
17.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 09 de setembro de 2019, pelas 14,30 horas

ATA 
--- No dia nove de setembro do ano de dois mil e dezanove, pelas catorze horas e trinta
minutos, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu a Câmara Municipal
de Soure, convocada nos termos do Regimento para a sua décima sétima Reunião Ordinária,
estando presentes o Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes,
eleito pelo PS,  e  os Senhores Vereadores:  Dra.  Nádia Filipa Antunes Madeira  Gouveia,
eleita  pelo PS;  Eng.º  Agostinho José Jordão Gonçalves,  eleito pelo  PPD/PSD-CDS/PP-
PPM; Américo Ferreira Nogueira, eleito pelo PS; Dr. Gil António Contente Soares, eleito
pelo PS; Dra. Maria Manuela Lucas de Oliveira Santos, eleita pela CDU e Ana Patrícia Alves
Pereira, eleita pelo PS.--------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, com a seguinte ordem de trabalhos:-----------

ORDEM DE TRABALHOS

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

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

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

Ponto 4. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
             . Proc. N.º 18/2019/31 - Carlos Alberto dos Santos
               - Constituição de Compropriedade através de escritura de doação - artigo 54.º da

Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação

Ponto 5. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
             . Proc. N.º 18/2019/32 - Júlia Madeira - Advogada
            -  Constituição de Compropriedade através de escritura de partilha de herança -

artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação

Ponto 6. EDUCAÇÃO

             . ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

              . AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

                  - EB1 da Vinha da Rainha 
                    . Adjudicação
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Ponto 7. EDUCAÇÃO
             . TRANSPORTES ESCOLARES

                - Aquisição de Viatura

Ponto 8. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE  
            .  PANGEIA – FESTIVAL MUNICIPAL DA JUVENTUDE 
              . Espetáculos: Artista no dia 14 de setembro 
                   - Adjudicação – Conhecimento
      
Ponto 9. EDUCAÇÃO – JUVENTUDE
                 . FESTIVAL MUNICIPAL DA JUVENTUDE – ILUMINAÇÃO DECORATIVA E FESTIVA

             . HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
              . ILUMINAÇÃO PÚBLICA –  ILUMINAÇÃO FESTIVA

              . São Mateus 2019
              . Natal 2019 
                - Adjudicação – Conhecimento

Ponto 10. CULTURA//AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA

                  - APOIO AO INVESTIMENTO

       10.1. Fábrica da Igreja Paroquial de Samuel
        -  Beneficiação e Remodelação da Igreja Paroquial de Samuel - Trabalhos e Serviços

Complementares
     10.2. Fábrica da Igreja Paroquial de Samuel
              - Capela de Urmar – Construção de Muro de Suporte de Terras e de Anexo
      10.3. Fábrica da Igreja Paroquial de Samuel
               - Obras de Conservação e  Reparação da Capela de Carcavelos
10.4. Centro Social do Sobral
          - Remodelação Wcs, Bar, Hall de Entrada e Pequenas Reparações
10.5. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Figueiró do Campo
       - Recinto de Festas de Figueiró do Campo – Reparação Estragos Causados pela Tempestade

“Leslie”
10.6. Banda de Soure
         - Renovação de Fardamento
10.7. Associação Cívica, Cultural e Recreativa de Porto Godinho e Casal dos Bacelos
         - Reparação dos Danos Causados pela Tempestade “Leslie”na Sede
10.8. Associação Recreativa e Cultural do Pedrogão do Pranto
         - Reparação dos Danos Causados pela Tempestade “Leslie”na Sede
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10.9. Centro Cultural e Recreativo de S. Bento
          - Reparação dos Danos Causados pela Tempestade “Leslie”na Sede
10.10. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soure
          - Capela dos Casalinhos – Instalação de Telhado e Chão Cimentado junto à Cozinha de

Apoio, Reparação e Embelezamento das Portas, Chão e Pintura Exterior da Capela
10.11. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Granja do Ulmeiro
          - Igreja Paroquial da Freguesia de Granja do Ulmeiro – Reparação dos Estragos Causados pela

Tempestade “Leslie”
10.12. Centro Social e Cultural Sampedrense
        - Segurança Contra Incêndios: Substituição de Portas e Aquisição de Equipamento; e

Construção e Cobertura nas Traseiras da Sede

Ponto 11. CULTURA

                 . Contrato Comodato
                    - Associação de Apoio e Desenvolvimento de Brunhós

Ponto 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
               . PROMOÇÃO DO DESPORTO

               . APOIO AO DESPORTO

                     - Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo Época 2019/2020
                   . Alteração à Grelha de Apoio

Ponto 13. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
               . APOIO AO DESPORTO - ÉPOCA 2019/2020
                     - Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo 
                    . Casa do Povo de Vila Nova de Anços

Ponto 14. AÇÃO SOCIAL
                . APOIO AO INVESTIMENTO

               . Centro Social de Alfarelos
                  - Melhoramento das Condições de Acesso ao Edifício da Creche

Ponto 15. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE

             . USF - Unidade de Saúde Familiar de Alfarelos/Granja do Ulmeiro/Figueiró do 
Campo

               . Remodelação - Conclusão
                - Homologação do Auto de Receção Provisória
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Ponto 16. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS
                . FECHO DE SISTEMAS

              .  Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticos de Alfarelos/Granja do
Ulmeiro

                   - Homologação do Auto de Receção Provisória

Ponto 17. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS 
              . REDE DE ESGOTOS RESIDUAIS DOMÉSTICOS DE SIMÕES, E LUGARES LIMÍTROFES E 

TROÇO DO EMISSÁRIO DE POMBAL - FASE I
                  - Alteração ao Projeto de Execução EE3

Ponto 18. PROTEÇÃO CIVIL
               . PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 
              . Construção, Beneficiação/Conservação da Rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios
              .  Rede Viária Florestal
                   - Homologação do Auto de Receção Provisória

Ponto 19. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
               .  OUTROS ALCATROAMENTOS NOVOS,  CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE

EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS E RECARGAS 
                . Freguesias de Soure, Samuel e Degracias/Pombalinho
                  - Adjudicação

Ponto 20. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

              . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS 
               . Freguesia de Soure - Valetas e Alargamento de Pontões
                 - Adjudicação

Ponto 21. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
               . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS 
                   - Homologações de Autos de Libertação Parcial de Caução
        21.1. Construção de Muro de Suporte na Rua da Mó e Freixo – Figueiró do Campo
        21.2. Execução de Valetas de Betão na Freguesia de Samuel
        21.3. Requalificação do C.M. 1117 entre São José do Pinheiro e Soure
        21.4. Execução de Valetas de Betão na Freguesia de Vinha da Rainha

Ponto 22. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS

              . FATACIS E FEIRA DE SÃO MATEUS 
                  - Adjudicações – Conhecimento
       22.1. Espetáculos: Artista no dia 19 de setembro
                 - Carminho
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       22.2. Espetáculos: Artistas no dia 20 de setembro 
       22.2.1.  - Waze
       22.2.2.  - Balbúrdia 
       22.3. Espetáculos: Artistas no dia 21 de setembro 
       22.3.1.  - David Carreira 
       22.3.2.  - Nuno Barroso e Além Mar 
       22.4. Espetáculos: Artista no dia 22 de setembro 
                    - Herman José e Octeto
        22.5. Espetáculos: Artista no dia 23 de setembro
                   - Rockluso

Ponto 23. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
              . FATACIS E FEIRA DE SÃO MATEUS //2019
                  - Proposta de Programa 

Ponto 24. RECURSOS HUMANOS

              . Mobilidade Interna entre Órgãos para Preenchimento de Um Posto de Trabalho na
Carreira/Categoria de Técnico Superior – Área de Arquivo

                  - Término do Procedimento – Conhecimento
 

Ponto 25. RECURSOS HUMANOS

               . Mobilidade entre Órgãos ou Serviços
                 - Maria Cristina Ferreira Esteves – Assistente Operacional – Conhecimento

Ponto 26. RECURSOS HUMANOS
               . Cessação de Funções – Conhecimento

Ponto 27. MEDALHA DE HONRA – GRAU PRATA
                -  Meritíssima Juiz Presidente do Tribunal da Comarca de Coimbra, Dra. Isabel Matos

Namora

Ponto 28. MEDALHA DE HONRA – GRAU BRONZE

                   - Professor Carlos Gonçalves

Ponto 29. AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, NO ÂMBITO DO N.º 1 DO ARTº 6.º
DO DECRETO-LEI N.º 57/2019 DE 30 DE ABRIL 

29.1. - Alfarelos
29.2. - Figueiró do Campo
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29.3. - Granja do Ulmeiro
29.4. - Samuel
29.5. - Soure
29.6. - Tapéus
29.7. - Vila Nova de Anços
29.8. - Vinha da Rainha
29.9. - União de Freguesias de Degracias/Pombalinho
29.10. - União de Freguesias de Gesteira/Brunhós

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

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “estamos  a  passar  o
período crítico - aviso vermelho - como é conhecido. Só no sábado tivemos, no Concelho
de Soure, cinco ignições e outras tantas solicitações para Concelhos limítrofes, sendo que a
parte pior foi na madrugada de sexta para sábado. Na sexta-feira à tarde invoquei, junto dos
funcionários públicos, que são integrantes do Corpo Ativo dos Bombeiros Voluntários de
Soure, quer do Município, quer de outras instituições e também funcionários de empresas
do Concelho de Soure que são bombeiros, fiz requisição civil entre o meio dia de sexta e a
meia noite de sábado, portanto, se houver indemnizações a pagar às empresas, obviamente
estão notificadas embora o aviso vermelho esteja até hoje, entendi não ser necessário manter
essa  parte  da  premissa  porque  causa  constrangimento às  entidades  empregadoras  e  aos
próprios trabalhadores e, portanto, mantemos a vigilância. Ontem, na Freguesia de Samuel,
tivemos um evento, às 9.30h, no qual se manteve uma equipa de várias corporações do
Distrito  de  Leiria  e  outras  do Distrito  de  Coimbra,  fazendo um total  de  mais  de  cem
operacionais e cerca de trinta viaturas, muitas vezes a presença da GNR sempre muito ativa,
aliás, algumas das ignições foram detetadas pela própria GNR, através do SEPNA, com uma
forte presença no terreno, com um estado de prontidão de menos de dez minutos, com
bastante meios, incluindo aéreos, se veio a evitar que o conjunto de ignições que ocorreram
tivessem mais do que meia hora de incêndio ativo e nenhuma delas chegou a ultrapassar os
5000 metros de área ardida. 
Um Voto de Reconhecimento quer para a prontidão da própria Autoridade Nacional de
Proteção Civil, com muitos meios mobilizados na zona centro, inclusive meios de Soure
destacados para Águeda, Albergaria a Velha, Distrito de Aveiro, Concelho de Cantanhede
no Distrito de Coimbra, mas a disponibilidade, aqui mais a sul, quer com meios de Leiria,
quer meios aéreos com sede em Pombal e Porto de Mós, com grande prontidão também da
GNR, com uma presença muito sentida, muito dissuasora. Portanto, é aguardar que o pior
tenha passado em termos das condições, embora a experiência de 2017 nos leva a crer que
não é  de  desprezar,  e  penso que  o  Governo,  a  Autoridade  Nacional  de  Emergência  e
Proteção Civil terá isso em conta, esse histórico, que enquanto estudos assim o disserem,
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que estes estados de alerta e prontidão não se medem por calendário fixo, portanto, tem a
ver com o estudo mais atempado das condições atmosféricas. Por outro lado, fazer nota que
nós estamos a cumprir o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios e o Plano
Operacional Municipal. Na quarta-feira reunimos a equipa restrita e mais permanente de
proteção civil,  a nível  dos Bombeiros e do Município,  onde se fez uma revisão,  reler o
plano; ontem mesmo foi solicitado uma máquina de rasto para fazer aceiro ao incêndio que
decorreu na zona de Serroventoso e Casais das Camarinheiras, portanto, também estivemos
em  alerta  pessoal  operacional  e  ferramentas  do  Município,  além  como  um  conjunto
inventariado de cisternas agrícolas preparadas com os respetivos operadores para entrarem
no teatro de operações se fosse esse o caso. Correu bem, esperemos que esteja aliviado.
Dar este agradecimento público, em ata, a todos aqueles que compõem a Proteção Civil.
Duas informações que têm a ver com o período de eventos que começam esta semana com
a Pangeia. Há um programa de animação, de acolhimento aos jovens. Dar aqui nota do
evento solidário que encerrará, que é o “Dress a Girl”, que tem fins de solidariedade e que o
Município participa  ativamente  na  organização juntamente  com um grupo de Soure.  O
objetivo é  que as  mais  de  cerca  de 150 costureiras  esperadas  a  participar  nesse  evento
correspondam mais de 100 kits, com uma cueca e um vestido - para meninas em África -,
uma saca com roupa interior e o próprio vestido, confecionado durante o evento, o que,
para nós é um sinal importante. Teremos, no átrio da Câmara, uma exposição de uma ONG
que se dedica à dinamização dos princípios da paz e da cooperação e desenvolvimento, que
nos vai ser cedida por essa parceria, pelo facto de sermos membros do Movimento dos
Municípios para a Paz. Toda esta dinâmica de ação social, solidariedade está muito presente
neste encontro de jovens, além do Trail Saurium 1111, que esperemos que se possa realizar
porque tem uma componente em espaço florestal  e se voltarmos a ter alerta  vermelho,
temos que o suspender ou pelo menos em parte, tal como aconteceu ontem com o Saurium
BTT, que teve que ser adiado para o próximo dia 2. Relativamente ao resto do evento, anda
à volta das Bandas de Garagem e da muita animação de rio e, como tal, como foi o ano
passado, o grupo de trabalho está emanado, agora mais ativamente durante esta semana,
com jovens voluntários afetos ou cooptados pelo grupo restrito do Conselho Municipal da
Juventude, que tem a logística do São Mateus, toda a logística deste evento tem a ver com a
do São Mateus, pouco mais se tem a acrescentar.
Relativamente ao São Mateus, uma novidade, que só ficou confirmada hoje de manhã, com
a visita dos responsáveis do programa da TVI, que é parecido com aquele que decorre nas
televisões ao domingo, este tem outro nome, o conceito é o mesmo e é ao sábado e uma das
condições para que o programa fosse aceite, ao contrário das oportunidades que surgiram
em anos  anteriores,  era  que  fosse  aqui  em frente  ao  Município  tendo como “pano de
fundo” o edifício e, portanto, acertei há pouco a realização desse programa, sábado, dia 21,
a partir de Soure, sendo que o palco, a animação decorre aqui e os elementos de reportagem
comprometem-se a fazê-lo na zona da FATACIS e na zona onde decorre as feiras e tendo
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acertado essas condições, as obrigações do Município são custos do ponto de vista logístico
ou de assumir despesas que têm a ver com a logística do evento. Assim, há a hospedagem de
toda a equipa, estamos a falar de alimentação para estas equipas que incluem artistas, agentes
da produção e, portanto, o tipo de despesa está dentro da minha esfera de competência, não
vi  condições  para  discutir  isso  em reunião de  Câmara  e  dar  resposta  à  posteriori,  está
assumido,  as  refeições  irei  consultar  empresas  de  catering  para  as  servir  no  Salão  dos
Bombeiros Voluntários de Soure, aqui ao lado; as instalações de camarins, make ups, etc
serão em gabinetes aqui do edifício dos Paços do Concelho; as instalações sanitárias, como
já tinham que ser contratadas para o São Mateus, é só mudar a tipologia de instalações
sanitárias,  acresce  a  isto  as  dormidas,  que  terão  que  ser  em unidades  hoteleiras  ou  do
Concelho ou arredores. O custo, espero que não passe os 5.000,00 euros, de qualquer das
maneiras, uma emissão, ao sábado, entre as 14,00h e as 20,00h, à semelhança daquilo que
toda a gente vê na televisão, penso que se justifica, tendo algum impacto na organização.
Tiveram que ser feitas algumas alterações e tem um impacto no próprio momento, que tem
a ver com a utilização do edifício dos Paços do Concelho para a Sessão Solene do Dia do
Município, que terá um impacto mínimo porque a Sessão Solene será entre as 11,00h e as
13,00h, no Salão Nobre. Uma das condições é não alterar o uso do Salão Nobre num dia de
programa de televisão,  portanto,  mantém-se a  Sessão Solene às 11,00h. Dá tempo para
conseguir conciliar minimamente toda esta operação.
Em termos de São Mateus, a abertura oficial  das Festas decorre na quinta-feira,  dia 19,
17,30h aqui no edifício dos Paços do Concelho, onde receberemos o Senhor Secretário de
Estado para a Valorização do Interior, Eng. João Paulo Catarino; faremos a receção no átrio
da Câmara, onde temos a exposição para a Paz e Desenvolvimento; teremos uma visita pela
Praça  Heróis  Coutinho  e  Cabral  e  a  Rua  Alexandre  Herculano  até  à  Biblioteca,  onde
faremos parte protocolar da abertura das Feiras;  uma visita  a uma exposição que estará
patente na Biblioteca a partir do São Mateus e depois a abertura oficial da FATACIS e Feira
das Freguesias.  Segue-se o Concerto com a artista  Carminho… no Dia do Município -
10,00h  -,  oficialmente,  receberei  o  Senhor  Secretário  de  Estado  da  Modernização
Administrativa, Dr. Luís Pinheiro, em Alfarelos, onde funciona um dos quatro Balcões de
Cidadão deste Município. É uma visita de enquadramento, onde também se pretende avaliar
o funcionamento daquele que é o único balcão que temos descentralizado nas freguesias e,
considerando que oito das freguesias deste Concelho não recusaram esta transferência de
competências de ter Balcão de Cidadão, portanto, apenas foi recusada, para 2019, Vinha da
Rainha e Vila Nova de Anços e há vontade inequívoca de algumas freguesias assumirem já,
de imediato, balcões de cidadão, nomeadamente Granja do Ulmeiro e também Soure; fazer
uma  reavaliação  do  Balcão  de  Freguesia  e  encetar  com  a  Agência  da  Modernização
Administrativa o publicar deste balcão para as outras freguesias que terão condições, de
imediato, para o receber. Depois, viremos para o Salão Nobre, onde decorre a Sessão Solene
a partir das 11,00h, com aquilo que já é habitual em termos de atribuição dos prémios aos
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melhores alunos do Secundário, cuja verificação das candidaturas está a ser feita no âmbito
do Gabinete da Educação; faremos outras menções honrosas que o Município terá; haverá
as intervenções políticas habituais e,  simbolicamente, irei receber uma chave de ativação
digital, porque temos a funcionar ou em condições de funcionar, está implementado já, o
sistema,  além  do  MyDoc,  o  MyNet,  que  é  uma  aplicação  que  permite  trabalhar  os
documentos do Município, não só internamente mas também de fora para dentro, ou seja,
uma interação desmaterializada por parte dos Munícipes e até com outros organismos da
Administração Central. Irei receber, da Agência da Modernização Administrativa, essa chave
digital de ativação para funcionar em termos de MyNet. De referir que a própria Freguesia
de Alfarelos tem a sua sede num espaço, uma sala que desde a sua inauguração há uns anos,
que a sala de receção e onde funciona o Gabinete do Espaço de Cidadão de Alfarelos é a
sala Juiz Conselheiro Goes Pinheiro, avô do atual Secretário de Estado, porque aquela sede
pertencia à família Goes Pinheiro e foi cedida à Junta de Freguesia. Os Senhores Vereadores
serão oficial e protocolarmente convidados para todo o programa mas também se pede o
vosso  empenhamento  no  acompanhamento  do  mesmo,  aberto  a  sugestões  para  poder
melhorar ou corrigir alguma coisa que, por bem, entendam.”---------------------------------------

O  Senhor  Vereador  Eng.  Agostinho  Gonçalves  referiu  que:  “depois  de  ouvir  a  sua
intervenção, felicito-o,  porque de certeza que vão ser umas boas Festas de São Mateus,
devidamente organizadas. 
Trazer aqui dois assuntos, já recorrentes, mas que importa não esquecer. Um, tem a ver com
a fibra ótica na Ribeira da Mata. Um assunto que já aqui veio, já aqui esteve um conjunto de
população no início do ano. Nessa altura foi anunciado publicamente que, até ao fim do
primeiro semestre, haveria desenvolvimentos nesse aspeto. Mais tarde, foi anunciado, pelo
Senhor Presidente, que iria haver obras, pela Meo, pela Vodafone, pela Nos e as pessoas
contactaram-me nesse sentido, por isso estou aqui a falar, que não há nada no terreno. O
que queria saber, sem qualquer preconceito ou segunda intenção, é o que é que se passa?
Para quando está previsto? Há algum problema? Para podermos esclarecer a população.
O segundo assunto tem a ver com uma notícia sobre as Piscinas… por um lado fiquei
agradado mas por outro fiquei a questionar-me… Veio no Terras de Sicó que as Piscinas de
Condeixa  já  foram reparadas,  já  estão a  funcionar,  investiram 600.000,00 euros.  É uma
realidade aqui tão perto mas, ao mesmo tempo, tão longe. Nós, comparando essa situação
com Vila Nova de Anços, quando é que vamos ter as piscinas a funcionar?”--------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “duas questões pertinentes,
muito  bem colocadas,  para  fazermos  uma  melhor  divulgação  daquilo  que  se  passa  aos
nossos Munícipes.
Fibra  Ótica… depois  das  questões  levantadas  pelas  pessoas  da  Ribeira  da  Mata,  outras
localidades não vieram cá mas têm manifestado essa vontade, nós tínhamos conhecimento

 10



17.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 09 de setembro de 2019, pelas 14,30 horas

do trabalho que foi desenvolvido pela NOS, no norte do Concelho de Soure,  com um
pedido de intervenção e  parceria  com o Município,  que foi  atendido porque utilizaram
algumas das infraestruturas de rede de distribuição de energia elétrica para passar cabos e, de
facto, no conjunto das três freguesias, ficou a Ribeira da Mata de fora. Uma situação que
nós,  na  altura,  nem nos  apercebemos  porquê  e  ficou  entretanto  esclarecido no fim de
conseguirmos várias reuniões com essa empresa, que acabou por confessar que na rede, na
forma de distribuição, Ribeira da Mata estava no conceito de Vila Nova de Anços e não no
conceito  de  Figueiró  do  Campo.  Certo  é  que,  entretanto,  avançaram com o  plano  de
distribuição para a Freguesia de Vila Nova de Anços, onde já aparece a Ribeira da Mata.
Entretanto, e como não há “fome que dê em fartura”, a Meo avançou para o Concelho de
Soure, fizeram reuniões connosco, a dizer que iria ser 100% fibra. Mostraram-nos o plano
de trabalho, o plano de ação, pediram a nossa colaboração em termos de serviços técnicos,
portanto, o Senhor Vice-Presidente e os serviços técnicos da Câmara acompanharam essa
atividade. Como é óbvio, em obras desta envergadura, não é tudo feito de um dia para o
outro,  há  várias  subempreitadas;  foram-nos  mostradas  as  zonas  de  intervenção.
Obviamente, primeiro foram intervir nas freguesias do norte do Concelho, para não dar
espaço de avanço à outra operadora; entretanto, em Soure, Vila e algumas localidades a
redor… algumas podem ter e outras não, tem a ver com o plano de trabalho e o sítio. O que
está dito, em termos macro, é que o objetivo é até ao final do ano, e isto foi o contexto da
empreitada, todo o cobre era retirado do Concelho e substituído por fibra, ou seja, onde
colocam fibra vão retirando o cobre. Com isto, resolviam alguns problemas de roubo de
cobre e davam avanço à sua implementação em termos de serviço concorrencial que têm e
assumiram esse compromisso. Sabemos, por exemplo Vinha da Rainha, pela mancha que
me foi exibida, vem pela empreitada na mesma intervenção do Louriçal, Borda do Campo,
Vinha da Rainha, Samuel, Moinho de Almoxarife… aquilo que sei é que o empreiteiro não é
capaz de dar resposta… existe uma derrapagem no tempo. É nossa convicção que até ao
final do ano muito do Concelho estará coberto com fibra, seja do consócio Nos, Vodafone,
que  trabalham em conjunto,  seja  Meo e,  portanto,  temos  que  esperar  e  perceber  estas
contingências.
Relativamente às Piscinas de Vila Nova de Anços… temos um plano A e um plano B, no
sentido de apressar a intervenção. Sempre assumimos, não é de agora, tem mais de quatro
anos,  que as piscinas de Vila Nova de Anços necessitavam de uma grande intervenção.
Primeiro, inventário pelas auditorias de eficiência energética realizadas, quer por nós, quer
no âmbito de uma candidatura da própria CIM, que fez a todas as piscinas municipais da
região, que precisava de uma grande intervenção, tinha um nível de tratamento energético
desastroso. Sabíamos isso a olho nu, tanto a Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, que
geriu as piscinas durante quatro anos e pelo acompanhamento que tínhamos feito, eram
evidências para o senso comum e, portanto, a intervenção que precisa é uma intervenção de
fundo. A questão do Furacão Leslie apenas veio fazer com que elas deixassem de funcionar

 11



17.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 09 de setembro de 2019, pelas 14,30 horas

naquele momento, portanto, houve que apressar a execução do projeto; o projeto se não
está  já  revisto,  foi  de  uma  empresa  ligada  à  Universidade  de  Coimbra,  com  bastante
pergaminhos, uma empresa tecnológica que não faz projetos de arquitetura, faz projetos de
intervenção tecnológica na área da energia, fez o projeto todo, aprova-mo-lo aqui; está para
o Tribunal de Contas o financiamento, aprovado em Assembleia Municipal, com recurso à
Caixa de Crédito e está metida uma candidatura no Centro 2020, para 50% a fundo perdido
e está  assumido,  desde o dia  que ela  fechou,  que o prazo,  ao contrário daquilo que o
comunicado do PSD disse na altura, estava a ser um prazo artificial para coincidir com as
eleições de 2021, de modo algum, mas são prazos razoáveis e eu espero que os serviços, que
estão na  fase  final  da  revisão do projeto,  quando for  lançado o concurso público,  que
tenham em boa nota as recomendações do Eng. Agostinho. Se vêm que um ano para o
empreiteiro fazer a obra é pouco, que ponham ano e meio para não andarmos depois, à
pressa, a rever contratos porque para mim, tudo o que não faz sentido é fazer obras a contar
com o calendário eleitoral… hoje em dia,  isso é  contraproducente,  o  Povo já  conhece,
confia ou não confia, não é naqueles quinze dias que vai acreditar. Portanto, o calendário
das piscinas podia ser mais rápido; a candidatura foi metida a 28 de janeiro, até hoje não
temos nem nota negativa nem positiva sobre a mesma; o empréstimo passou na Assembleia
Municipal de abril; está o procedimento no Tribunal de Contas; assim que vier aprovado,
daremos cabimento a essa receita e será lançado, de imediato, o concurso público para a
obra. O projeto de revisão está entregue a uma empresa indicada pelos serviços; há aqui
uma particularidade porque o código da contratação pública para empreitadas superiores a
500.000,00 euros, fazer os lotes, terá que ser bem fundamentado para se lançar, de imediato,
o procedimento. Se considerarmos que a obra demora uma ano a fazer, porque tem uma
alvenaria, aproveitámos a obra para mexer em balneários, reformular tecnologia, portanto,
não é só colocar a cobertura... em Condeixa, e não conheço o projeto, estava a funcionar
bem, estava em boas condições antes do Leslie,  que levou a cobertura… os 600.000,00
euros  foi  para  a  cobertura.  Portanto,  esse  valor  não  me  agrada.  Gostaria  que  este
investimento fosse o menos possível,  em termos financeiros, obviamente um milhão de
investimento,  mesmo  que  tenhamos  50%  a  fundo  perdido,  é  sempre  um  valor
considerável… agora,  o  facto de a  piscina de Condeixa,  que não conheço,  ter  medidas
olímpicas  e  de  Soure  não  ter,  já  aqui  falámos  nesse  assunto,  não  têm.  A  ambição  do
Município de Soure deve ser, no meu entender, ter, tão breve quanto possível, seja com que
mecanismo, uma piscina com essas características, de ar livre ou cobertas.”----------------------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “relativamente à fibra ótica, já
previa  que  o  Senhor  Vereador  iria  falar  nisso  e  vim  prevenido…  Ainda  hoje  mesmo
contactei com a Eng.ª Mafalda Cordeiro, responsável pelo início da obra e ela confirmou
que  estão  a  aguardar  alguns  pareceres  de  entidades,  pois  no  mês  de  agosto  é  sempre
complicado, e preveem o início de obra para o mês de outubro.”----------------------------------
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O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “as pessoas vão saber dessa
situação e terão a paciência necessária, já estamos praticamente no São Mateus. Agora, não
percebi bem, talvez não tenha entendido bem… a Meo garantiu que o Concelho de Soure
vai ser 100% fibra e as outras operadoras também vão por fibra em Soure?
Se for colocar fibra, a Meo coloca 100%, há sítios em que vai haver duplicado… vão estar a
enterrar tubagem duas vezes…”--------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “aquilo que nós percebemos no
mapa que nos foi entregue pela Meo é que o Concelho todo vai ter cobertura e há um
cronograma das operações. A Meo terá começado de Soure para o lado de Vila Nova de
Anços… Penso eu que eles partilham os equipamentos, o que é normal. 
Quanto às piscinas é como o Senhor Presidente disse, e bem. Nós não podemos copiar…
Condeixa teve os problemas que teve e nós aceitamos. O caso das piscinas de Vila Nova de
Anços é uma situação diferente, porque além do problema do Leslie há o problema da
eficiência energética e, portanto, foi desenvolvido um projeto, que está na fase final e vamos
arrancar com as obras, assim que estiver aprovado.”--------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “o Senhor Presidente falou em
plano B para as piscinas de Vila Nova de Anços. É qual?!”------------------------------------------

O Senhor Presidente Mário Jorge Nunes referiu que: “o plano B… ou cofinanciamento
comunitário, que esperamos, a 50%. Se esse financiamento não vier entretanto ou houver
algum constrangimento,  temos o plano aprovado na  Assembleia  Municipal,  está  para  o
Tribunal de Contas, que é o financiamento bancário, portanto, assim que vier a aprovação,
espero que a parte do projeto esteja pronto para vir à reunião de Câmara, na mesma revisão
orçamental  colocamos o cabimento da receita,  faremos a autorização da  despesa  dando
início ao concurso público. Se entretanto tivermos a aprovação de fundos comunitários…
será o plano A.”----------------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “gostaria de saudar as atividades que
anunciou, mesmo a vinda da TVI que saúdo, raramente vejo esse programa, mas penso que
é uma oportunidade de mostrar algumas das coisas boas que nós temos e certamente este é
o momento importante na vida do Concelho, as festas anuais e se vejo isto bem, como
aspeto positivo, registo também a vinda anunciada de dois elementos do Governo a Soure,
em pleno período eleitoral e, embora o Senhor Presidente me diga, e é a sua opinião, que
isto  não tem influência  nenhuma… o Senhor  sabe  que estas  coisas  não são inocentes,
portanto, para mim, é um aproveitamento político na vinda de dois Secretários de Estado,
membros deste Governo, a Soure. Coloco as questões para esta reunião:
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Levada de Soure… são muitas as pessoas que têm alertado para o estado poluído, sujo em
que a Levada se encontra, fundamentalmente na zona da Várzea e é junto ao local onde se
encontram os Rios Anços e Arunca, portanto, é mais na junção destas linhas de água. Não é
preciso muita observação para se ver que a zona compreendida entre o cais na represa, o
arco  junto  ao  Moinho  e  a  parede  do  edifício  que  acolhe  um bar  ou  café  lá  existente,
apresentam um estado crítico. Percebe-se ou pensa-se que serão dejetos, bichos mortos,
ratazanas,  já  para  não falar  das  pombas,  provocando um odor  nauseabundo,  que  pode
indiciar  um  problema  de  saúde  pública  e  compromete  a  utilização  do  rio  na  prática
desportiva. O incómodo que esta situação causa a moradores e ao comércio lá existente e a
centralidade desta área faz com que seja urgente, na nossa opinião, uma intervenção por
parte da Autarquia na resolução deste problema.
Outra  situação  que  nos  fizeram  chegar,  é  a  situação  de  perigo  de  alguns  prédios
abandonados na baixa da vila, que faz com que, em algumas ruas limítrofes onde ficam
colocados,  existam  ratos,  lixo  acumulado  e,  portanto,  espera-se  uma  intervenção  da
Autarquia nesse sentido e nesta área.
Um ponto bem mais positivo do que estes que abordei até agora, é a saudação a todos os
festejos  populares  que aconteceram no Concelho nas  duas  últimas  semanas mas  desejo
saudar,  parabenizar,  em particular,  o  povo  de  Vila  Nova  de  Anços,  pela  criatividade  e
empenho que colocaram nos festejos em Honra de Nossa Senhora da Conceição, de 29 de
agosto a 1 de setembro. Na nossa opinião, associar os festejos religiosos à valorização do
património,  das  suas  igrejas  em  particular,  e  valorizar  as  suas  ruas,  enfeitando-as  com
criatividade e beleza, merece o meu reconhecimento enquanto autarca.
Por último, Senhor Presidente, as questões ambientais e a sustentabilidade do planeta estão
na ordem do dia. A situação ambiental do planeta é grave, a necessidade da irreversibilidade
da situação deve exigir de todos nós uma atitude responsável, respeitadora do ambiente e
dos  seus  limites.  Assim,  materializando  a  sugestão  aqui  deixada  pelo  Eng.  Guilherme
Castanheira, Vereador da CDU em regime de substituição nas duas últimas reuniões, a partir
de hoje dispensarei todos os documentos preparatórios das reuniões de Câmara em suporte
papel  e  irei  procurar  utilizar  unicamente  a  informação digital  enviada.  Caso haja  algum
ponto  ou  assunto  que  eu  considere  imprescindível  a  informação  em  papel,  avisarei
antecipadamente  os  serviços.  Convido os Senhores  Vereadores  a  tomarem uma decisão
idêntica à minha.”-------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “começando por  este
último  ponto,  reafirmar  aquilo  que  já  foi  dito  no  início  deste  mandato.  A  medida  da
desmaterialização,  e  nós,  Município,  a  aplicação  da  plataforma  MyNet,  que  está  a  ser
implementada,  leva-nos  a  poder  dar  também  esse  passo,  não  só  nas  relações  intra
municipais, dos serviços, através da aplicação MyDoc, uma gestão documental e de arquivo,
de total desmaterialização, a aplicação MyNet funciona em termos internos mas também em
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termos externos, ou seja, quer o munícipe, quer os vereadores, na relação entre nós, quer na
relação  entre  os  serviços,  utilizando  em  qualquer  espaço  onde  haja  internet,  podemos
interagir e ter acesso a todos os documentos. Aquilo que foi dito aqui no início do mandato,
e que reafirmo, a par de outros investimentos que temos que fazer nesta modernização
administrativa, também como instrumento de trabalho dos Senhores Vereadores. Para já,
será difícil fazê-lo para todos os Deputados Municipais, como compreenderão, mas todos
os membros deste Executivo,  os que estão a tempo inteiro, ou com funções delegadas,
obviamente já têm estes apetrechos tecnológicos, os que não estão, reafirmo aqui aquilo que
já disse, se necessitarem de equipamentos móvel ou fixo, conforme desejarem… a Senhora
Vereadora  prescinde  a  partir  de  hoje,  terá  que  ter,  no  seu  gabinete  ou  pessoalmente,
obviamente o mais prático será um portátil… o Eng. Agostinho não sei se quer trazer o seu
se quer que lhe seja disponibilizado um para ter aqui no seu gabinete… em casa ou em
qualquer local, ligamos a internet e ficamos com acesso a toda a parte documental que o
Município  nos  disponibiliza.  Portanto,  é  uma  questão  de  deixar  nota  ao  Secretariado,
dizendo  que  tipo  de  equipamento.  Obviamente  que  hoje  este  aparelho  de  telemóvel,
porventura,  também por si,  já  é  um instrumento de consulta.  Estou convicto que,  para
quem teve uma cultura de papel, como todos nós tivemos, é mais difícil, mas é uma questão
de adaptação, a consulta do documento e também é pedagógico. Por outro lado, melhorar a
plataforma de acesso aos documentos e há uma outra questão, que facilita bastante. Como
sabem,  temos  que  entregar  os  documentos  devidamente  preparados,  48  horas  antes  da
reunião de Câmara, muitas vezes pode acontecer ser algum entregue no próprio dia e se os
documentos não vierem todos de uma vez, a Ordem de Trabalhos ditará a sua ordem de
inclusão. Há documentação extensa que aos ser enviada assim que pronta, facilita, de uma
forma transparente, a análise e a consulta prévia, sem prejuízo de em reunião de Câmara,
como já aconteceu, ser aqui discutida uma versão finalíssima. O Executivo, ao contrário do
que pode estar entendido nalgumas mentalidades ou em alguns fóruns, os documentos só
são finais no fim de serem aqui aprovados, ate´aqui virem são propostas, ao contrário das
propostas para o órgão deliberativo, que não as pode alterar em sede, tem que as devolver
para a alteração. A Assembleia Municipal não tem previsto aprovações na especialidade e
introduzir alterações na especialidade. Portanto, a proposta do Orçamento de Estado, por
exemplo, é entregue na assembleia da República e em sede, se se trata de uma proposta de
lei, sai publicada como lei. Competência para aprovar leis é a própria Assembleia… no caso
do Município, competência para deliberar sobre propostas do Executivo. As propostas em
sede  de Executivo só  são definitivas  no fim de aprovar,  durante  a  reunião são sempre
propostas  de  trabalho  que  podem  ser  alteradas  em  sede  de  Executivo,  ou  seja,  mais
pragmático ainda, qualquer proposta que um vereador ou o Presidente da Câmara faça ao
Executivo,  o  Executivo,  em sede  de  reunião,  pode  alterá-la  e  aprová-la;  uma proposta
apresentada à assembleia  Municipal  pode ser  recusada e devolvida ao Município para  a
corrigir ou alterar. Portanto, um instrumento de trabalho, o que até dá para, em documentos
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de word, levarem a alteração corrigida, algum texto e corrigir na hora e mandar para ata já
com formato corrigido. Saúdo que se tenha chegado a esta fase de aprofundar esta questão. 
De facto,  estas questões de alterações climáticas estão na ordem do dia, cada vez mais.
Como já disse, várias vezes, o investimento público para a resolução deste problema é de
uma consciencialização cada vez maior, por exemplo, o grupo, embora privatizado, que tem
a concessão  do tratamento  dos  resíduos  sólidos  urbanos  que,  para  nós,  na  região,  é  a
ERSUC, tem um lema que é curioso. A questão não está no reciclar, está no reutilizar ou
não, produzir materiais que sejam de difícil tratamento. Se nós até aqui temos trabalhado na
reciclagem e no aproveitamento daquilo que for o material que é facilmente reciclável - o
papel - mas que o segredo e a arte está a evitar produzir esse papel. 
Também dizer que estamos em preparação da entrega de mais uma candidatura para efeitos
desta questão do ambiente e dos resíduos, que implica compra de algum equipamento. Nós,
inclusive, temos feito reuniões, com o que está de acordo com a deliberação de adjudicação
do novo contrato de prestação de serviços de recolha, com a empresa SUMA, com a qual
estamos a aperfeiçoar, de acordo com o caderno de encargos, mas procurar ir mais além
com a experiência desta empresa para podermos vir a implementar, da responsabilidade do
Município, até porque quisemos ficar com a recolha no espaço urbano da zona urbana de
Soure, ser da nossa responsabilidade outras medidas, que é um sistema de recolha porta a
porta, com um veículo mais ligeiro de recolha de resíduos, que seja polivalente, que num dia
possa fazer indiferenciado e noutro dia, ou num outro período, possa fazer recolha de lixo
diferenciado  e  a  implementação  de  um  pequeno  eco-centro  municipal,  utilizando  uma
experiência já adquirida, sendo que aqui perto vamos tentar estudar o modelo da Cidade de
Ílhavo, que tem um eco-centro municipal, que pode servir para a nossa dimensão porque
depois  permite  fazer  um  trabalho  porta  final  de  resíduos  selecionados  com  maior
rentabilidade.  Por  outro  lado,  e  pegando nas  palavras  da  Dra.  Manuela  Santos,  quando
saudou Vila Nova de Anços, que é uma freguesia que temos dado como um bom exemplo
daquilo que é o tratamento dos lixos, nomeadamente os monos, conseguiu, e viu-se agora
na altura das festas, o espaço que circunda o depósito da água de Vila Nova de Anços era
uma referência muito negativa até há um ano atrás, uma autêntica lixeira a céu aberto e
conseguiu resolver o problema criando um outro espaço, fechado, onde os cidadãos de Vila
Nova de Anços, com a Junta de Freguesia, conseguem ter um outro resguardo e uma outra
eficiência  no  tratamento  desses  resíduos,  que  depois  é  suportado  pela  Câmara  na  sua
recolha, no seu encaminhamento e, por outro lado, também dar nota que finalmente, nesta
última semana, foi feita a ligação elétrica de quase todos os eco-centros que o Município
tinha prontos e, portanto, foram criadas condições para que aqueles que ainda não estavam
abertos ao público pudessem abrir.
Falando nas festas,  este conceito dos eco-eventos, não conseguimos fazer com todas as
festas, com uma parceria que temos com a ERSUC, há festas de maior dimensão - Figueiró
do Campo, Espírito Santo, Vila Nova de Anços -  onde as comissões de festas acolhem
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muito  esta  ideia  dos  eco-eventos  e,  portanto,  têm  sido  umas  toneladas  de  resíduos
selecionado, em recolha própria, que temos recolhido e que depois também acaba por ser
uma pequena contrapartida para essas comissões de festas porque o Município prescinde da
recolha  desse  valor  -  centena  e  meia,  duas  centenas  de  euros  por  festa  -,  que  para  o
Município não era relevante e nós prescindimos desse valor a favor dessas comissões de
festas.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “para além de saudar as várias
iniciativas que se realizam no Concelho durante este período, período de festas e romarias,
também saudar a Junta de Freguesia de Vila Nova de Anços pelo excelente trabalho que está
a fazer nesta área.
Na área da Proteção Civil, o Senhor Presidente já falou, e bem, fazendo o ponto da situação.
Registar que durante o ano ocorreram dezassete ocorrências e a área total ardida são cerca
de quatro hectares e, portanto, não temos grandes incêndios a registar e isso é um sinal
positivo.  O  alerta  vermelho  mantém-se  até  amanhã,  dia  10,  e  esperamos  que  o  nosso
Concelho continue como até agora, sem fogos.
Informar, ainda, da nossa preocupação na luta contra a vespa asiática. Este ano fizemos o
combate a 101 ninhos, o que é demasiado para um Concelho como o nosso. Em janeiro - 9;
fevereiro - 5; março - 1; abril  - 3; maio - 12; junho - 4; julho - 18 e agosto – 49, com
tendência a aumentar. Ainda relativamente aos ninhos, o ano passado já tinha dado essa
informação, mas em termos comparativos, em 2018 foram tratados 70.
Ressalvo,  igualmente,  a  grande  preocupação  do  Município  com  a  recolha  de  animais,
principalmente cães  e gatos  que,  nesta altura  do ano,  têm tendência a  aumentar.  É um
problema  bastante  preocupante  uma  vez  que  o  nosso  canil,  como  sabem,  está
completamente  esgotado  e  cada  vez  mais  chegam  ao  Concelho  animais  abandonados.
Temos que estar todos vigilantes, não só para o problema dos fogos, mas também para esta
questão que é  uma questão importante: sensibilizar as pessoas e arranjar condições para
tratamento dos animais.
Saudar o terminus da requalificação urbanística da Rua Alexandre Herculano; o fecho do
sistema de esgotos Casal do Redinho/Alfarelos e também o terminus da obra da USF da
Granja do Ulmeiro/Figueiró do Campo/Alfarelos.
Aproveitava, também, porque sei que, muitas vezes não se valoriza o trabalho dos nossos
técnicos, saudar o excelente trabalho do Chefe de Divisão Eng. Mário Monteiro que, na sua
área  de  competência,  tem feito  tido  um ótimo desempenho.  Quando é  justo  devemos
também aqui trazer estes assuntos à coação, principalmente porque no que diz respeito à
requalificação da Rua Alexandre Herculano, uma rua bastante problemática,  conseguiu-se,
com resultados bastante positivos, antecipar o prazo de terminus da obra.”-----------------------
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O Senhor Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “sobre  a  questão  dos
animais,  completar a informação do Senhor Vice-Presidente, dizendo que, de facto,  nós
temos que resolver o problema no cumprimento da lei. Temos abates zero, não há abates
com fins ocupacionais, algum que tenha havido tem a ver com doença ou outra situação,
são questões de ordem clínica, não abates para desocupação do canil, isso não há desde o
final de 2016. O que implementámos, nunca foi dada essa informação aqui, mas durante
junho/julho fizemos um investimento na  esterilização de todos  os  animais  que estão à
guarda do Município, portanto, estamos a falar de um Protocolo que fizemos, uma consulta
ao  mercado,  preliminar,  até  um  determinado  tipo  de  valor;  fizemos  um  primeiro
investimento de 5.000,00 euros, onde esterilizámos todos os animais que estavam ao nosso
cuidado, quer na zona de acolhimento, junto aos estaleiros municipais,  quer na zona de
acolhimento que está em protocolo com a Associação Sourepatas, cães fêmeas e machos,
sendo que as fêmeas têm um custo mais elevado. Os gatos  estão a ter outra forma de
acompanhamento, são acompanhados em colónias, são mantidas essas colónias, é fornecido
algum tipo de medicamento para o despiste de algumas doenças e para haver um controle
desses  animais.  No  futuro,  temos  consciência  e  há  uma  promessa  de  parceria  entre  o
Município de Soure, Condeixa, Montemor e Figueira, a que se quer juntar Mira, para um
canil  intermunicipal.  ´Já  fizemos  uma  proposta  de  terreno,  para  servir  estes  quatro
concelhos, que possa ser no polígono que servirá de futura zona empresarial do norte do
Concelho, aqui alguma indefinição, o que nos pode levar para um plano próprio, chamado
plano B, que é a aquisição de um espaço, em zona urbanisticamente possível, que possa
contemplar alguma logística municipal noutras áreas, nomeadamente na área do ambiente e
também ter esta componente logística de espaço com animais. Portanto, confesso-me aqui
na  posse  de  alguma  indefinição  porque,  numa  parte  implica  um  investimento  de  raiz
intermunicipal, de outra parte implicará um investimento com aquisição dessas propriedades
para  este  fim  e  será  junto  à  Vila  de  Soure,  junto  à  sede  do  Concelho,  por  questões
operacionais. Confesso que o que está em plano de atividades e orçamento, e está previsto, é
uma componente ou outra e que, neste momento, ainda não há projeto mas que, como
sabemos, a lei tem um ano, somos obrigados a ter um canil municipal ou intermunicipal,
com outras  condições,  com uma  exigência  de  tal  ordem que  implica  investimentos  de
centenas de milhares de euros. O tipo de exigência que é feita, para um Município, será
sempre muito superior. Confesso que não tenho, na minha posse, hoje ainda, uma proposta
de solução; estamos no limite; estamos com dificuldades; a capacidade de acolhimento, quer
nossa, quer da Associação Sourepatas, está sobrelotada; embora tenha havido campanhas da
própria Sourepatas para adoção de animais, algumas até bastante inovadoras, com desfiles
de modelos, com fotografias,  com animais caracterizados… não há adoções e, portanto,
estamos com esta dificuldade, mas uma dificuldade que a própria lei também tem que rever
porque nunca mais haver abates, isso quer dizer que um dia destes os Municípios, mesmo da
nossa dimensão, terão 1000/1500/2000 animais, até porque os animais errantes, os custos
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da sua captura e esterilização, até que eles nunca mais se consigam reproduzir, não basta esta
iniciativa municipal. Há países que evoluíram, para quem tem um animal doméstico tem um
nível  de encargos significativo,  legalmente penalizador para  quem não tem esse  tipo de
enquadramento mas eu acho que o culturalmente, Portugal não pode almejar a dar essa
força a não ser que qualquer governo, este ou outro, entenda que os municípios tenham que
ser, por lei, quem tem que resolver estes problemas com as receitas que tem. Voltando à
proteção  civil,  este  ano,  gastámos  500.000,00  euros,  que  há  três  anos  não  gastámos,  a
cumprir  o  Plano  Municipal  de  Defesa  da  Floresta  contra  Incêndios.  Tivemos  três
empreitadas, duas nas faixas de combustíveis - cento e tal mil euros cada uma - e tivemos
uma para a incêndios florestais, que já tínhamos mas eram aceiros feitos pelas máquinas da
Câmara, que agora, para cumprir prazos, tivemos que empreitar, exatamente com a mesma
receita  dos  anos  anteriores,  ou  seja,  ficámos  com  uma  responsabilidade  a  quem  a
administração central deu zero e digo mais, o IMI rústico passou a ser, há quatro anos a esta
parte, para as Juntas de Freguesia, ao qual passou a ser também, há dois ou três anos a esta
parte, 1% do IMI urbano e passámos outras competências para as Juntas de Freguesia: a
limpeza das sarjetas, das valetas e dos passeios mas as faixas de combustão, os dez metros
de limpeza, que é feito em défice legal, ou seja, estamos a fazê-lo com algum tolerância à lei
e com problemas com proprietários, tivemos situação de ameaça física para limpar algumas
dessas faixas em algumas estradas municipais porque as pessoas não aceitam que nós lhes
cortemos os eucaliptos  com uma distância  de dez  metros à  copa,  portanto,  temos tido
alguma tolerância mas a tendência, se formos cumprir escrupulosamente a lei, é mesmo na
faixa de dez metros da estrada, o Município limpa mesmo tudo, só pode deixar os sobreiros
e os carvalhos e isso foi um esforço, nestes últimos dois anos, sem qualquer receita para o
efeito, de 500.000,00 euros. O mesmo se pode vir a passar com os animais. Temos uma
candidatura  aprovada,  que  nos  vai  reembolsar  muito  deste  investimento  para  a  vespa
asiática,  portanto, vamos receber 10.000,00 euros do Ministério da Agricultura para esta
questão da vespa asiática e para terem uma noção, hoje tivemos formação para funcionários
nossos  e  uma  equipa  dos  Bombeiros,  portanto,  aquele  protocolo  que  temos  com  os
bombeiros,  a  quem pagamos  uma  equipa  de  5  pessoas,  tem esta  componente,  estas  5
pessoas estão disponíveis para a proteção civil mas também tem sido parceiro no controle
da vespa asiática e na recolha de animais. É um serviço que nós não pagamos aos bombeiros
porque pagamos com esses 5 postos de trabalho que damos.”--------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “quanto à preocupação da Dra.
Manuela Santos sobre os ratos e animais morto,  também nos chegou através de alguns
munícipes.  Já  pedimos  à  Eng.ª  Cristina  Madeira  e  à  Eng.ª  Maria  José  para  intervirem
rapidamente na solução do problema.”------------------------------------------------------------------

Foram dadas várias Informações e prestados diversos Esclarecimentos.----------------
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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 30-08-2019  a 09-09-2019

09-09-2019

Class.: 01
Ano: 2019
Número: 7805
Dt. Entrada Reqt.: 09-05-2019
Processo: 01/2018/10/0
Requerente: Banda do Cercal
Tp. Pedido: Junção de Elementos 
Tp. Construção: Não aplicável 
Tp. Utilização: Sede
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 03-09-2019
Local Obra: Rua Gonçalves Filipe, 74
Informação: Deferido, de acordo com o teor com o teor da informação técnica. 
Freguesia: Gesteira e Brunhós 

Class.: 01
Ano: 2019
Número: 10104
Dt. Entrada Reqt.: 24-06-2019
Processo: 01/2019/15/0
Requerente: Ana Luísa Sampaio Redondo 
Tp. Pedido: Junção de Elementos 
Tp. Construção: Alteração da Utilização
Tp. Utilização: Serviços
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 03-09-2019
Local Obra: Rua do Comércio, 2 
Informação: Deferido, de acordo com a informação técnica.
Freguesia: Granja do Ulmeiro

Class.: 18
Ano: 2019
Número: 12441
Dt. Entrada Reqt.: 13-08-2019
Processo: 18/2019/31/0
Requerente: Carlos Alberto dos Santos 
Tp. Pedido: Parecer 
Tp. Construção: Não Aplicável 
Tp. Utilização: Não Aplicável
Tipo Informação: Para a Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 04-09-2019
Local Obra: Bacelos
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Soure

Class.: 18
Ano: 2019
Número: 13014
Dt. Entrada Reqt.: 28-08-2019
Processo: 18/2019/32/0
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Requerente: Júlia Madeira, Advogada
Tp. Pedido: Parecer 
Tp. Construção: Não Aplicável 
Tp. Utilização: Não Aplicável
Tipo Informação: Para a Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 05-09-2019
Local Obra: Soure
Informação: Para a Reunião de Câmara
Freguesia: Soure

Total: 4

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

Ponto 3. Informação Financeira 
           
3.1. Resumo Diário de Tesouraria
           
Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------
      
3.2. Encargos e Compromissos

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------
      
Ponto 4. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
             . Proc. N.º 18/2019/31 - Carlos Alberto dos Santos
               - Constituição de Compropriedade através de escritura de doação - artigo

54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: Processo nº 18/2019/31
 Carlos Alberto dos Santos 

             Constituição de compropriedade através de  escritura de doação - artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a
atual redação

Face ao teor da informação jurídica, considerando que o ato a praticar é uma escritura de doação, sugere-se que
seja deferido o pedido de emissão de certidão com parecer favorável para a constituição de compropriedade do
prédio rústico.

O prédio está registado com o artigo matricial nº 4011 da freguesia de Soure, e de acordo com a classificação do
PDM, situa-se em zona urbana na povoação da Pouca Pena.

Apesar de se localizar em zona urbana, a criação de compropriedade ou ampliação do número de compartes de um
prédio rústico, não corresponde à criação direta de um loteamento, face ao disposto na alínea i) do artigo 2º, do
Decreto-Lei 555/99, de 16/12 na atual redação.
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Subsequentemente, se os comproprietários pretenderem promover tal operação, terão que o realizar conjuntamente,
nos termos legais e regulamentares aplicáveis.

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

Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
04 de setembro de 2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de certidão com parecer favorável,
para  a  constituição  de  compropriedade  do  prédio  rústico,  conforme  decorre  da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------------

Ponto 5. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
             . Proc. N.º 18/2019/32 - Júlia Madeira - Advogada
            - Constituição de Compropriedade através de escritura de partilha de herança

- artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Processo nº 18/2019/32
  Júlia Madeira - Advogada

              Consttuiiço de compropriedade através de escritura de partlha de herania - artgo 54.º da Lei 91/95, de
2/9 com a atual redaiço 

Face ao teor da informaiço jurídica, considerando que o ato a pratcar é uma escritura de partila de lerança,
sugere-se  que seja  deferido  o  pedido  de  emissço  de  certdço  com parecer  favorável  para  a  consttuiiço  de
compropriedade do prédio rústco.

O prédio está registado com o artgo matricial nº 24231 da freguesia de Soure, localizado na Fonte da Reiva, e de
acordo com a classifcaiço do PDM, situa-se na zona forestal fora da RAN e fora da REN.

O assunto deverá ser presente à reuniço de Câmara para deliberaiço. 

Maria José O. Carvalhço – Eng.ª Civil
Chefe de Divisço de G.U.P.D.
05 de setembro de 2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de certidão com parecer favorável,
para  a  constituição  de  compropriedade  do  prédio  rústico,  conforme  decorre  da
informação técnica dos serviços.--------------------------------------------------------------
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Ponto 6. EDUCAÇÃO
             . ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

              . AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

                  - EB1 da Vinha da Rainha 
                    . Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO

 ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO – AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

 EB1 DA VINHA DA RAINHA

 ADJUDICAÇÃO

Por deliberação de Câmara de 12.08.2019, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo
19º,  Código dos  Contratos  Públicos,  aprovado  pelo  D.L.  n.º  111-B/2017,  de 31 de agosto ,  como procedimento  prévio  à
adjudicação da empreitada acima mencionada.

Foi apresentada a proposta seguinte:

EMPRESA VALOR PRAZO

ARESTA GARRIDA, LDª 52.985,74€ 60 DIAS

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta é inferior ao preço base, (54.171,05 €), os
serviços sugerem a adjudicação da presente empreitada à empresa ARESTA GARRIDA, 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 Mauro António Pereira Alegre, nos termos do disposto no artigo
290.º-A do CCP.

2. A adjudicação da presente empreitada à empresa ARESTA GARRIDA, LDª;

3. Aprovação da minuta do contrato, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP;

 23

http://www.base.gov.pt/


17.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 09 de setembro de 2019, pelas 14,30 horas

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 52.985,74 euros, acrescido de IVA.

À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
03.09.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a designação como gestor de contrato o
Senhor Eng.º Mauro António Pereira Alegre; a adjudicação da presente empreitada
à empresa Aresta Garrida 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
52.985,74 euros, acrescido de IVA, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.-----------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 7. EDUCAÇÃO
             . TRANSPORTES ESCOLARES

                - Aquisição de Viatura

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

   AQUISIÇÃO DE VIATURAS

      - TRANSPORTES ESCOLARES

               * ESCOLHA DO 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 58.000,00 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 748.196,85 euros, cf.  alínea a) do n.º  2 do artigo 29.º  do
Decreto-Lei 197/99.

O presente encargo está previsto na 11.ª alteração orçamental pela rubrica 02.03.07.01.06.02 e trata-se de acção
inscrita nas Grandes Opções do Plano pela rubrica 01.002 2019/34.

2. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
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3. CONSULTAR A(S) SEGUINTE(S) ENTIDADE(S)
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à(s) seguinte(s) entidade(s):

- Mobipeople, Lda;
- Sodicentro, Lda;
- Mercentro, 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:

- Fernando Cavacas, Dr. (Presidente do Júri); 
- Mauro Alegre, Eng.;
- Joaquim Oliveira, Eng.;
- Ivo Costa, Dr. (Suplente);

   - Mário Monteiro, Eng. (Suplente).

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio,
(Ivo Costa, Dr.)
09.09.2019

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: "trata-se de adquirirmos
uma nova viatura, um mini autocarro, porque são viaturas que se tornam mais flexíveis em
termos de consumo e manutenção e mais ligeiras, que depois também servem para o apoio
ao desporto.  Face a  esta  necessidade,  já  devidamente inventariada,  existem no mercado
várias empresas capazes de fornecer este tipo de equipamento. A proposta é que se proceda
à abertura do procedimento de consulta prévia, pelo valor base de 58.000,00 euros, para
aquisição de uma nova viatura."---------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vice Presidente Américo Nogueira referiu que: "o Decreto-Lei 21/2019, de 30 de
janeiro, vem obrigar ao transporte do ensino Pré-Escolar, havendo necessidade de adquirir
uma viatura para satisfazer todo o Concelho. Nós já garantíamos o transporte a todos os
Jardins  de Infância.  Com esta  obrigatoriedade da  Lei  passa  a  ser  exigido outro tipo de
equipamento, sendo necessária a aquisição de uma viatura com essas caraterísticas."-----------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de consulta prévia,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-----------------------------------

Ponto 8. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE  
             .  PANGEIA – FESTIVAL MUNICIPAL DA JUVENTUDE 
               . Espetáculos: Artista no dia 14 de setembro 
                   - Adjudicação – Conhecimento
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Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – JUVENTUDE

     -  PANGEIA - FESTIVAL MUNICIPAL DA JUVENTUDE

      * ESPECTÁCULOS: ARTISTA NO DIA 14 DE SETEMBRO

- ADJUDICAÇÃO
     

Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 05.08.2019, foi decidido recorrer à figura do ajuste direto, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:

EMPRESA VALOR

Twenty One Talent Management, Lda 6.900,00 €

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta está de acordo com o preço base
definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.

De acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
18/2008, de 29 de Janeiro, é dispensada a redução do contrato a escrito.

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

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

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A dispensa da redução do contrato a escrito;

2. A dispensa de audiência prévia;

3. A adjudicação do presente serviço à empresa “Twenty One Talent Management, Lda”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 6.900,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;

5. A designação para gestor do contrato Mário João Gomes.

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
27.08.2019

   
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------
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Ponto 9. EDUCAÇÃO – JUVENTUDE
                 . FESTIVAL MUNICIPAL DA JUVENTUDE – ILUMINAÇÃO DECORATIVA E FESTIVA

             . HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
              . ILUMINAÇÃO PÚBLICA –  ILUMINAÇÃO FESTIVA

              . São Mateus 2019
              . Natal 2019 
                - Adjudicação – Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO – JUVENTUDE

 FESTIVAL MUNICIPAL DA JUVENTUDE – ILUMINAÇÃO DECORATIVA E FESTIVA

HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
    ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ILUMINAÇÃO FESTIVA

 SÃO MATEUS 2019
 NATAL 2019
 ADJUDICAÇÃO

      

Por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes, de 22.08.2019, foi decidido recorrer à
figura da consulta prévia, como procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

Das entidades convidadas apenas a seguinte apresentou proposta:

ENTIDADE LOTE 1 LOTE 2

Fabrilight – Iluminações Festivas, Lda 11.700,00 € 7.700,00 €

Conforme análise em anexo, uma vez que a entidade respondeu ao solicitado, que o preço da proposta é inferior
ao preço base definido, em ambos os lotes, sugere-se a adjudicação a esta entidade.

De acordo com o artigo 94º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de
Janeiro, o contrato será reduzido a escrito.

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

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

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A aprovação da minuta do contrato;

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

3. A adjudicação do presente serviço, lotes 1 e 2, à entidade “Fabrilight – Iluminações Festivas, Lda”;
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4. Autorização para a realização da despesa no montante de 11.700,00 euros para o lote 1 e de 7.700,00
euros para o lote 2, a qual será acrescida de IVA à taxa legal em vigor;

5. A designação para gestor do contrato do eng. Joaquim Oliveira.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio,
(Ivo Costa, Dr.)
30.08.2019

Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------

Ponto 10. CULTURA//AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA

                  - APOIO AO INVESTIMENTO

Foi presente a seguinte Proposta:

PROPOSTA

ASSUNTO: CULTURA // AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA   
                APOIO AO INVESTIMENTO 

A presente proposta integra um conjunto de pedidos de apoio ao investimento apresentados por diversas
instituições  do  Concelho,  transversais  quanto  aos  propósitos  e  fins  a  que  se  destinam,  mas
suficientemente agregadores para serem tratados de uma forma conjunta. 

A  Cultura,  o  Desporto  e  os  Tempos  Livres  desempenham  um  papel  preponderante  na  vivência  e
socialização do Homem e, por isso, tem tido por parte desta Câmara Municipal uma especial atenção,
que, aliás, se reflete nos valores que lhes estão adstritos nas Grandes Opções do Plano – PPI e AMR para
2019 e anos seguintes. 

As Associações deste  Concelho desempenham um papel  preponderante  no espectro cultural,  enquanto
fiéis defensores dos usos e costumes da nossa região e no desenvolvimento e formação dos jovens do
nosso Concelho, quer ainda contribuindo para a socialização e integração das populações na comunidade
em que se inserem, assumindo-se, também, c ada vez mais como um veículo de promoção de medidas de
envelhecimento  ativo  e  saudável  em  agregados  populacionais  dispersos,  isolados  e  com  diminuta
população. 

De entre  as  atribuições e  competências dos municípios,  a área do património assume ainda particular
relevância, de entre o qual o património religioso constitui um vetor importante a preservar. 

Revela-se,  também,  de  primordial  importância  a  necessidade  de  apoiar  o  movimento  associativo  na
realização de obras prementes, resultantes da tempestade “Leslie” e que não foram objeto de candidatura
à CCDRC no âmbito do programa de apoio instituído pela Administração Central. 
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É, pois,  inegável  o  interesse  cultural  e  social  dos  pedidos  de  apoio  ao  investimento  constantes  desta
proposta, pelo que se justifica plenamente o apoio desta Autarquia. 

Refira-se  que nem todos os investimentos propostos terão todos os mesmos calendários de execução,
divergindo desde logo pelo tipo de investimento, grau de intervenção ou ainda pela capacidade financeira
de cada Associação. 

Deste modo, a ser aprovada esta proposta, a disponibilização dos apoios deverá ser efetuada de acordo
com o grau de execução da obra. 

Foram apresentados 12 pedidos de apoio constantes do ANEXO I à presente proposta, todos eles com
relevante interesse cultural e social para as respetivas comunidades, pelos fundamentos genéricos atrás
expostos, bem como por razões particulares transversais a outros domínios, designadamente ao nível da
preservação  do  património  religioso,  no  caso  da  Igreja  Paroquial  de  Samuel  e  Capela  de  Urmar;  a
utilização social, como Casas Mortuárias, pela inexistência de equipamento para esse fim, no caso das
Capelas  de  Urmar  e  Carcavelos;  no  domínio  da  Educação,  servindo  para  a  realização  de  diversas
atividades inerentes no funcionamento do Centro Escolar do Sobral, no que respeita ao Centro Social
desta  localidade;  por  questões  de  segurança  e  preservação  das  instalações,  no  que  concerne  às
associações afetadas pela tempestade “Leslie”. 

Constitui  atribuição  do  Município  a  promoção  e  salvaguarda  dos  interesses  próprios  da  população,
designadamente no domínio do Equipamento Rural e Urbano, Património, Cultura e Tempos Livres, cfr.
al. a), e) e f) do n.º 2 do art.º 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Compete à Câmara Municipal deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente
existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos com interesse para o
Município nos termos da al. o) do n.º1 do art.º 33.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro. 

O apoio financeiro a conceder estará condicionado à apresentação dos documentos contabilísticos que
evidenciem a concretização do investimento em causa, a observância das regras de contratação pública e
à verificação técnica da razoabilidade dos preços apresentados em linha com os praticados no mercado. 

PROPOSTA: 
- Face ao atrás exposto, propomos que o Executivo Municipal aprove cada um dos apoios constantes do
referido anexo, no valor total de 60.790,00€. 

Soure, 05.09.2019 
O Vereador, 
( Gil Soares, Dr. )
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: "o Senhor Vereador que
está com a área da cultura faz-nos aqui uma proposta com uma listagem de diversos apoios
ao  investimento,  solicitados,  alguns  deles,  já  no  final  de  2018  e  que  nós  até  hoje  não
tínhamos apreciado nenhum apoio destes apoios diversos. O "atraso", aquilo que é normal,
tem a ver com uma questão que está em avaliação, porque há coletividades que estão à
espera do apoio à Tempestade Leslie e para nós não fazia muito sentido estarmos a apoiar
umas e outras estarem a aguardar. Ainda assim, resolvemos ter aqui um critério de avançar
com algumas "situações" que estavam mesmo em condições de propor apoio, portanto,
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PROPOSTAS DE APOIO A INVESTIMENTOS
Anexo - Cultura

Entidade Designação projeto  Apoio Proposto 2019 2020

1 Fábrica da Igreja Paroquial de Samuel

2 Fábrica da Igreja Paroquial de Samuel

3 Fábrica da Igreja Paroquial de Samuel                - € 

4 Centro Social do Sobral

5                - € 

6 Banda de Soure Renovação de Fardamento

7                - € 

8                400,00 €          400,00 €                - € 

9 Centro Cultural e Recreativo de S. Bento                665,00 €          665,00 €                - € 

10                - € 

11                880,00 €          880,00 €                - € 

12 Centro Social e Cultural Sampedrense                - € 

 Total: 

 Total 
Investimento 

Benefciação e Remodelação da Igreja 
Paroquial de Samuel - Trabalhos e Serviços 

Complementares
 33 647,19 €  13 460,00 €  6 800,00 €  6 660,00 € 

Capela de Urmar - Construção de Muro de 
Suporte de Terras e de Anexo

 27 500,00 €  11 000,00 €  2 500,00 €  8 500,00 € 

Obras de Conservação e Reparação da 
Capela de Carcavelos

 2 700,00 €  1 080,00 €  1 080,00 € 

Remodelação WC's, Bar, Hall de Entrada e 
Pequenas Reparações

 37 326,92 €  14 950,00 €  10 000,00 €  4 950,00 € 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 
de Figueiró do Campo

Recinto de Festas de Figueiró do Campo - 
Reparação Estragos Causados Pela 

Tempestade "Leslie"
 3 910,00 €  1 570,00 €  1 570,00 € 

 15 856,55 €  6 350,00 €  4 000,00 €  2 350,00 € 

Associação Cívica, Cultural e Recreativa 
de Porto Godinho e Casal dos Bacelos

Reparação dos Danos Causados pela 
Tempestade "Leslie" na sede

 10 425,18 €  4 200,00 €  4 200,00 € 

Associação Recreativa e Cultural do 
Pedrogão do Pranto

Reparação dos Danos Causados pela 
Tempestade "Leslie" na sede

 1 000,00 € 

Reparação dos Danos Causados pela 
Tempestade "Leslie" na sede

 1 660,50 € 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 
de Soure

Capela dos Casalinhos - Instalação de 
Telhado e Chão Cimentado junto à cozinha 
de apoio; reparação e embelezamento das 
portas, chão e pintura exterior da Capela

 11 453,75 €  4 585,00 €  4 585,00 € 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 
de Granja do Ulmeiro

Igreja Paroquial de Granja do Ulmeiro  - 
Reparação dos Estragos Causados Pela 

Tempestade "Leslie"
 2 203,25 € 

Segurança Contra Incêndios: Substituição de 
Portas e Aquisição de Equipamento; e 

Construção e Cobertura nas Traseiras da 
sede

 4 109,43 €  1 650,00 €  1 650,00 € 

 60 790,00 €  38 330,00 €  22 460,00 € 
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estão doze instituições, umas por um valor quase simbólico, mas muito importante para a
dinâmica dessas instituições, outras por um valor mais relevante. Dar aqui uma justificação,
nós  tivemos  ao  longo  de  décadas,  uma  utilização  do  Centro  Social  do  Sobral,  esta
intervenção no Centro Social do Sobral trata-se exclusivamente, como depois consta dos
documentos anexos, de uma intervenção feita a nível só de casas de banho, eles gastaram só
de remodelar o sistema de casas de banho, criando um novo wc para deficientes inclusive,
gastaram esta verba e eu penso que uma utilização que tivemos diária, durante o tempo
período de aulas e também para alguns eventos que lá fizemos, que era de inteira justiça este
apoio de 40% a este investimento. Ressalvo aqui este porque é o de maior monta.
Depois há aqui um outro investimento que está solicitado também já há uns meses largos,
que tem a ver com o complemento à Fábrica da Igreja de Samuel.  Há um conjunto de
investimentos que estão fundamentados, estão vistos pelos nossos serviços técnicos, que
tem a ver com os trabalhos a mais realizados na recuperação da obra por uma empresa
certificada para o efeito e também alguns arranjos exteriores.
O resto são apoios simbólicos, alguns têm a ver com a Tempestade Leslie, mas que não há
expetativa de apoio de candidatura, por diversas razões, algumas delas têm a ver ou porque
não tinham seguro, não tinham projeto, não tinham caderno de encargos e a proposta é
avançarmos com estes apoios para resolver aqui alguns problemas.
Há uma situação mais complicada, que tem a ver com a Tempestade Leslie, que tem a ver
com a situação do Centro Cultural do Porto Godinho e Casal dos Bacelos, por um lado
estão à espera do apoio do Leslie, por outro lado, se ficar mais um inverno sem reparar a
cobertura o prejuízo vai aumentado, portanto, aqui nós com estes 4.000,00 euros de apoio,
com algum esforço que eles façam, conseguem, pelo menos, avançar com a cobertura.
A  proposta  é  esta,  o  conjunto  das  parcelas  é  de  doze,  mas  tem parcelas  com valores
simbólicos,  mas que conseguem resolver  com este  valor.  O atraso disto deve-se  a  uma
questão  de  princípio  que  eu  institui  perante  a  equipa  de  trabalho,  nós  temos  um
compromisso, de apoiar todos os estragos provocados pelo Leslie com todas as instituições,
aquilo que não for comparticipado pelos seguros, obviamente e excluindo também o que
não  for  comparticipado  pelos  Fundos  criados  para  o  efeito.  As  candidaturas  só  foram
entregues, só foram disponibilizadas em final de junho, ajudámos as coletividades a fazer
essas candidaturas, portanto, tivemos o cuidado de dar esse apoio, algumas não precisaram,
mas a maior parte delas precisaram. Foi-nos pedido pela CCDRC que durante o mês de
agosto  havia  notícias  sobre  os  apoios,  porque  essa  notícia  de  apoio  teria  que  ser
transportada  para  o  Orçamento  de  Estado  de  2020  que  é  entregue  na  Assembleia  da
República durante o mês de outubro, embora este ano seja um ano de exceção porque há
eleições. Como tal, havendo esse compromisso, nós ficaríamos a saber durante o mês de
agosto quanto é que cada uma das coletividades candidatas ia receber do fundo criado para
esta intempérie. O Município teria que validar a diferença para complementar as obras. Na
ausência dessa comunicação e como este conjunto de entidades, umas não estão à espera do
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Leslie, outras porque já têm obra com expetativa de apoio, outras que estão a necessitar de
obra, decidi articular com o Senhor Vereador que tínhamos que avançar com estas. Este ano
é o primeiro pacote que estamos a aprovar, do conjunto daquilo que era a nossa expetativa
de apoio municipal a este tipo de investimentos e ainda não há um sinal de quanto é que nos
sobra para o final do ano, porque estamos dependendo das nossas necessidades de acordo
com aquilo que for a aprovação. Uma coisa sabemos, o apoio não será superior a 70%
daquilo que foi solicitado por cada entidade..."--------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: "o primeiro aspeto que gostaria de
comentar em relação a este documento é o facto de só nos ter sido entregue, para discussão
deste ponto, uma página. Hoje quando cheguei aqui tinha os outros elementos de suporte a
cada um dos investimentos, a começar pela justificação do pedido de apoio. No ano anterior
solicitei que votássemos investimento a investimento com a argumentação que é a seguinte:
considero que é muito importante o apoio que esta Câmara Municipal, que o seu Executivo,
o seu Presidente,  dão às  necessidades  de  investimento de património  como é este.  No
entanto,  não deixo de registar,  que das  doze propostas  de apoio ao investimento,  50%
destes apoios são para entidades ligadas a Comissões Fabriqueiras da Igreja. Não é uma
situação nova, já tive uma intervenção idêntica numa reunião há dois anos atrás. Se formos
ao valor do investimento proposto é de 67%. Compreendo a importância destes apoios nos
equipamentos religiosos referidos, mas, na nossa opinião, deveríamos privilegiar os apoios
nas áreas da cultura,  equipamentos culturais,  desportivos,  área recreativa,  portanto,  67%
numa  tabela  de  apoio  ao  investimento  ser  dirigido  para  Fábricas  da  Igreja  Paroquial,
considero excessivo. Tendo em conta a justificação que este apoio ao investimento é para
aquilo  que  foi  causado  pela  Tempestade  Leslie,  aceito  aprovar  globalmente  esta
proposta."-----------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: "peço desculpa em nome
dos serviços, obviamente que os pedidos e a fundamentação deviam ter chegado à Senhora
Vereadora, mas vamos fazer uma análise pedido a pedido e votamos um a um."----------------

10.1. Fábrica da Igreja Paroquial de Samuel
        - Beneficiação e Remodelação da Igreja Paroquial de Samuel - Trabalhos e Serviços

Complementares

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: "a explicação para uma
importância cultural da Igreja Paroquial de Samuel, já foi aqui mais que aprovada noutra
apreciação,  portanto,  trata-se do encerramento final  desta iniciativa e também dizer que
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algum deste  trabalho  é  no  espaço  de  utilização  pública,  no  espaço  exterior,  e  algumas
questões arquitetónicas que foram aceites ajudar a pagar."------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  atribuição  de  um apoio  no  valor  de
13.460,00 euros, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.--------------

10.2. Fábrica da Igreja Paroquial de Samuel
          - Capela de Urmar – Construção de Muro de Suporte de Terras e de Anexo

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: "a Capela do Urmar teve
apoio à reconstrução, quer interior, quer exterior da própria capela em si. A questão deste
muro tem a ver com a existência do morro onde ela está instalada e é para precaver, no
futuro,  intervenções  maiores.  Esta  capela  tem uma  importância  social  muito  grande,  é
também o local que serve de Casa Mortuária quando alguém morre localidade de Urmar.
Além  da  Capela  ter  tido  um  aproveitamento  arquitetónico  e  de  restauro  bastante
importante, basta ver as referências ao seu Pelourinho, o Urmar já foi sede de Concelho, a
Capela tem uma importância do ponto de vista da arte sacra. Aqui trata-se da consistência
do muro de consolidação do morro onde está feita a própria Capela."----------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  atribuição  de  um apoio  no  valor  de
11.000,00 euros, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.--------------

10.3. Fábrica da Igreja Paroquial de Samuel
          - Obras de Conservação e  Reparação da Capela de Carcavelos

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: "a Capela de Carcavelos tem
esta particularidade de servir de Casa Mortuária, raramente serve de local de culto, aliás, não
tenho conhecimento de que seja um local usado para culto, mas tem aqui uma importância.
Nós com estes pequenos investimentos e incentivos eles vão conservando e torna-se mais
barato ir conservando do que, décadas a décadas, fazer grandes intervenções."--------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  atribuição  de  um apoio  no  valor  de
1.080,00 euros, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.----------------

10.4. Centro Social do Sobral
         - Remodelação Wcs, Bar, Hall de Entrada e Pequenas Reparações
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: "já justifiquei, trata-se de
uma intervenção profunda nas suas instalações sanitárias."------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  atribuição  de  um apoio  no  valor  de
14.950,00 euros, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.--------------

10.5. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Figueiró do Campo
      - Recinto de Festas de Figueiró do Campo – Reparação Estragos Causados pela

Tempestade “Leslie”

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: "trata-se de uma pequena
reparação,  como  se  pode  observar,  provocada  pela  Tempestade  Leslie,  não  apresenta
candidatura, por isso, para não estarmos à espera dos resultados dos outros, avançamos com
este pequeno apoio de 1.570,00 euros."-----------------------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  atribuição  de  um apoio  no  valor  de
1.570,00 euros, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.----------------

10.6. Banda de Soure
         - Renovação de Fardamento

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: "trata-se da renovação do
fardamento dos elementos da Banda de Soure. Dar aqui nota que a Banda de Soure, há um
ano, passou a abranger uma área geográfica fora da Freguesia de Soure, que é o caso das
Degracias, onde tem uma Escola de Música e onde tem já a atuar um conjunto de jovens
das Degracias e de outra localidades. Foi fundamentado pela Direção que há quinze anos
que não tinham apoio a fardamento novo."------------------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  atribuição  de  um apoio  no  valor  de
6.350,00 euros, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.---------------

10.7. Associação Cívica, Cultural e Recreativa de Porto Godinho e Casal dos Bacelos
         - Reparação dos Danos Causados pela Tempestade “Leslie”na Sede

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: "a Associação Cívica do
Casal  dos Bacelos  tem pouca atividade,  tem uma atividade mais de recreio,  aos  fins de
semana, para os utentes mais idosos que ali  se encontram. Foi afetada pela Tempestade
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Leslie,  fez candidatura,  mas se estiver à espera da candidatura corre o risco, tem partes
descobertas  e  não tem financiamento nenhum para  começar  e  nós,  com esta  iniciativa,
fazermos uma espécie de adiantamento, tendo em conta que é apenas este valor."-------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  atribuição  de  um apoio  no  valor  de
4.200,00 euros, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.---------------

10.8. Associação Recreativa e Cultural do Pedrogão do Pranto
         - Reparação dos Danos Causados pela Tempestade “Leslie”na Sede

O Senhor Presidente  da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que:  "trata-se  de um apoio
idêntico para os pequenos estragos que teve, daí um apoio de 400,00 euros."--------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  atribuição  de  um apoio  no  valor  de
400,00 euros,  conforme decorre da proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.----

10.9. Centro Cultural e Recreativo de S. Bento
          - Reparação dos Danos Causados pela Tempestade “Leslie”na Sede

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: "trata-se também de um
pequeno apoio, também não fizeram candidatura, tendo em conta o valor, daí apoiarmos
com 665,00 euros."------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  atribuição  de  um apoio  no  valor  de
665,00 euros, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.------------------

10.10. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Soure
          - Capela dos Casalinhos – Instalação de Telhado e Chão Cimentado junto à Cozinha

de Apoio, Reparação e Embelezamento das Portas, Chão e Pintura Exterior da
Capela

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: "aqui houve um problema
complicado que tem que ver com outra componente que está em candidatura, portanto,
aqui houve candidatura desta coletividade, mas tem um problema, porque estamos a falar de
dois edifícios diferentes nos Casalinhos, um é a Capela dos Casalinhos onde o pináculo da
própria torre caiu e danificou o telhado e forro da própria capela. Depois tem um outro
problema,  a  propriedade  daquele  espaço  não  é  nenhuma  Associação  dos  Casalinhos,
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portanto, aquele salão e casas de banho também é propriedade da Igreja. Embora esteja
contemplado ou não, entendemos que devíamos resolver esta questão da Capela, porque
eles não conseguem por os dois equipamentos, ou seja, a candidatura não prevê, não aceita,
limitou..."------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  atribuição  de  um apoio  no  valor  de
4.585,00 euros, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.---------------

10.11. Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Granja do Ulmeiro
      -  Igreja Paroquial da Freguesia de Granja do Ulmeiro – Reparação dos Estragos

Causados pela Tempestade “Leslie”

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  "a  Fábrica  da  Igreja
Paroquial da Freguesia de Granja do Ulmeiro também não apresentou candidatura, tendo
em conta  o  valor,  portanto,  trata-se  de  aprovarmos  um apoio  no  no  valor  de  880,00
euros."---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  atribuição  de  um apoio  no  valor  de
880,00 euros, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.------------------

10.12. Centro Social e Cultural Sampedrense
    -  Segurança  Contra  Incêndios:  Substituição  de  Portas  e  Aquisição  de

Equipamento; e Construção e Cobertura nas Traseiras da Sede

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: "numa medida que nós
pretendemos  continuar  a  implementar  e  que  temos  motivado  as  instituições  que  é  a
Segurança  Contra  Incêndios:  Substituição  de  Portas  e  Aquisição  de  Equipamento;  aqui
trata-se de um apoio no valor de 1.650,00 euros."-----------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  atribuição  de  um apoio  no  valor  de
1.650,00 euros, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.----------------

Ponto 11. CULTURA
                 . Contrato Comodato
                    - Associação de Apoio e Desenvolvimento de Brunhós

Foi presente a seguinte informação: 
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Assunto:♦ CULTURA - PATRIMÓNIO MUNICIPAL
           Escola Primária de BRUNHÓS
           - A.A.D.B. - Associação de Apoio e Desenvolvimento de Brunhós
          - Comodato

Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:

A A.A.D.B. – Associação de Apoio e Desenvolvimento de Brunhós, doravante
designada  “A.A.D.B.”,  é  uma  associação  constituída  recentemente  de  forma
legal, em concreto a 13/12/2018, sem fins lucrativos, que tem por objeto
social a promoção e desenvolvimento cultural, social, económico, desportivo e
recreativo dos seus associados e de toda a população de Brunhós.

A “A.A.D.B.”, solicita a cedência do edifício da antiga Escola Primária de
Brunhós,  para  aí  poder  desenvolver  as  atividades  sociais,  culturais,
desportivas e outras. 

Mais solicitam que a cedência seja por tempo indeterminado e se possível
ajuda financeira ou material para a realização de obras de requalificação
necessárias e muito urgentes.

O  imóvel  acima  aludido,  é  propriedade  do  Município  de  Soure,  sendo  uma
construção que integrou o Plano dos Centenários.  

DO DIREITO:
Os municípios dispõem de atribuições nos domínios da Cultura, nos termos da
alínea e) do n.º2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

É da competência da Câmara Municipal apoiar o desenvolvimento de atividades
de natureza cultural ou outras de interesse para o município, conforme alínea
u) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Também é competência da Câmara Municipal deliberar sobre as formas de apoio a
entidades legalmente existentes, nos termos da alínea o) do n.º1 do artigo
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Assim, para a eventual materialização desta cedência convirá dissecar sobre a
figura jurídica que melhor se adaptará ao fim a atingir.

O COMODATO (artigo 1129.º do Código Civil) é um contrato pelo qual uma das
partes entrega à outra certa coisa, móvel ou imóvel, para que se sirva dela,
com a obrigação de a restituir.

É  um  contrato  gratuito  onde  não  existe,  por  conseguinte,  a  cargo  do
comodatário (no caso “A.A.D.B.”), prestações que constituam o equivalente ou
a correspetiva da atribuição efetuado pelo comodante (Município de Soure).

A questão da capacidade e da legitimidade para a celebração de contratos de
comodato deve ser resolvida face à sua qualificação como ato de administração
ordinária ou extraordinária.
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A melhor posição é a de que o comodato é um ato de administração ordinária
para o comodatário e de administração extraordinária para o comodante.

O contrato de comodato pode extinguir-se, nos termos gerais, por caducidade,
denúncia ou resolução.

Em relação à caducidade do comodato, ele pode extinguir-se em primeiro lugar
pelo decurso do prazo, se as partes o estipularem expressamente, ou, mesmo
que tal não tenha acontecido, a lei presume a existência de um prazo no
comodato, em resultado da determinação pelas partes do uso da coisa. 

Assim, sendo o imóvel emprestado para um uso determinado, o comodatário deve
restitui-lo  ao  comodante  logo  que  o  uso  finde,  independentemente  de
interpelação.

CONCLUSÃO
1. Tendo em vista a eventual cedência a título gratuito à “A.A.D.B.” de um

imóvel municipal supra identificado, somos do parecer que deverá optar-
se pela figura jurídica do Comodato (Minuta em Anexo).

2. É competente para apreciar esta cedência a Câmara Municipal, nos termos
da al. g) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013.

À consideração Superior, 
A Técnica Superior,
Célia Cordeiro, Dr.ª)
06/09/2019

MINUTA

CONTRATO DE COMODATO

ENTRE

O MUNICÍPIO DE SOURE, pessoa coletiva de direito público com o nº 507 103 742, representado nos
termos legais pelo Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, com poderes
para este ato conferidos por deliberação da Câmara Municipal de Soure tomada aos -- de --------------- de
2019, adiante designado por Primeiro Outorgante:

E:

A A.A.D.B. – Associação de Apoio e Desenvolvimento de Brunhós, doravante designada “A.A.D.B.”, com
sede  na Rua principal  número  vinte  e  sete,  no lugar  de Brunhós,  da União  de Freguesias de  Gesteira  e
Brunhós, concelho de Soure e distrito de Coimbra, registada na Conservatória do Registo Comercial sob o
número único de matricula e de identificação fiscal 515.164.054, representado nos termos legais por *** e
*** , adiante designados como Segundo Outorgante;

Entre o primeiro e segundo outorgantes, é celebrado o presente contrato de comodato que se regerá pelas
cláusulas seguintes:
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Cláusula 1ª
(Disposições prévias)

1. O Município de Soure dispõe de Atribuições, designadamente no domínio da Cultura, nos termos da alínea
e) do nº 2 do artigo 23º. da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 
2. A A.A.D.B. – Associação de Apoio e Desenvolvimento de Brunhós, é uma associação sem fins lucrativos,
que tem por objecto social a promoção e desenvolvimento cultural, social, económico, desportivo e recreativo
dos seus associados e de toda a população de Brunhós.

Cláusula 2ª
(Objeto)

O Primeiro Outorgante é dono e legítimo proprietário do imóvel onde funcionou a antiga escola primária, sito
em Brunhós.

Cláusula 3ª
(Enquadramento)

 Pelo presente contrato o Primeiro Outorgante cede ao Segundo Outorgante, gratuitamente, nos termos do
disposto nos artigos 1129º e seguintes do Código Civil, o imóvel supra referido, para que seja utilizado de
acordo com o fim a que se destina e restituído no final do mesmo.

Cláusula 4ª
(Finalidade)

1. O imóvel objeto deste contrato destina-se a ser utilizado, pelo Segundo Outorgante, exclusivamente, para o
desenvolvimento de atividades enquadradas no objecto social da “A.A.D.B.”.
2. O Segundo Outorgante não poderá ceder a terceiros o uso do imóvel objeto do presente contrato.

Cláusula 5ª
(Obrigações das Partes)

1. Compete ao Primeiro Outorgante:
a) Ceder ao Segundo Outorgante a utilização da sala integrada no imóvel identificados nas cláusulas segunda
e terceira, em regime de comodato.
2. Compete ao Segundo Outorgante: 
a) Garantir a higiene e limpeza da sala;
b) Guardar e conservar a sala, nas condições existentes nesta data;
c) Solicitar, por escrito, ao Primeiro Outorgante, autorização para a realização de quaisquer benfeitorias na
sala cedida, bem como tolerar quaisquer benfeitorias que o Primeiro Outorgante nela queira realizar;
d) Facultar ao Primeiro Outorgante o exame da mesma, sempre que tal se lhe afigure necessário;
e) Não afetar a sala a fim diverso do autorizado;
f)  Avisar  imediatamente,  por  escrito,  o  Primeiro  Outorgante  sempre  que  tenha  conhecimento  de  defeitos
estruturais ou funcionais no imóvel ou saiba que o ameaça algum perigo ou que terceiro se arroga direitos em
relação a ele, desde que o facto seja ignorado pelo Primeiro Outorgante;
g) Disponibilizar a sala ao Primeiro Outorgante, sempre que este tenha necessidade da sua utilização para a
realização de atividades no domínio da Educação, designadamente Atividades de Enriquecimento Curricular
(AEC), entre outras;
h) Restituir a sala findo o comodato.

Cláusula 6ª
(Obras)
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Não é autorizado o Segundo Outorgante a realizar qualquer tipo de obras na sala objeto do presente contrato,
sem a necessária autorização do Primeiro Outorgante.

Cláusula 7ª
(Vigência)

1.  O presente  contrato terá  como período de vigência  um (1) ano,  com efeitos à data  da sua assinatura,
renovando-se automática e sucessivamente por iguais períodos.
2. O Primeiro Outorgante poderá resolver por justa causa o contrato, nos termos do artigo 1140º. do Código
Civil, designadamente, por falta do cumprimento das obrigações do Segundo Outorgante. 

Cláusula 8ª
(Devolução do imóvel)

O Segundo Outorgante  obriga-se a  restituir  a  sala  no estado  em que a  recebeu do Primeiro Outorgante,
ressalvadas as deteriorações inerentes a uma prudente utilização.

Cláusula 9ª
(Disposições subsidiárias)

Em tudo o que o presente contrato for omisso aplica-se, subsidiariamente, as disposições legais em vigor
nomeadamente os artigos 1129º a 1141º do Código Civil.

O presente contrato foi feito em duplicado ficando um exemplar, devidamente assinado, na posse de cada uma
das partes.

Soure, -- de --------------- de 2019

O PRIMEIRO OUTORGANTE

____________________________
( Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes )

O SEGUNDO OUTORGANTE

____________________________
( *** )

____________________________
( *** )

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Contrato Comodato com a Associação de
Apoio e Desenvolvimento de Brunhós, da cedência a título gratuito do edifício da
antiga Escola  Primária de  Brunhós  -  imóvel  municipal  -,  para desenvolver  as
atividades sociais, culturais, desportivas e outras, conforme decorre da informação
técnica dos serviços.----------------------------------------------------------------------------
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Ponto 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
               . PROMOÇÃO DO DESPORTO

               . APOIO AO DESPORTO

                     - Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo Época 2019/2020
                   . Alteração à Grelha de Apoio

Foi presente a seguinte Proposta: 

PROPOSTA

ASSUNTO: DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
                PROMOÇÃO DO DESPORTO 
                APOIO AO DESPORTO 
                CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 
                ÉPOCA 2019/2020 
               ALTERAÇÃO À GRELHA DE APOIO 

A Câmara Municipal aprovou, na sua reunião de 22.07.2019, a Grelha de Apoio ao Desporto, a aplicar na
época  desportiva  2019/2020,  e  que  servirá  de  base  à  celebração  de  Contratos  Programa  de
Desenvolvimento Desportivo. 

Esta Grelha de Apoio foi elaborada tendo em conta a Estratégia Municipal de Promoção da Atividade
Física  e  Desportiva,  reconhecendo  o  papel  essencial  das  Associações/Coletividades  na  concretização
deste objetivo. 

Os  montantes  financeiros  dos  apoios  procuraram  ir  ao  encontro  das  necessidades  das  Coletividades,
considerando  a  previsão  das  despesas  com  a  implementação  das  diversas  modalidades,  ao  nível  dos
gastos tidos com inscrições, seguros, exames médicos, equipamentos, logística, entre outros. 

Após a aprovação desta Grelha de Apoio ao Desporto, surgiu o interesse por parte de duas Associações
(Granja do Ulmeiro e Ribeira da Mata) em desenvolver as modalidades de Futsal no INATEL e Bilhar,
tendo ambas apresentado previsão de despesas, devidamente comprovadas, que após analisadas, deverão
ser  consideradas  para  cálculo  dos  montantes  de  apoio  e,  consequentemente,  efetuada  uma revisão  da
Grelha em vigor.

Assim, é nosso entendimento que a Grelha de Apoio ao Desporto deverá ter as seguintes modificações: 

Modalidade Escalão Valor Anual Atual Valor Anual Revisto

Futebol de Onze INATEL - Seniores 1.500,00€ 2.000,00€

Futsal INATEL - Seniores 500,00€ 1.200,00€

Bilhar Mínimo de 5 atletas 500,00€ 1.000,00€

Face ao atrás exposto, PROPOMOS, que a Câmara Municipal aprove: 
- A alteração à Grelha de Apoio ao Desporto, a aplicar na época 2019/2020, nos seguintes termos: 
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a) Modalidade de Futebol 11, INATEL Seniores: valor anual de 2.000,00€; adiantamento 200,00€ x 10;
b) Modalidade de Futsal: INATEL Seniores: valor anual 1.200,00€; adiantamento 120,00€ x 10; 
c) Modalidade de Bilhar, com um mínimo de 5 atletas: valor anual 1.000,00€; adiantamento 100,00€ x
10. 

Soure, 03.09.2019 
O Vereador 
( Gil Soares, Dr. )

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Alteração à Grelha de apoio ao Desporto,
a aplicar na época 2019/2020, nos seguintes termos:
a)  Modalidade  de  Futebol  11,  INATEL  Seniores:  valor  anual  de  2.000,00 ,€

adiantamento 200,00  x10;€
b)  Modalidade  de  Futsal:  INATEL  Seniores:  valor  anual  de  1.200,00 ,€

adiantamento 120,00  x10;€
c)  Modalidade  de  Bilhar,  com  um  mínimo  de  5  atletas:  valor  anual  de
1.000,00 , adiantamento 100,00  x10, conforme proposta do Senhor Vereador€ €
Dr. Gil Soares.-----------------------------------------------------------------------------

Ponto 13. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
                . APOIO AO DESPORTO - ÉPOCA 2019/2020
                        - Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo 
                    . Casa do Povo de Vila Nova de Anços

Foi presente a seguinte Proposta:
PROPOSTA

ASSUNTO: DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
                APOIO AO DESPORTO - ÉPOCA 2019/2020
                    CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 
                CASA DO POVO DE VILA NOVA DE ANÇOS

Considerando:
- A deliberação da Câmara Municipal de 22 de julho de 2019, que define o Enquadramento e respetiva Grelha 
de Apoio ao desporto para a época 2019/2020;
-  A candidatura  efetuada  pela  Casa do Povo de Vila  Nova de Anços  -  EM ANEXO - da qual  consta  o
correspondente  Contrato  Programa  de  Desenvolvimento  Desportivo,  para  a  prática  de  Futebol  11,  Pesca
Desportiva e Xadrez;:
- Que a referida candidatura cumpre os requisitos exigidos para obtenção de apoio financeiro. 
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Propomos, que a Câmara Municipal aprove: 
- O Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar com a Casa do Povo de Vila Nova de
Anços, a vigorar na época de 2019/2020 - MINUTA EM ANEXO - para a implementação das modalidades de
Futebol 11, Pesca Desportiva e Xadrez, pelo valor máximo de 4.550,00€.

Soure, 05.09.2019 
O Vereador 
( Gil Soares, Dr. )

CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO

Considerando que: 
a) A prática de atividade física e desporto é um direito fundamental consagrado na Constituição da República

Portuguesa,  que  igualmente  vincula,  desde  logo,  o  relevante  papel  das  coletividades  desportivas  na
materialização deste desígnio; 

b)As coletividades são uma das bases a partir da qual todo o desenvolvimento desportivo se constrói, da
prática informal à  alta  competição,  de crianças,  jovens e adultos,  desempenhado igualmente um papel
fulcral na promoção da integração e coesão social nas comunidades onde se inserem; 

c) O Município de Soure, no âmbito da prossecução das suas políticas de desenvolvimento desportivo para o
Concelho, reconhece inequivocamente como de interesse municipal o trabalho realizado pelas coletividades
desportivas; 

d) O Município de Soure considera que um dos eixos fundamentais de desenvolvimento desportivo passa,
necessariamente,  pelo  apoio  e  estimulação  dos  clubes  e  associações  desportivas.  Estas  entidades
constituem células base do associativismo desportivo e, para além de portadoras de uma utilidade social
muito forte,  são polos dinamizadores da prática desportiva,  colmatando neste  setor défices do próprio
sistema desportivo nacional; 

e) De acordo com o previsto no Regime Jurídico das Autarquias Locais e da Transferência de Competências
do Estado, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, as Autarquias têm atribuições nomeadamente
nos  domínios  dos  Tempos  Livres  e  Desporto,  da  Saúde,  da  Ação  Social  e  da  Promoção  do
Desenvolvimento; 

f) Nos termos da alínea f) do número 2 do artigo 23º e da alínea u) do número 1 do artigo 33º do Regime
Jurídico das Autarquias Locais e da Transferência de Competências do Estado, a Câmara Municipal tem a
competência de apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva recreativa ou outra de
interesse para o Município; 

Assim, nos termos dos artigos 23º, n.º2, alínea f) e 33º, n.º1, alínea u), ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, do n.º2 do artigo 5º, dos artigos 46º e 47º, todos da lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, que aprovou a
Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, e do artigo 2º e da alínea d) do nº1 do artigo 3º, ambos do
Decreto-Lei nº273/2009,  de 1 de outubro,  que estabelece o Regime Jurídico  dos Contratos Programa de
Desenvolvimento Desportivo. 

ENTRE

MUNICÍPIO DE SOURE, pessoa coletiva de direito público com o nº 507 103 742, representado nos termos
legais pelo Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, com poderes para este
ato conferidos pelas deliberações da Câmara Municipal de Soure tomadas aos 22 dias do mês de julho de 2019
e aos 9 dias do mês de setembro de 2019, adiante designado por Primeiro Outorgante:

E
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CASA DO POVO DE VILA NOVA DE ANÇOS, NIPC 500 968 014, com sede em Rua Do Outeiro, n.º 15,
3130-400 Vila Nova de Anços, representado nos termos legais pelo Arlindo António Sousa Pimental, que
outorga na qualidade de Presidente da Direção, adiante designado como Segundo Outorgante;

Entre  o Primeiro e  Segundo Outorgantes é  celebrado o presente  Contrato Programa de Desenvolvimento
Desportivo, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira
(Objeto)

O presente contrato, define o regime de comparticipação financeira e demais apoios do 1º Outorgante ao 2º
Outorgante, no âmbito do sistema de apoios financeiros ao associativismo desportivo previsto no Decreto-Lei
nº 273/2009, de 1 de outubro.  

Cláusula Segunda 
(Conceito)

Entende-se  por  este  contrato-programa  de  desenvolvimento  desportivo  o  contrato  celebrado  com vista  à
atribuição, por parte do Primeiro Outorgante, de apoios financeiros e logísticos às associações desportivas de
reconhecido interesse público. 

Cláusula Terceira 
(Interesse Público de Eventos, Competições Desportivas e Atividade Física)

Para efeitos do presente contrato, são considerados eventos ou competições desportivas de interesse público as
manifestações  desportivas  que  integrem  os  quadros  competitivos  regulares  das  respetivas  federações
desportivas nacionais ou internacionais ou associações regionais, assim como eventos ou competições que não
sendo federadas se entendam relevantes no desenvolvimento desportivo do Município de Soure. 

Cláusula Quarta 
(Comparticipações) 

1- No âmbito do presente Contrato Programa, o Município de Soure compromete-se a comparticipar até ao
montante máximo de  4.550,00 € (Quatro mil quinhentos e cinquenta euros), de acordo com as despesas
consideradas elegíveis nos termos da Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, para a viabilização das
atividades constantes do Projeto Desportivo apresentado pelo Segundo Outorgante; 

2- O apoio financeiro referido no número anterior, será distribuído da seguinte forma: 
Modalidade Escalão Competição Valor
Futebol de 11  Seniores INATEL 2.000,00€

Pesca Desportiva Vários
Campeonato Regional 
e Camp. Nacional 3.ª

Divisão
750,00€

Xadrez Vários
Campeonato Distrital e
Camp.  Nacional  3.ª
Divisão semi-rápidas

1.800,00€
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3-  A comparticipação  financeira  em  concreto  será  determinada  por  modalidade,  escalão  de  formação  e
competição em que se insere, de acordo com a grelha constante do Anexo I ao presente Contrato e que faz
dele parte integrante; 

4- Para além do apoio financeiro, o Primeiro Outorgante atribui ao Segundo Outorgante, o seguinte apoio
logístico: 

a) Uso das instalações desportivas municipais, propriedade do Município de Soure ou sob a sua gestão; 
b) Uso das viaturas de transporte municipais para deslocações a provas, previamente solicitado e sujeito

à disponibilidade dos serviços.

Cláusula Quinta 
(Regime de Comparticipação) 

1-  A comparticipação  do Município  de Soure  referida  na Cláusula  Anterior  será  paga  em 10 prestações
mensais,  tendencialmente  de  igual  valor,  mediante  a  apresentação,  também  mensal,  dos  documentos
contabilísticos que suportam as atividades objeto do Contrato Programa; 
2- Entre outras serão consideradas elegíveis despesas com a seguinte natureza: 

- Inscrições em associações e federações desportivas; 
- Seguros de praticantes e agentes desportivos; 
- Material e equipamentos desportivos; 
-  Despesas com arbitragens,  policiamentos e  outras despesas obrigatórias para a realização de jogos
oficiais; 
-  Despesas  com  pessoal  técnico  no  âmbito  da  formação  desportiva,  manutenção  de  equipamentos
desportivos essenciais, bem como para cumprimento de outras obrigações legais; 
- Despesas com pessoal de enfermagem e outros serviços médicos ou clínicos; 
- Despesas alimentação, deslocação e estadia a mais de 40 km da sede do Concelho de Soure, em jogos
oficiais; 
- Despesas com aluguer de instalações desportivas. 

Cláusula Sexta
(Acompanhamento e Controlo da Execução) 

1- Será feita uma avaliação da aplicação dos apoios concedidos; 

2- Os dados fornecidos pelo Segundo Outorgante devem ser autênticos, sob pena de ser anulada a atribuição
do apoio; 
3-  O  Segundo  Outorgante  terá  de  apresentar  no  final  da  época  desportiva  um  Relatório  das  atividades
financiadas, bem como da avaliação das mesmas. 

Cláusula Sétima 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

1- Compete ao Segundo Outorgante: 
a)  Realizar  as  atividades  a  que  se  reporta  o  presente  Contrato-Programa  e  do  Programa  de

Desenvolvimento Desportivo; 
b)  Consentir  o  acompanhamento  e  controlo  pelo  Município  do  cumprimento  das  obrigações  legais,

regulamentares e contratuais  a  que está  adstrito,  bem como prestar  todas as informações que lhe
forem solicitadas; 

c) Organizar e arquivar autonomamente a documentação justificativa da aplicação dos apoios atribuídos
pelo  Município,  bem  como  disponibilizá-la  aos  serviços  municipais,  sempre  que  solicitada,
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nomeadamente no âmbito do acompanhamento e controlo previsto na alínea anterior, considerando-
se,  para  o  feito,  qualquer  documento  de  despesa,  legal  e  fiscalmente  aceite,  que  demonstre  os
pagamentos efetuados por força da execução do programa; 

d) Apresentar documentos comprovativos da situação contributiva e tributária regularizadas; 
e) Entregar Relatório de Contas, acompanhado de cópia de Atas de aprovação pela Assembleia Geral; 
f) Apresentação de cópia da Ata de Tomada de Posse dos Corpos Sociais.

Cláusula Oitava 
(Incumprimento do Contrato) 

1- O incumprimento do presente contrato por parte da entidade beneficiária, confere ao Município de Soure o
direito de resolver o contrato e de reaver todas as quantias pagas quando de verifique a impossibilidade de
realização dos fins essenciais do programa; 
2-  O não cumprimento,  por  qualquer  motivo,  das  ações  propostas  pela  entidade  beneficiária,  deverá  ser
atempadamente  comunicado  e  devidamente  justificado,  sob  pena  de  imediato  cancelamento  dos  apoios
concedidos.

Cláusula Nona 
(Resolução do Contrato Programa) 

1- Para além das causas de resolução previstas nos nºs 2 e 3 da cláusula 5.ª, pode o Primeiro Outorgante, nos
termos do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, resolver o contrato, a todo o tempo, caso
se venham a verificar outras faltas ao cumprimento, designadamente no que tange ao objetivo definido na
Cláusula 1.ª, obrigando-se o Segundo Outorgante a restituir as quantias até ao momento pagas; 
2- A resolução do Contrato deverá ser notificada por escrito ao Segundo Outorgante, com uma antecedência
mínima de 10 dias úteis. 

Cláusula Décima 
(Modificação do Contrato Programa) 

1- O presente contrato pode ser modificado ou revisto por livre acordo das partes e em conformidade com o
estabelecido no artigo 21.º do Decreto-lei n.º 273/2009, de 1 de outubro; 
2- Qualquer alteração ou adaptação ao Programa objeto do Contrato, no que respeita aos resultados e objetivos
da natureza desportiva, carecem de prévio acordo expresso do Primeiro Outorgante; 
3-  Todos os aditamentos e alterações só serão válidos e eficazes se realizados por escrito,  com expressa
menção das Cláusulas revogadas, aditadas ou alteradas. 

Cláusula Décima Primeira 
(Vigência)

O presente  Contrato-Programa de  Desenvolvimento  Desportivo  entra  em vigor  na  data  da  assinatura  do
mesmo e termina no final da época desportiva 2019/2020.

Cláusula Décima Segunda 
(Produção de Efeitos) 

O presente Contrato-Programa produz os seus efeitos a partir do início da época desportiva de 2019/2020, ou
seja, de 01 de julho de 2019 a 31 de junho de 2020.

Cláusula Décima Terceira 
(Regime Aplicável) 

Em tudo o que o presente contrato for omisso aplica-se as demais normas constantes na Lei de Bases da
Atividade  Física  e  do  Desporto  e  demais  legislação  aplicável,  bem  como  ao  disposto  no  Código  do
Procedimento Administrativo.
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O presente contrato foi feito em duplicado ficando um exemplar, devidamente assinado, na posse de cada uma
das partes.

Soure, ... de .... de 2019 

O PRIMEIRO OUTORGANTE
____________________________

( Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes ) 

O SEGUNDO OUTORGANTE 
____________________________ 
( Arlindo António Sousa Pimentel ) 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Contrato Programa de Desenvolvimento
Desportivo a celebrar com a Casa do Povo de Vila Nova de Anços, a vigorar na
Época 2019/2020, para a implementação das modalidades de Futebol 11, Pesca
Desportiva  e  Xadrez,  pelo  valor  máximo  de  4.550,00 ,  conforme  proposta  do€
Senhor Vereador Dr. Gil Soares.-------------------------------------------------------------

Ponto 14. AÇÃO SOCIAL

                . APOIO AO INVESTIMENTO

               . Centro Social de Alfarelos
                  - Melhoramento das Condições de Acesso ao Edifício da Creche

Foi presente a seguinte Proposta:

PROPOSTA

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL // APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL  
              APOIO AO INVESTIMENTO 

O Centro Social de Alfarelos vem solicitar um apoio ao investimento por parte desta Câmara Municipal
para melhorar as condições de acesso ao edifício da sua Creche. 

A intervenção objeto do pedido consiste na colocação de uma estrutura na parte da frente do edifício,
conforme melhor é descrito no documento enviado pelo Centro Social de Alfarelos, em Anexo. 

O Município  tem atribuições  no  âmbito  da  Ação  Social  e  Educação,  designadamente  competindo-lhe
apoiar  atividades  de  natureza  social  e  educativa,  bem como deliberar  formas  de  apoio  a  entidades  e
organismos legalmente existentes,  nomeadamente com vista  à execução de obras e  ações de interesse
concelhio, nos termos da alínea d) e h) do n.º2 do artigo 23.º e alínea o) e u) do n.º1 do artigo 33.º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
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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 do serviço de apoio à infância, proteção na
saúde  e  velhice,  qualificação  dos  ativos  e  dinamização  de  iniciativas  de  índole  cultural,  recreativa  e
desportiva. 

O projeto e investimento feito por esta IPSS pretende dar resposta a necessidades de natureza social e
educativa. 

Esta Autarquia tem vindo a apoiar este tipo de investimento com cerca de 40% da despesa, sendo que, em
investimentos comparticipados por outras entidades, o seu valor é de cerca de 15%. 

PROPOSTA: 
Assim,  PROPOMOS que a  Câmara  Municipal  aprove um apoio ao investimento ao Centro Social  de
Alfarelos, no valor de 4.110,00€, conforme Quadro em Anexo. 

Soure, 05.09.2019 
O Vereador 
( Gil Soares, Dr. )

Deliberado, por unanimidade, aprovar um apoio ao investimento ao Centro Social
de Alfarelos,  no valor de 4.110,00 euros, conforme proposta do Senhor Vereador Dr.
Gil Soares.--------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 15. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
              . USF - Unidade de Saúde Familiar de Alfarelos/Granja do 

Ulmeiro/Figueiró do Campo
                . Remodelação - Conclusão
                   - Homologação do Auto de Receção Provisória

Foi presente a seguinte informação:
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Anexo - Ação Social

Entidade Designação projeto  Apoio Proposto 2019

1 Centro Social de Alfarelos

 Total: 

 Total 
Investimento 

Melhoramento das Condições de Acesso ao 
Edifício da Creche

 10 270,50 €  4 110,00 €  4 110,00 € 

 4 110,00 €  4 110,00 € 
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Assunto: SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE

USF – UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE ALFARELOS/GRANJA DO ULMEIRO/FIGUEIRÓ DO CAMPO

REMODELAÇÃO - CONCLUSÃO

RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada  acima  referida  foi  adjudicada  por  deliberação  de  Câmara  de  27.08.2018,  à  empresa  Canas  –
Engenharia e Construção, S.A. pelo valor de 317.106,36 €, acrescido de IVA, tendo, devido a trabalhos a mais e a
menos, aprovados em reunião de Câmara de 25.03.2019, atingido o valor final de 409.583,55 € + 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)
05.09.2019

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  homologação  do  auto  de  receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------------

Ponto 16. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS
                . FECHO DE SISTEMAS

         .  Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticos de Alfarelos/Granja
do Ulmeiro

                   - Homologação do Auto de Receção Provisória

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – REDE DE ESGOTOS

FECHO DE SISTEMAS

FECHO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE ALFARELOS/GRANJA DO ULMEIRO

RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 21.08.2017, à empresa A. M. Cacho &
Bras, Ldª pelo valor de 770.358,83 €, acrescido de IVA, tendo, devido a trabalhos a mais e a menos, aprovados em
reuniões de Câmara de 17.12.2018 e 27.05.2019, atingido o valor final de 879.227,55 € + 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)
04.09.2019

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  homologação  do  auto  de  receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------------
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Ponto 17. SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS 
              . REDE DE ESGOTOS RESIDUAIS DOMÉSTICOS DE SIMÕES, E LUGARES LIMÍTROFES 

E TROÇO DO EMISSÁRIO DE POMBAL - FASE I
                  - Alteração ao Projeto de Execução EE3

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – ÁGUAS RESIDUAIS

                 Rede de Esgotos Domésticos de Simões, Bonitos e Lugares Limítrofes e Troço do Emissário de Pombal –
FASE I.

                         - Alteração ao projeto de execução – EE3

Relatvamente  ao  tema em assunto,  na  sequência  de  indicaiço  superior,  foi,  nesta  data,  solicitada  uma
pequena alteraiço ao projeto de execuiço.

Ela consiste na deslocaiço, de cerca de 100 metros, da estaiço elevatória EE3, localizada no atual projeto na
zona da Figueirinha, na área do município de Pombal, por forma a que esta passe a ser implantada na área do
Município de Soure, conforme planta em anexo.

Esta ligeira alteraiço introduz, igualmente, alteraiões na repartiço do valor dos trabalhos a executar na área
dos municípios intervenientes e que se resumem:

a. Oriamento global anterior = 1.758.817,60€;
b. Oriamento global atualizado = 1.752.471,00€, assim repartdo:

i. Área do Município de Soure = 1.583.846,60€, que incluem 147.000,00€ em ramais
domiciliários;

ii. Área do Município de Pombal =  101.764,70€, que incluem  6.650,00€ em ramais
domiciliários;

iii. Trabalhos Gerais, comuns aos dois municípios = 66.859,70€;

Propõe-se:
1. A aprovaiço das alteraiões ao projeto de execuiço acima identfcadas.

À consideração superior,        
(Mário Monteiro, Eng.º.
Chefe de Div. I.O.P.M)         
2019-08-26      

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: "esta alteração ao projeto
prende-se essencialmente com uma relocalização da estação elevatória da Figueirinha que
estava em projeto situada na extrema do lado do Concelho de Pombal e que passa a ser na
zona de extrema, mas do lado do Concelho de Soure. O projeto está em fase de aprovação
no POSEUR e estes pormenores foram questionados e aproveita-se para clarificarmos os
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investimentos que são feitos neste projeto no Concelho de Soure, no Concelho de Pombal e
em comum no Concelho de Soure e Pombal."---------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Alteração ao Projeto de Execução EE3,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.--------------------------------------

Ponto 18. PROTEÇÃO CIVIL
               . PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 
              . Construção, Beneficiação/Conservação da Rede de Defesa da Floresta Contra

Incêndios
              .  Rede Viária Florestal
                   - Homologação do Auto de Receção Provisória

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: PROTEÇÃO CIVIL

PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

CONSTRUÇÃO, BENEFICIAÇÃO/CONSERVAÇÃO DA REDE DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

REDE VIÁRIA FLORESTAL

RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi  adjudicada por  deliberação de Câmara  de 11.03.2019,  à  empresa  Ecorede –
Engenharia e Serviços, S.A., pelo valor de 49.184,00 €, 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)
28.08.2019

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  homologação  do  auto  de  receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------------

Ponto 19. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
        .  OUTROS ALCATROAMENTOS NOVOS,  CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE

EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS E RECARGAS 
                 . Freguesias de Soure, Samuel e Degracias/Pombalinho
                       - Adjudicação

Foi presente a seguinte informação: 
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Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
OUTROS ALCATROAMENTOS NOVOS, CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS E RECARGAS

FREGUESIAS DE SOURE, SAMUEL E DEGRACIAS/POMBALINHO

ADJUDICAÇÃO

Por deliberação de Câmara de 12.08.2019, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo
19º,  Código dos  Contratos  Públicos,  aprovado  pelo  D.L.  n.º  111-B/2017,  de 31 de agosto ,  como procedimento  prévio  à
adjudicação da empreitada acima mencionada.

Foi apresentada a proposta seguinte:
EMPRESA VALOR PRAZO

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ELIMUR, LDª 149.445,75 € 365 DIAS

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta é inferior ao preço base, (149.873,50 €), os
serviços sugerem a adjudicação da presente empreitada à empresa SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ELIMUR, 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 SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ELIMUR, 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 149.445,75 euros, acrescido de IVA.

À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
03.09.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a designação como gestor de contrato o
Senhor  Eng.º  Mário  Fernando Rodrigues  Monteiro;  a  adjudicação  da  presente
empreitada à empresa Sociedade de Construções Elimur, 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 149.445,75 euros, acrescido de IVA, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------------------
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Ponto 20. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

              . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS 
               . Freguesia de Soure - Valetas e Alargamento de Pontões
                 - Adjudicação

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS 
FREGUESIA DE SOURE – VALETAS E ALARGAMENTO DE PONTÕES

ADJUDICAÇÃO

Por deliberação de Câmara de 12.08.2019, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo
19º,  Código dos  Contratos  Públicos,  aprovado  pelo  D.L.  n.º  111-B/2017,  de 31 de agosto ,  como procedimento  prévio  à
adjudicação da empreitada acima mencionada.

Foi apresentada a proposta seguinte:

EMPRESA VALOR PRAZO

GADANHA 2 - CONSTRUÇÕES, LDª 46.441,26 € 60 DIAS

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta é inferior ao preço base, (47.041,26 €), os
serviços sugerem a adjudicação da presente empreitada à empresa GADANHA 2 - 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 -.           

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 GADANHA 2 - 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 46.441,26 euros, acrescido de IVA.
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À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
03.09.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a designação como gestor de contrato o
Senhor  Eng.º  Mário  Fernando  Rodrigues  Monteiro;  adjudicação  da  presente
empreitada à empresa Gadanha 2 - Construções Lda; a aprovação da 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 46.441,26 euros, acrescido de IVA, conforme
decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------------------

Ponto 21. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
               . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS 
                   - Homologações de Autos de Libertação Parcial de Caução
        
21.1. 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 & Bras, 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.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
05.09.2019

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.----------------------------------------------------------------------------
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21.2. 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 & Bras, 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: 
c) A homologação do auto de vistoria em anexo;
d) 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)
05.09.2019

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.----------------------------------------------------------------------------
       
21.3. Requalificação 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  
REQUALIFICAÇÃO 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 & Bras, 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.

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)
05.09.2019

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

21.4. Execução de Valetas de Betão na Freguesia de Vinha da Rainha

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 & Bras, 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)
05.09.2019

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 22. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS

              . FATACIS E FEIRA DE SÃO MATEUS 
                  - Adjudicações – Conhecimento
      
 22.1. Espetáculos: Artista no dia 19 de setembro
                 - Carminho
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Foi presente a seguinte informação:

Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS

     -  FATACIS E FEIRA DE SÃO MATEUS

      * ESPECTÁCULOS: ARTISTA NO DIA 19 DE SETEMBRO

- ADJUDICAÇÃO
     

Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 05.08.2019, foi decidido recorrer à figura do ajuste direto, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:

EMPRESA VALOR

Ruela Music Management, Lda
15.000,00 €

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta está de acordo com o preço base
definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.

De  acordo  com o  artigo  94º,  e  seguintes,  do  Código  dos  Contratos  Públicos,  aprovado  pelo  Decreto-Lei  n.º
18/2008, de 29 de Janeiro, o contrato será reduzido a escrito.

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

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

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A aprovação da minuta do contrato;Presidente da Câmara Municipal

2. A dispensa de audiência prévia;

3. A adjudicação do presente serviço à empresa “Ruela Music Management, Lda”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 15.000,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;

5. A designação para gestor do contrato Mário João Gomes.

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
27/08/2019

Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------
 57



17.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 09 de setembro de 2019, pelas 14,30 horas

22.2. Espetáculos: Artistas no dia 20 de setembro 
22.2.1.  - Waze

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS

     -  FATACIS E FEIRA DE SÃO MATEUS

      * ESPECTÁCULOS: ARTISTA NO DIA 20 DE SETEMBRO

- ADJUDICAÇÃO
     

Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 05.08.2019, foi decidido recorrer à figura do ajuste direto, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:

EMPRESA VALOR

Twenty One Talent Management, Lda
6.000,00 €

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta está de acordo com o preço base
definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.

De acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
18/2008, de 29 de Janeiro, é dispensada a redução do contrato a escrito.

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

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

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A dispensa da redução do contrato a escrito;

2. A dispensa de audiência prévia;

3. A adjudicação do presente serviço à empresa “Twenty One Talent Management, Lda”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 6.000,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;

5. A designação para gestor do contrato Mário João Gomes.

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
27/08/2019

Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------
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 22.2.2.  - Balbúrdia 
 
Foi presente a seguinte informação:

Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS

     -  FATACIS E FEIRA DE SÃO MATEUS

      * ESPECTÁCULOS: ARTISTA NO DIA 20 DE SETEMBRO

- ADJUDICAÇÃO
     

Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 05.08.2019, foi decidido recorrer à figura do ajuste direto, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

A entidade consultada apresentou a seguinte proposta:

EMPRESA VALOR

João Paulo Castanheira
1.250,00 €

Tendo em conta que a entidade respondeu ao solicitado e o preço da proposta está de acordo com o preço base
definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.

De acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
18/2008, de 29 de Janeiro, é dispensada a redução do contrato a escrito.

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

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

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A dispensa da redução do contrato a escrito;

2. A dispensa de audiência prévia;

3. A adjudicação do presente serviço à entidade “João Paulo Castanheira”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 1.250,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;

5. A designação para gestor do contrato Mário João Gomes.

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
27/08/2019

Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------
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22.3. Espetáculos: Artistas no dia 21 de setembro 
22.3.1.  - David Carreira 

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS

     -  FATACIS E FEIRA DE SÃO MATEUS

      * ESPECTÁCULOS: ARTISTA NO DIA 21 DE SETEMBRO

- ADJUDICAÇÃO
      

Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 05.08.2019, foi decidido recorrer à figura do ajuste direto, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:

EMPRESA VALOR

Regi Brainstorm Corp, Produções Musicais e Audiovisuais, Lda
17.500,00 €

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta está de acordo com o preço base
definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.

De acordo com o artigo 94º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de
Janeiro, o contrato deverá ser reduzido a escrito.

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

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

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A aprovação da minuta do contrato;

2. A dispensa de audiência prévia;

3. A adjudicação do presente serviço à empresa “Regi Brainstorm Corp, Produções Musicais e Audiovisuais,
Lda”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 17.500,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;

5. A designação para gestor do contrato Mário João Gomes.

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
30/08/2019

Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------
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22.3.2.  - Nuno Barroso e Além Mar 
      
Foi presente a seguinte informação:

Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS

     -  FATACIS E FEIRA DE SÃO MATEUS

      * ESPECTÁCULOS: ARTISTA NO DIA 21 DE SETEMBRO

- ADJUDICAÇÃO
      

Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 05.08.2019, foi decidido recorrer à figura do ajuste direto, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

A entidade consultada apresentou a seguinte proposta:

EMPRESA VALOR

António Pedro da Silva Chora Barroso
4.500,00 €

Tendo em conta que a entidade respondeu ao solicitado e o preço da proposta está de acordo com o preço base
definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.

De acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
18/2008, de 29 de Janeiro, é dispensada a redução do contrato a escrito.

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

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

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A dispensa da redução do contrato a escrito;

2. A dispensa de audiência prévia;

3. A adjudicação do presente serviço à entidade “António Pedro da Silva Chora Barroso”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 4.500,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;

5. A designação para gestor do contrato Mário João Gomes.

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
29/08/2019

Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------
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 22.4. Espetáculos: Artista no dia 22 de setembro 
                    - Herman José e Octeto
 
Foi presente a seguinte informação:

Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS

     -  FATACIS E FEIRA DE SÃO MATEUS

      * ESPECTÁCULOS: ARTISTA NO DIA 22 DE SETEMBRO

- ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
     

Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 05.08.2018, foi decidido recorrer à figura do ajuste direto, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:

EMPRESA VALOR

Folias e Trofeus, Lda
11.000,00 €

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta está de acordo com o preço base
definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.

De  acordo  com o  artigo  94º,  e  seguintes,  do  Código  dos  Contratos  Públicos,  aprovado  pelo  Decreto-Lei  n.º
18/2008, de 29 de Janeiro, o contrato será reduzido a escrito.

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

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

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A aprovação da minuta do contrato;

2. A dispensa de audiência prévia;

3. A adjudicação do presente serviço à empresa “Folias e Trofeus, Lda”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 11.000,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;

5. A designação para gestor do contrato Mário João Gomes.

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
27/08/2019

Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------
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22.5. Espetáculos: Artista no dia 23 de setembro
                   - Rockluso

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS

     -  FATACIS E FEIRA DE SÃO MATEUS

      * ESPECTÁCULOS: ARTISTA NO DIA 23 DE SETEMBRO

- ADJUDICAÇÃO
      

Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 05.08.2019, foi decidido recorrer à figura do ajuste direto, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

A entidade consultada apresentou a seguinte proposta:

EMPRESA VALOR

Guilherme José Pessoa Castanheira
3.300,00 €

Tendo em conta que a entidade respondeu ao solicitado e o preço da proposta está de acordo com o preço base
definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.

De acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
18/2008, de 29 de Janeiro, é dispensada a redução do contrato a escrito.

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

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

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A dispensa da redução do contrato a escrito;

2. A dispensa de audiência prévia;

3. A adjudicação do presente serviço à entidade “Guilherme José Pessoa Castanheira”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 3.300,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;

5. A designação para gestor do contrato Mário João Gomes.

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
27/08/2019

Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------
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Ponto 23. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS
               . FATACIS E FEIRA DE SÃO MATEUS //2019
                  - Proposta de Programa 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de Programa da Fatacis e Feira
de São Mateus //2019. -----------------------------------------------------------------------

Ponto 24. RECURSOS HUMANOS

           .  Mobilidade Interna entre Órgãos para Preenchimento de Um Posto de
Trabalho na Carreira/Categoria de Técnico Superior – Área de Arquivo

                         - Término do Procedimento – Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ► RECURSOS HUMANOS
                   - Mobilidade Interna Entre Órgãos para Preenchimento de Um Posto de  

        Trabalho na Carreira / Categoria de Técnico Superior – Área de Arquivo
                      * Término do Procedimento

Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe e na sequência da conclusão do procedimento,
foi selecionado o candidato Élio Fernando da Fonseca Coimbra, trabalhador da Câmara Municipal
de Pombal. 

Dando cumprimento ao estipulado na al. a) do n.º 1 do art. 94.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho,
foi solicitado ao Município de Pombal o Acordo da mobilidade interna entre órgãos, o qual foi
indeferido.

Deste modo, informamos que o lugar não foi ocupado por falta de acordo do serviço de origem. 

Sugere-se, que este assunto seja submetido à Câmara Municipal para conhecimento.

À Consideração Superior, 
Paços do Município de Soure, 02 de setembro de 2019
A Técnica Superior,
(Lilia Berardo)

Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------

Ponto 25. RECURSOS HUMANOS

               . Mobilidade entre Órgãos ou Serviços
                 - Maria Cristina Ferreira Esteves – Assistente Operacional – Conhecimento

 64



17.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 09 de setembro de 2019, pelas 14,30 horas

Foi presente a seguinte informação:

Assunto:~► RECURSOS HUMANOS
                   -  Mobilidade entre Órgãos ou Serviços 
                          *  Maria Cristina Ferreira Esteves – Assistente Operacional  

Relativamente ao assunto em epígrafe informamos que, foi autorizada a mobilidade entre órgãos ou
serviços da Assistente Operacional Maria Cristina Ferreira Esteves, para a ACES Baixo Mondego,
com efeitos a 01 de setembro de 2019. 

Sugere-se que desta decisão se dê conhecimento à Câmara Municipal.

À Consideração Superior, 
Paços do Município de Soure, 02 de setembro de 2019
A Técnica Superior,
(Lilia Berardo)

Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------

Ponto 26. RECURSOS HUMANOS

               . Cessação de Funções – Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ► RECURSOS HUMANOS
                     - Cessação de Funções

Relativamente  ao  assunto  em  epígrafe,  informamos  que  cessaram  funções  neste  Município  os
seguintes trabalhadores:
- Cláudio Manuel Albuquerque dos Santos, por falecimento a 06-06-2019;
- Carlos Manuel Costa da Silva, por falecimento a 21-08-2019; 
- Joaquim Caridade Soares, por aposentação com efeitos a 01-09-2019.

Sugere-se que desta decisão se dê conhecimento à Câmara Municipal.

À Consideração Superior, 
Paços do Município de Soure, 02 de setembro de 2019
A Técnica Superior,
(Lilia Berardo)

Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------------
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Ponto 27. MEDALHA DE HONRA – GRAU PRATA
               -  Meritíssima Juiz Presidente do Tribunal da Comarca de Coimbra, Dra.

Isabel Matos Namora

Foi presente a seguinte Proposta:

PROPOSTA
Medalha de Honra- Grau Prata

O encerramento do Tribunal Judicial da Comarca de Soure, ditado pela Reforma do Mapa Judiciário, ocorrida no
ano de 2014, constituiu um inequívoco marco negativo para a história deste Concelho.

Este  encerramento,  ditado  por  uma  pura  argumentação  estatística,  não  só  não  trouxe  ganhos  de  eficácia  e
eficiência aos serviços judiciários prestados à população do Concelho de Soure, como afastou os cidadãos do
acesso à Justiça, tendo sido uma medida contestada por todos os agentes da Justiça e forças políticas locais, que
veio interromper mais de um século de permanência deste órgão de soberania no Concelho de Soure, tido para a
nossa comunidade como imprescindível para o desenvolvimento deste território, caraterizado como o mais litoral do
interior.

À Câmara Municipal, coube trilhar um longo caminho que sensibilizasse a tutela para a reversão da situação, no
sentido da reposição da justiça no Concelho e da instalação de um Juízo de Competência Genérica.

Neste longo e difícil período, em que foi necessário argumentar, tendo por base premissas jurídicas, económicas e
sociais, o Concelho de Soure teve ao seu lado, desde a primeira hora, a Meritíssima Juiz Presidente do Tribunal
Judicial da Comarca de Coimbra, Dra. Isabel Matos Namora.

Sensível aos constrangimentos que este encerramento trouxe para o nosso Concelho, interpretou os sinais que
foram sendo dados pelos agentes locais, percebeu a importância que a reabertura do Tribunal de Soure tinha para
a vitalidade deste Concelho e envidou todos os esforços para que o Juízo de Competência Genérica, em Soure,
fosse uma realidade, como veio a acontecer desde abril de 2019, contribuindo assim, de forma inequívoca e de
forma excecional, para o engrandecimento do Concelho de Soure.

Porque  sem o  seu apoio,  não  teríamos alcançado este  anseio  e  em Soure  não teria  sido  reposta  a  justiça,
considerando o  Regulamento  de  Concessão de Medalhas  Honoríficas  em vigor  neste  Município,  proponho a
atribuição  da  Medalha  de  Honra  –  Grau  Prata,  à  Meritíssima  Juiz  Presidente  do  Tribunal  Judicial  da
Comarca de Coimbra, Dra. Isabel Matos Namora.

Soure, 05 de setembro de 2019
O Presidente da Câmara Municipal de Soure
(Mário Jorge Nunes)

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição da Medalha de Honra - Grau
Prata, à Meritíssima Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra,
Dra. Isabel Matos Namora.-----------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia ausentou-se a partir deste ponto.----------------------
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Ponto 28. MEDALHA DE HONRA – GRAU BRONZE
                   - Professor Carlos Gonçalves

Foi presente a seguinte Proposta:

PROPOSTA
Medalha de Honra- Grau Bronze

O Desporto tem tido uma evolução contínua no âmbito das políticas públicas concelhias e é uma área para na qual
o Município de Soure tem alocado cada vez mais recursos para o seu desenvolvimento, com especial dedicação à
formação de camadas jovens, cujos objetivos não se atingiriam sem os contributos da sociedade civil.

No decorrer das últimas décadas o Desporto, no concelho de Soure, tem estado inequivocamente associado ao
Professor Carlos Gonçalves.

Professor licenciado em Educação Física e Desporto, foi titular da disciplina de Educação Física no Agrupamento
de Escolas Martinho Árias, de Soure durante décadas, tendo marcado várias gerações de jovens do Concelho, às
quais transmitiu, para além dos conhecimentos científicos da sua área de leccionamento, importantes valores que
contribuíram para a sua formação enquanto cidadãos. 

No âmbito profissional, foi ao longo da sua carreira, assumindo papeis de responsabilidade, nomeadamente, como
Coordenador do Departamento da sua área letiva.

Foi dirigente associativo na Associação de Futebol de Coimbra; preparador físico dos atletas do Grupo Desportivo
Sourense; responsável, de forma abnegada, pela implementação de práticas desportivas inovadoras, dentro e fora
do contexto escolar, tais como o Gira-vólei e a Adaptação ao Meio Aquático, que possibilitaram a largas dezenas de
crianças do nosso concelho, a iniciação nestas modalidades.

Pelos serviços prestados de forma altruísta, e pelo inequívoco contributo que deu ao desenvolvimento do Desporto
ao nosso Concelho, proponho que, considerando o Regulamento de Concessão de Medalhas Honoríficas em vigor
no  Município,  seja  atribuída,  a  título  póstumo,  a  Medalha  de  Honra-  Grau  Bronze,  ao  Professor  Carlos
Gonçalves.

Soure, 05 de setembro de 2019.
O Presidente da Câmara Municipal de Soure
Mário Jorge Nunes

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição da Medalha de Honra - Grau
Bronze, a título póstumo, ao Professor Carlos Gonçalves.---------------------------------

Ponto 29. AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, NO ÂMBITO DO N.º 1 DO ARTº 6.º
DO DECRETO-LEI N.º 57/2019 DE 30 DE ABRIL 

O Senhor Presidente  da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que:  "trata-se  dos autos de
transferência de recursos no âmbito do n.º 1, do artigo 6.º do Decreto-Lei 57/2019, de 30
de abril. Temos os autos prontos, vamos mandá-los para a DGAL até ao dia 12, é esse o
calendário."---------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: "a minha posição é conhecida
aqui  sobre  a  transferência  de competências,  mas  além disso  queria  deixar  aqui  algumas
considerações. Na informação que está aqui, existe uma certa confusão entre transferência
de  competências  e  transferência  de  recursos,  são  coisas  diferentes,  a  gente  pode  ter
transferência de competências sem ter transferência de recursos e pode ter transferência de
recursos sem ter transferência de competências, e como no texto aparece uma ou outra
indiscriminadamente, quem fez importava clarificar essa situação. 
Uma questão que queria  aqui também deixar é a  seguinte:  tive a  fazer as contas e essa
transferência  de  recursos  financeiros  como é  óbvio,  porque  pode  haver  outro  tipo  de
recursos, humanos, etc, quase perfaz meio milhão de euros. Queria perguntar como é que
vai ser acomodado no orçamento de 2019? Vai ser preciso alguma alteração? Em termos de
controle,  vai  haver  algum tipo de controle  sobre este  dinheiro?  As Juntas  de Freguesia
recebem e  gerem aquilo  e  prestam contas  à  Assembleia  de  Freguesia.  Acho  que  estas
situações são situações em que a Câmara Municipal vai ter que ser, muita vez, redundante
em relação às Juntas de Freguesia, porque elas não vão ter dinheiro para fazer aquilo e a
Câmara lá vai estar, portanto, isto vai haver aqui uma zona que vai haver duplicação de
recursos, isso não tenho dúvida nenhuma, não temos controle das despesas, isso não vai ser
possível  justificar,  mas  isso  vai  acontecer  até  que  haja  realmente  uma  transferência  de
competências  devidamente  certificada  e  devidamente  estudada,  acompanhada  com  as
devidas  transferências,  mas,  por  enquanto,  é  o que há e  a  posição que vou manter é a
abstenção."---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  "as  transferências  de
competências  é  uma  operação  que  implica  transferir  as  competências  e  transferir  os
recursos,  fossem  eles  humanos,  materiais  ou  financeiros.  Está  dito  e  assente  desde  a
primeira  hora  e  aprovado  pelos  órgãos  competentes,  executivos  de  Municípios  e  de
Freguesias  e  órgão deliberativo  Assembleias  Municipais  e  Assembleia  de Freguesia,  que
apenas transferíamos recursos financeiros para estas competências. A partir da transferência
destas competências, cuja proposta de contrato é o dia 01 de novembro deste ano, o que irá
acontecer é que ao Município será retirada esta receita e será entregue pelo Estado Central a
cada Freguesia, portanto, a gestão das competências passa a ser das Freguesias. Obviamente
que o Município terá um período de adaptação, imputando às Freguesias a responsabilidade
pela execução das tarefas, essa responsabilidade é uma responsabilidade política, assumida
pelas mesmas e o esclarecimento aos cidadãos de que esta responsabilidade é das Freguesias
será cada vez mais pertinente e estou convencido que, quer as Freguesias do Concelho de
Soure, quer os cidadãos, saberão interpretar esta nova responsabilidade que as Freguesias
têm.
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Quanto  às  Freguesias,  elas  vão  ter  aqui  uma  fase  de  adaptação  e  também foi  sempre
assumido,  politicamente  por  mim,  que  esta  transferência  devia  ser  com  mais  recursos
financeiros,  mas o Senhor Vereador Eng.  Agostinho Gonçalves,  que na  última vez que
aprovámos esta transferência deixou aqui nota à Vereadora que o veio representar, o facto
de se abster era por achar que os recursos financeiros eram poucos, devia ser com mais
recursos financeiros, hoje justificou que é poucos, mesmo assim é preciso ter alguma cautela
para não haver redundância na sua utilização... Não há uma duplicação de custos, pode é ser
pouco o dinheiro, portanto, isto é um acontecimento progressivo, ou seja, é faseado, para já
começamos com estes e será a avaliado a todo o tempo.
Agora o que importa é que aprovemos o auto de transferência de recursos com as dez
freguesias do nosso Concelho."---------------------------------------------------------------------------

29.1. - Alfarelos

Auto de transferência de recursos, no âmbito do nº 1 do art.º 6º do Decreto-lei  nº 57/2019 de
30 de abril

- Considerando que o Município de Soure possui uma extensa área de vias e espaços públicos, para
melhor servir a população do concelho;

- Considerando que os espaços verdes existentes e o mobiliário urbano que embeleza o espaço público,
muito contribuem para o bem‐estar da população em geral, mas cuja manutenção e reparação exige
uma intervenção constante;

-  Considerando  que  a  rede  escolar  do  Município  de  Soure  é  vasta  e  necessita  de  constantes
intervenções para manter o nível de qualidade e garantir as condições necessárias ao bom desempenho
no processo de ensino aprendizagem;

- Considerando ser convicção deste Município de que as Freguesias do Concelho de Soure garantem
uma prestação de serviços de qualidade às suas populações, através de uma utilização racional dos
recursos que para tanto lhes são disponibilizados;

-  Considerando  que  a  avaliação  relativamente  à  execução  dos  protocolos  de  delegação  de
competências celebrados com as Juntas de Freguesia do Concelho de Soure em anos anteriores se
revelou francamente positiva;

- Considerando que o passo prévio atrás aludido, com resultados preliminares positivos, é um garante
de eficácia e eficiência para transferência de todas as competências previstas no Decreto-lei nº 57/2019
de 30 de abril de acordo com os princípios da universalidade, igualdade e não discriminação;

- Considerando que, de acordo com o disposto nas alíneas  a)  e  d)  do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro, os municípios têm atribuições nas áreas dos equipamentos rural e urbano
e da educação, e que as câmaras municipais, em conformidade com o disposto na alínea ee) do n.º 1
do artigo 33.º da mesma Lei, têm competências para criar, construir e gerir instalações, equipamentos,
serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos
integrados no património do município ou colocados por lei, sob administração municipal;
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- Considerando que a Lei nº 50/2018 de 16 de agosto, que aprova a Lei-quadro da transferência de
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, dispõe no seu artigo 4º que
a  transferência  das  novas  competências  para  as  autarquias  locais  e  entidades  intermunicipais  é
efetuada entre 2019 e 2020, admitindo-se a sua concretização gradual, nos termos nele previsto;

- Considerando, ainda, que após acordo entre a Câmara Municipal de Soure e a Junta de Freguesia de
Alfarelos, no que concerne à proposta para a transferência de recursos e tendo sido esta submetida à
aprovação dos respetivos órgãos deliberativos, conforme disposto no nº 2 do artigo 5º do Decreto-lei nº
57/2019 de 30 de abril e deliberações que se anexam;

Entre a Câmara Municipal de Soure, enquanto órgão do Município de Soure, NIPC 507103742, com
sede na Praça  da República,  em Soure,  representada  pelo  seu  Presidente,  Mário  Jorge  da  Costa
Rodrigues Nunes, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2
do artigo 35.º  da Lei  n.º  75/2013,  de 12 de Setembro,  como  Primeira Outorgante,  e  a  Junta de
Freguesia de Alfarelos, enquanto órgão da Freguesia de Alfarelos, NIPC 506857565, com sede na Rua
Virgílio Pinheiro, 1, em Alfarelos, representada pela sua Presidente Rosa Alexandra Travassos Sousa
Colaço, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013,
como Segunda Outorgante, é celebrado, para efeitos do disposto nas alíneas no nº 1 do artigo 6º do
Decreto-lei nº 57/2019 de 30 de abril, o presente  Auto de transferência de recursos,  que se rege
pelas normas abaixo inscritas:

TÍTULO I‐ DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I – Objeto, forma e prazo do auto de transferência de recursos

Cláusula 1.ª | Objeto do acordo
1- O presente auto de transferência de recursos tem por objeto a transferência de competências da
Câmara  Municipal  de  Soure  para  a  Junta  de  Freguesia  de  Alfarelos,  no  que  diz  respeito  às
competências que se seguem:
a) A gestão e manutenção de espaços verdes;
b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
c)  A manutenção,  reparação  e substituição  do  mobiliário  urbano instalado  no  espaço  público,  com
exceção daquele que seja objeto de concessão;
d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;
e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico;
f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico;
g) A utilização e ocupação da via pública;
h)  O  licenciamento  da  afixação  de  publicidade  de  natureza  comercial,  quando  a  mensagem  está
relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o domínio
público contíguo à fachada do mesmo;
i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão;
j) A autorização da colocação de recintos improvisados;
k)  A autorização da realização de espetáculos desportivos e  divertimentos na via pública,  jardins e
outros  lugares  públicos  ao  ar  livre,  desde  que  estes  se  realizem exclusivamente  na  sua  área  de
jurisdição;
l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais;
m)  A autorização  da  realização  de  fogueiras  e  do  lançamento  e  queima  de  artigos  pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias
relativas a queimas e queimadas
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Cláusula 2.ª | Forma do acordo
O  presente  auto  de  transferência  de  recursos  é  celebrado  por  escrito  e  composto  pelo  respetivo
clausulado e anexos que dele fazerem parte integrante.

Cláusula 3.ª | Disposições e cláusulas por que se rege o auto de transferência de competências
1. Na execução do presente auto observar‐se‐ão:
a)  O  respetivo  clausulado  e  o  estabelecido  em todos  em todos  os  anexos  que  dele  fazem parte
integrante;
b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.
c) O decreto-lei  57/2019 de 30 de abril.
2. Subsidiariamente observar‐se‐ão, ainda:
a) O Código do Procedimento Administrativo.

Cláusula 4.ª | Prazo
O período de vigência do auto de transferência de recursos mantém-se para os anos subsequentes,
caso não exista deliberação em contrário de algum dos órgãos deliberativos, referidos no nº 1 do artigo
6º do Decreto-Lei nº 57/2019 de 30 de abril.

TÍTULO II – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I – Gestão e manutenção de espaços verdes

Cláusula 5.ª | Espaços verdes
1.Constituem espaços verdes todos os jardins de âmbito municipal ou de freguesia, de uso coletivo,
acesso livre e público, integrados ou não nos espaços urbanos ou urbanizados. 

2.Consideram-se  ainda neste  âmbito  os espaços considerados parques de lazer,  recreio,  locais  de
merendas, fontanários e nascentes de água. Largos e praças ainda que não disponham de elementos
de vegetação ornamental.

CAPÍTULO II – A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;

Cláusula 6.ª | Vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros
1.Consideram-se como fazendo parte desta competência todas as seguintes vias de acesso público:
estradas municipais; caminhos municipais; ruas públicas em espaço urbano, ou não, avenidas, largos e
praças.

2.Incluem-se nesta competência, a limpeza de bermas e taludes, manutenção de valetas e aquedutos
de águas pluviais, dentro e fora das localidades, em toda a área geográfica da respetiva freguesia,
utilizando meios mecânicos ou manuais. 

3.Fora das localidades, a limpeza das bermas e taludes, deverá ser efetuada numa largura média de 1,5
mts em cada lado da via.

4.Inclui-se ainda a manutenção de toda a sinalização vertical, a fornecer pelo Município, sempre que a
sua colocação, reposição ou substituição se justifique.

CAPÍTULO III – A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão;
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Cláusula 7.ª | Mobiliário urbano
1.Constituem parte  integrante  do  domínio  municipal,  diverso  mobiliário  urbano instalado  no  espaço
público,  de  diferentes  dimensões  e  características,  cuja  manutenção,  reparação  e  substituição
constituem objeto da competência.

CAPÍTULO IV- Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;

Cláusula 8.ª |Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;
Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO V ‐ A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Cláusula 9.ª | Pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico

Incluem-se  no  âmbito  desta  competência,  pequenos  trabalhos  nestes  edifícios,  designadamente,
colocação de vidros, limpeza caleiras, conservação de portas e caixilhos, substituição de lâmpadas,
reparação e conservação de torneiras, autoclismos, sanitas, lavatórios.

CAPÍTULO VI – A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;

Clausula 10ª| Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;

Compreende a limpeza, manutenção e conservação dos espaços envolventes, assim como dos espaços
de jogo e recreio.

CAPÍTULO VII- A utilização e ocupação da via pública;

Clausula 11ª| Utilização e ocupação da via pública;

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO VIII- Licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento

ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo

Clausula12ª |O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial
Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO IX- A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão

Clausula 13ª| Autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento.
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CAPÍTULO X- A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente

na sua área de jurisdição 

Clausula14ª| Autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente

na sua área de jurisdição;

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XI- A autorização da realização de acampamentos ocasionais

Clausula 16ª | autorização da realização de acampamentos ocasionais

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XII- A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias relativas a

queimas e queimadas

Clausula 16ª | A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias relativas a

queimas e queimadas

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XIII- Recursos Financeiros

Cláusula 17.ª | Regime de financiamento e modo de afetação
Os recursos a transferir do município para a freguesia distribuem-se de acordo com a seguinte tabela:

FREGUESIA Alfarelos

Valor a
transferir

a) A gestão e manutenção de espaços verdes 16 800,00 €

b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 13 950,00 €

c) A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão

3 840,00 €

d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados; 200,00 €
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e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

1 080,00 €

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

1 080,00 €

g) A utilização e ocupação da via pública; 260,00 €

h) O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio

estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo
(Redação do DL 57/2019 que clarifica o tipo de publicidade que é transferida);*

260,00 €

i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão; 260,00 €

j) A autorização da colocação de recintos improvisados; 260,00 €

k) A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem

exclusivamente na sua área de jurisdição;

260,00 €

l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais; 260,00 €

m) A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos
pirotécnicos, designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou

receção das comunicações prévias relativas a queimas e queimadas.

1 340,00 €

TOTAL 39 850,00 €

TÍTULO III – DISPOSIÇÕES COMUNS
Capítulo I- alteração/revisão de recursos

Cláusula 18.ª | alteração/revisão de recursos
1.Os recursos previstos na tabela do número anterior podem ser alterados por acordo entre o município
e a freguesia, aplicando-se com as necessárias adaptações, o procedimento previsto no decreto-lei nº
57/2019 de 30 de abril.
2.  Os recursos definidos na Clausula 13ª  mantêm-se para os anos subsequentes,  caso não exista
deliberação em contrário, de alguns dos órgãos deliberativos referidos no nº 1 do artigo 6º do Decreto-
Lei nº 57/2019 de 30 de abril.

CAPÍTULO II – REVERSAO DAS COMPETÊNCIAS

Cláusula 19.ª | Reversão das competências
Pode ocorrer reversão das novas competências transferidas para as freguesias por acordo entre as
partes, nos termos da lei.
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CAPÍTULO III – COMUNICAÇÕES, PRAZOS E FORO COMPETENTE

Cláusula 20.ª | Comunicações
As comunicações à DGAL para efeitos de inscrição dos recursos transferidos no Orçamento de Estado,
são feitas nos termos e prazos previstos no Decreto-lei.

Cláusula 21.ª | Foro competente
Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução deste auto de
transferência de recursos será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa
renúncia a qualquer outro.

Cláusula 22.ª | Entrada em vigor
O presente acordo de execução entra em vigor no dia 1 de novembro de 2019.

Soure, 05 de setembro de 2019

PELO MUNICÍPIO DE SOURE
O Presidente da Câmara Municipal
____________________________

(Mário Jorge Da Costa Rodrigues Nunes)

PELA FREGUESIA DE ALFARELOS
A Presidente da Junta de Freguesia

______________________________
(Rosa Alexandra T. S. Colaço )

ANEXO I
( DELIBERAÇÃO FAVORÁVEL DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS)

                                                                                                                                                                                    

Deliberado,  por  maioria,  com 5 (cinco)  votos  a  favor do Senhor Presidente  da
Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS, 1 (uma) abstenção do
Senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD, CDS/PP- PPM - Eng. Agostinho Gonçalves, 1
(um) voto contra da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela Santos,
aprovar o presente Auto de Transferência de Recursos com a Junta de Freguesia de
Alfarelos.---------------------------------------------------------------------------------------

29.2. - Figueiró do Campo

Auto de transferência de recursos, no âmbito do nº 1 do art.º 6º do Decreto-lei  nº 57/2019 de
30 de abril

- Considerando que o Município de Soure possui uma extensa área de vias e espaços públicos, para
melhor servir a população do concelho;
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- Considerando que os espaços verdes existentes e o mobiliário urbano que embeleza o espaço público,
muito contribuem para o bem‐estar da população em geral, mas cuja manutenção e reparação exige
uma intervenção constante;

-  Considerando  que  a  rede  escolar  do  Município  de  Soure  é  vasta  e  necessita  de  constantes
intervenções para manter o nível de qualidade e garantir as condições necessárias ao bom desempenho
no processo de ensino aprendizagem;

- Considerando ser convicção deste Município de que as Freguesias do Concelho de Soure garantem
uma prestação de serviços de qualidade às suas populações, através de uma utilização racional dos
recursos que para tanto lhes são disponibilizados;

-  Considerando  que  a  avaliação  relativamente  à  execução  dos  protocolos  de  delegação  de
competências celebrados com as Juntas de Freguesia do Concelho de Soure em anos anteriores se
revelou francamente positiva;

- Considerando que o passo prévio atrás aludido, com resultados preliminares positivos, é um garante
de eficácia e eficiência para transferência de todas as competências previstas no Decreto-lei nº 57/2019
de 30 de abril de acordo com os princípios da universalidade, igualdade e não discriminação;

- Considerando que, de acordo com o disposto nas alíneas  a)  e  d)  do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro, os municípios têm atribuições nas áreas dos equipamentos rural e urbano
e da educação, e que as câmaras municipais, em conformidade com o disposto na alínea ee) do n.º 1
do artigo 33.º da mesma Lei, têm competências para criar, construir e gerir instalações, equipamentos,
serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos
integrados no património do município ou colocados por lei, sob administração municipal;

- Considerando que a Lei nº 50/2018 de 16 de agosto, que aprova a Lei-quadro da transferência de
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, dispõe no seu artigo 4º que
a  transferência  das  novas  competências  para  as  autarquias  locais  e  entidades  intermunicipais  é
efetuada entre 2019 e 2020, admitindo-se a sua concretização gradual, nos termos nele previsto;

- Considerando, ainda, que após acordo entre a Câmara Municipal de Soure e a Junta de Freguesia de
Soure, no que concerne à proposta para a transferência de recursos e tendo sido esta submetida à
aprovação dos respetivos órgãos deliberativos, conforme disposto no nº 2 do artigo 5º do Decreto-lei nº
57/2019 de 30 de abril e deliberações que se anexam;

Entre a Câmara Municipal de Soure, enquanto órgão do Município de Soure, NIPC 507103742, com
sede na Praça  da República,  em Soure,  representada  pelo  seu  Presidente,  Mário  Jorge  da  Costa
Rodrigues Nunes, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2
do artigo 35.º  da Lei  n.º  75/2013,  de 12 de Setembro,  como  Primeira Outorgante,  e  a  Junta de
Freguesia  de  Figueiró  do  Campo,  enquanto  órgão  da  Freguesia  de  Figueiró  do  Campo,  NIPC
507739442,  com  sede  na  Rua  do  Regueirinho,  em  Figueiró  do  Campo,  representada  pelo  seu
Presidente Jorge Manuel Neves Branco, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1
do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, como Segunda Outorgante, é celebrado, para efeitos do disposto nas
alíneas no nº 1 do artigo 6º do Decreto-lei nº 57/2019 de 30 de abril, o presente Auto de transferência
de recursos, que se rege pelas normas abaixo inscritas:

TÍTULO I‐ DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I – Objeto, forma e prazo do auto de transferência de recursos

Cláusula 1.ª | Objeto do acordo
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1- O presente auto de transferência de recursos tem por objeto a transferência de competências da
Câmara Municipal de Soure para a Junta de Freguesia de Figueiró do Campo, no que diz respeito às
competências que se seguem:
a) A gestão e manutenção de espaços verdes;
b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
c)  A manutenção,  reparação  e substituição  do  mobiliário  urbano instalado  no  espaço  público,  com
exceção daquele que seja objeto de concessão;
d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;
e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico;
f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico;
g) A utilização e ocupação da via pública;
h)  O  licenciamento  da  afixação  de  publicidade  de  natureza  comercial,  quando  a  mensagem  está
relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o domínio
público contíguo à fachada do mesmo;
i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão;
j) A autorização da colocação de recintos improvisados;
k)  A autorização da realização de espetáculos desportivos e  divertimentos na via pública,  jardins e
outros  lugares  públicos  ao  ar  livre,  desde  que  estes  se  realizem exclusivamente  na  sua  área  de
jurisdição;
l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais;
m)  A autorização  da  realização  de  fogueiras  e  do  lançamento  e  queima  de  artigos  pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias
relativas a queimas e queimadas

Cláusula 2.ª | Forma do acordo
O  presente  auto  de  transferência  de  recursos  é  celebrado  por  escrito  e  composto  pelo  respetivo
clausulado e anexos que dele fazerem parte integrante.

Cláusula 3.ª | Disposições e cláusulas por que se rege o auto de transferência de competências
1. Na execução do presente auto observar‐se‐ão:
a)  O  respetivo  clausulado  e  o  estabelecido  em todos  em todos  os  anexos  que  dele  fazem parte
integrante;
b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.
c) O decreto-lei  57/2019 de 30 de abril.
2. Subsidiariamente observar‐se‐ão, ainda:
a) O Código do Procedimento Administrativo.

Cláusula 4.ª | Prazo
O período de vigência do auto de transferência de recursos mantém-se para os anos subsequentes,
caso não exista deliberação em contrário de algum dos órgãos deliberativos, referidos no nº 1 do artigo
6º do Decreto-Lei nº 57/2019 de 30 de abril.

TÍTULO II – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I – Gestão e manutenção de espaços verdes

Cláusula 5.ª | Espaços verdes
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1.Constituem espaços verdes todos os jardins de âmbito municipal ou de freguesia, de uso coletivo,
acesso livre e público, integrados ou não nos espaços urbanos ou urbanizados. 
2.Consideram-se  ainda neste  âmbito  os espaços considerados parques de lazer,  recreio,  locais  de
merendas, fontanários e nascentes de água. Largos e praças ainda que não disponham de elementos
de vegetação ornamental.

CAPÍTULO II – A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;

Cláusula 6.ª | Vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros
1.Consideram-se como fazendo parte desta competência todas as seguintes vias de acesso público:
estradas municipais; caminhos municipais; ruas públicas em espaço urbano, ou não, avenidas, largos e
praças.
2.Incluem-se nesta competência, a limpeza de bermas e taludes, manutenção de valetas e aquedutos
de águas pluviais, dentro e fora das localidades, em toda a área geográfica da respetiva freguesia,
utilizando meios mecânicos ou manuais. 
3.Fora das localidades, a limpeza das bermas e taludes, deverá ser efetuada numa largura média de 1,5
mts em cada lado da via.
4.Inclui-se ainda a manutenção de toda a sinalização vertical, a fornecer pelo Município, sempre que a
sua colocação, reposição ou substituição se justifique.

CAPÍTULO III – A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão;

Cláusula 7.ª | Mobiliário urbano
1.Constituem parte  integrante  do  domínio  municipal,  diverso  mobiliário  urbano instalado  no  espaço
público,  de  diferentes  dimensões  e  características,  cuja  manutenção,  reparação  e  substituição
constituem objeto da competência.

CAPÍTULO IV- Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;

Cláusula 8.ª |Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;
Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO V ‐ A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Cláusula 9.ª | Pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico

Incluem-se  no  âmbito  desta  competência,  pequenos  trabalhos  nestes  edifícios,  designadamente,
colocação de vidros, limpeza caleiras, conservação de portas e caixilhos, substituição de lâmpadas,
reparação e conservação de torneiras, autoclismos, sanitas, lavatórios.

CAPÍTULO VI – A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;

Clausula 10ª| Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;

Compreende a limpeza, manutenção e conservação dos espaços envolventes, assim como dos espaços
de jogo e recreio.
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CAPÍTULO VII- A utilização e ocupação da via pública;

Clausula 11ª| Utilização e ocupação da via pública;
Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO VIII- Licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento

ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo

Clausula12ª |O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial
Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO IX- A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão

Clausula 13ª| Autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento.

CAPÍTULO X- A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente

na sua área de jurisdição 

Clausula14ª| Autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente

na sua área de jurisdição;

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XI- A autorização da realização de acampamentos ocasionais

Clausula 16ª | autorização da realização de acampamentos ocasionais

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XII- A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias relativas a

queimas e queimadas

Clausula 16ª | A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias relativas a

queimas e queimadas

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XIII- Recursos Financeiros

Cláusula 17.ª | Regime de financiamento e modo de afetação
Os recursos a transferir do município para a freguesia distribuem-se de acordo com a seguinte tabela:

FREGUESIA
Figueiró do

Campo
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Valor a
transferir

a) A gestão e manutenção de espaços verdes 16 400,00 €

b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 10 598,00 €

c) A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão

3 600,00 €

d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados; 200,00 €

e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

1 440,00 €

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

1 440,00 €

g) A utilização e ocupação da via pública; 260,00 €

h) O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio

estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo
(Redação do DL 57/2019 que clarifica o tipo de publicidade que é transferida);*

260,00 €

i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão; 260,00 €

j) A autorização da colocação de recintos improvisados; 260,00 €

k) A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem

exclusivamente na sua área de jurisdição;

260,00 €

l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais; 260,00 €

m) A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos
pirotécnicos, designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou

receção das comunicações prévias relativas a queimas e queimadas.

1 340,00 €

TOTAL 36 578,00 €

TÍTULO III – DISPOSIÇÕES COMUNS
Capítulo I- alteração/revisão de recursos

Cláusula 18.ª | alteração/revisão de recursos
1.Os recursos previstos na tabela do número anterior podem ser alterados por acordo entre o município
e a freguesia, aplicando-se com as necessárias adaptações, o procedimento previsto no decreto-lei nº
57/2019 de 30 de abril.
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2.  Os recursos definidos na Clausula 13ª  mantêm-se para os anos subsequentes,  caso não exista
deliberação em contrário, de alguns dos órgãos deliberativos referidos no nº 1 do artigo 6º do Decreto-
Lei nº 57/2019 de 30 de abril.

CAPÍTULO II – REVERSAO DAS COMPETÊNCIAS

Cláusula 19.ª | Reversão das competências
Pode ocorrer reversão das novas competências transferidas para as freguesias por acordo entre as
partes, nos termos da lei.

CAPÍTULO III – COMUNICAÇÕES, PRAZOS E FORO COMPETENTE

Cláusula 20.ª | Comunicações
As comunicações à DGAL para efeitos de inscrição dos recursos transferidos no Orçamento de Estado,
são feitas nos termos e prazos previstos no Decreto-lei.

Cláusula 21.ª | Foro competente
Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução deste auto de
transferência de recursos será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa
renúncia a qualquer outro.

Cláusula 22.ª | Entrada em vigor
O presente acordo de execução entra em vigor no dia 1 de novembro de 2019.

Soure, 05 de setembro de 2019

PELO MUNICÍPIO DE SOURE
O Presidente da Câmara Municipal

____________________________
(Mário Jorge Da Costa Rodrigues Nunes)

PELA FREGUESIA DE FIGUEIRÓ DO CAMPO
O Presidente da Junta de Freguesia

______________________________
(Jorge Manuel Neves Branco)

ANEXO I
( DELIBERAÇÃO FAVORÁVEL DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS)

 

Deliberado,  por  maioria,  com 5 (cinco)  votos  a  favor do Senhor Presidente  da
Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS, 1 (uma) abstenção do
Senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD, CDS/PP- PPM - Eng. Agostinho Gonçalves, 1
(um) voto contra da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela Santos,
aprovar o presente Auto de Transferência de Recursos com a Junta de Freguesia de
Figueiró do Campo.---------------------------------------------------------------------------
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29.3. - Granja do Ulmeiro

Auto de transferência de recursos, no âmbito do nº 1 do art.º 6º do Decreto-lei  nº 57/2019 de
30 de abril

- Considerando que o Município de Soure possui uma extensa área de vias e espaços públicos, para
melhor servir a população do concelho;

- Considerando que os espaços verdes existentes e o mobiliário urbano que embeleza o espaço público,
muito contribuem para o bem‐estar da população em geral, mas cuja manutenção e reparação exige
uma intervenção constante;

-  Considerando  que  a  rede  escolar  do  Município  de  Soure  é  vasta  e  necessita  de  constantes
intervenções para manter o nível de qualidade e garantir as condições necessárias ao bom desempenho
no processo de ensino aprendizagem;

- Considerando ser convicção deste Município de que as Freguesias do Concelho de Soure garantem
uma prestação de serviços de qualidade às suas populações, através de uma utilização racional dos
recursos que para tanto lhes são disponibilizados;

-  Considerando  que  a  avaliação  relativamente  à  execução  dos  protocolos  de  delegação  de
competências celebrados com as Juntas de Freguesia do Concelho de Soure em anos anteriores se
revelou francamente positiva;

- Considerando que o passo prévio atrás aludido, com resultados preliminares positivos, é um garante
de eficácia e eficiência para transferência de todas as competências previstas no Decreto-lei nº 57/2019
de 30 de abril de acordo com os princípios da universalidade, igualdade e não discriminação;

- Considerando que, de acordo com o disposto nas alíneas  a)  e  d)  do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro, os municípios têm atribuições nas áreas dos equipamentos rural e urbano
e da educação, e que as câmaras municipais, em conformidade com o disposto na alínea ee) do n.º 1
do artigo 33.º da mesma Lei, têm competências para criar, construir e gerir instalações, equipamentos,
serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos
integrados no património do município ou colocados por lei, sob administração municipal;

- Considerando que a Lei nº 50/2018 de 16 de agosto, que aprova a Lei-quadro da transferência de
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, dispõe no seu artigo 4º que
a  transferência  das  novas  competências  para  as  autarquias  locais  e  entidades  intermunicipais  é
efetuada entre 2019 e 2020, admitindo-se a sua concretização gradual, nos termos nele previsto;

- Considerando, ainda, que após acordo entre a Câmara Municipal de Soure e a Junta de Freguesia de
Soure, no que concerne à proposta para a transferência de recursos e tendo sido esta submetida à
aprovação dos respetivos órgãos deliberativos, conforme disposto no nº 2 do artigo 5º do Decreto-lei nº
57/2019 de 30 de abril e deliberações que se anexam;

Entre a Câmara Municipal de Soure, enquanto órgão do Município de Soure, NIPC 507103742, com
sede na Praça  da República,  em Soure,  representada  pelo  seu  Presidente,  Mário  Jorge  da  Costa
Rodrigues Nunes, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2
do artigo 35.º  da Lei  n.º  75/2013,  de 12 de Setembro,  como  Primeira Outorgante,  e  a  Junta de
Freguesia  de  Granja  do  Ulmeiro,  enquanto  órgão  da  Freguesia  de  Granja  do  Ulmeiro,  NIPC
506998878, com sede na Rua das Escolas, em Granja do Ulmeiro, representada pelo seu Presidente
Manuel Branco Aires, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º da
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Lei n.º 75/2013, como Segunda Outorgante, é celebrado, para efeitos do disposto nas alíneas no nº 1
do artigo 6º do Decreto-lei nº 57/2019 de 30 de abril, o presente Auto de transferência de recursos,
que se rege pelas normas abaixo inscritas:

TÍTULO I‐ DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I – Objeto, forma e prazo do auto de transferência de recursos

Cláusula 1.ª | Objeto do acordo
1- O presente auto de transferência de recursos tem por objeto a transferência de competências da
Câmara Municipal de Soure para a Junta de Freguesia de Granja do Ulmeiro, no que diz respeito às
competências que se seguem:
a) A gestão e manutenção de espaços verdes;
b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
c)  A manutenção,  reparação  e substituição  do  mobiliário  urbano instalado  no  espaço  público,  com
exceção daquele que seja objeto de concessão;
d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;
e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico;
f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico;
g) A utilização e ocupação da via pública;
h)  O  licenciamento  da  afixação  de  publicidade  de  natureza  comercial,  quando  a  mensagem  está
relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o domínio
público contíguo à fachada do mesmo;
i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão;
j) A autorização da colocação de recintos improvisados;
k)  A autorização da realização de espetáculos desportivos e  divertimentos na via pública,  jardins e
outros  lugares  públicos  ao  ar  livre,  desde  que  estes  se  realizem exclusivamente  na  sua  área  de
jurisdição;
l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais;
m)  A autorização  da  realização  de  fogueiras  e  do  lançamento  e  queima  de  artigos  pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias
relativas a queimas e queimadas

Cláusula 2.ª | Forma do acordo
O  presente  auto  de  transferência  de  recursos  é  celebrado  por  escrito  e  composto  pelo  respetivo
clausulado e anexos que dele fazerem parte integrante.

Cláusula 3.ª | Disposições e cláusulas por que se rege o auto de transferência de competências
1. Na execução do presente auto observar‐se‐ão:
a)  O  respetivo  clausulado  e  o  estabelecido  em todos  em todos  os  anexos  que  dele  fazem parte
integrante;
b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.
c) O decreto-lei  57/2019 de 30 de abril.
2. Subsidiariamente observar‐se‐ão, ainda:
a) O Código do Procedimento Administrativo.

Cláusula 4.ª | Prazo
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O período de vigência do auto de transferência de recursos mantém-se para os anos subsequentes,
caso não exista deliberação em contrário de algum dos órgãos deliberativos, referidos no nº 1 do artigo
6º do Decreto-Lei nº 57/2019 de 30 de abril.

TÍTULO II – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I – Gestão e manutenção de espaços verdes

Cláusula 5.ª | Espaços verdes
1.Constituem espaços verdes todos os jardins de âmbito municipal ou de freguesia, de uso coletivo,
acesso livre e público, integrados ou não nos espaços urbanos ou urbanizados. 
2.Consideram-se  ainda neste  âmbito  os espaços considerados parques de lazer,  recreio,  locais  de
merendas, fontanários e nascentes de água. Largos e praças ainda que não disponham de elementos
de vegetação ornamental.

CAPÍTULO II – A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;

Cláusula 6.ª | Vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros
1.Consideram-se como fazendo parte desta competência todas as seguintes vias de acesso público:
estradas municipais; caminhos municipais; ruas públicas em espaço urbano, ou não, avenidas, largos e
praças.
2.Incluem-se nesta competência, a limpeza de bermas e taludes, manutenção de valetas e aquedutos
de águas pluviais, dentro e fora das localidades, em toda a área geográfica da respetiva freguesia,
utilizando meios mecânicos ou manuais. 
3.Fora das localidades, a limpeza das bermas e taludes, deverá ser efetuada numa largura média de 1,5
mts em cada lado da via.
4.Inclui-se ainda a manutenção de toda a sinalização vertical, a fornecer pelo Município, sempre que a
sua colocação, reposição ou substituição se justifique.

CAPÍTULO III – A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão;

Cláusula 7.ª | Mobiliário urbano
1.Constituem parte  integrante  do  domínio  municipal,  diverso  mobiliário  urbano instalado  no  espaço
público,  de  diferentes  dimensões  e  características,  cuja  manutenção,  reparação  e  substituição
constituem objeto da competência.

CAPÍTULO IV- Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;

Cláusula 8.ª |Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;
Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO V ‐ A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Cláusula 9.ª | Pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico

Incluem-se  no  âmbito  desta  competência,  pequenos  trabalhos  nestes  edifícios,  designadamente,
colocação de vidros, limpeza caleiras, conservação de portas e caixilhos, substituição de lâmpadas,
reparação e conservação de torneiras, autoclismos, sanitas, lavatórios.
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CAPÍTULO VI – A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;

Clausula 10ª| Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;

Compreende a limpeza, manutenção e conservação dos espaços envolventes, assim como dos espaços
de jogo e recreio.

CAPÍTULO VII- A utilização e ocupação da via pública;

Clausula 11ª| Utilização e ocupação da via pública;

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO VIII- Licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento

ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo

Clausula12ª |O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial
Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO IX- A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão

Clausula 13ª| Autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento.

CAPÍTULO X- A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente

na sua área de jurisdição 

Clausula14ª| Autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente

na sua área de jurisdição;

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XI- A autorização da realização de acampamentos ocasionais

Clausula 16ª | autorização da realização de acampamentos ocasionais

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XII- A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias relativas a

queimas e queimadas

Clausula 16ª | A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias relativas a

queimas e queimadas
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Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XIII- Recursos Financeiros

Cláusula 17.ª | Regime de financiamento e modo de afetação
Os recursos a transferir do município para a freguesia distribuem-se de acordo com a seguinte tabela:

FREGUESIA Granja do
Ulmeiro

Valor a
transferir

a) A gestão e manutenção de espaços verdes 20 340,00 €

b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 10 628,00 €

c) A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão

4 840,00 €

d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados; 400,00 €

e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

760,00 €

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

760,00 €

g) A utilização e ocupação da via pública; 390,00 €

h) O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio

estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo
(Redação do DL 57/2019 que clarifica o tipo de publicidade que é transferida);*

390,00 €

i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão; 390,00 €

j) A autorização da colocação de recintos improvisados; 390,00 €

k) A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem

exclusivamente na sua área de jurisdição;

390,00 €

l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais; 390,00 €

m) A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos
pirotécnicos, designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou

receção das comunicações prévias relativas a queimas e queimadas.

1 340,00 €
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TOTAL 41 408,00 €

TÍTULO III – DISPOSIÇÕES COMUNS
Capítulo I- alteração/revisão de recursos

Cláusula 18.ª | alteração/revisão de recursos
1.Os recursos previstos na tabela do número anterior podem ser alterados por acordo entre o município
e a freguesia, aplicando-se com as necessárias adaptações, o procedimento previsto no decreto-lei nº
57/2019 de 30 de abril.
2.  Os recursos definidos na Clausula 13ª  mantêm-se para os anos subsequentes,  caso não exista
deliberação em contrário, de alguns dos órgãos deliberativos referidos no nº 1 do artigo 6º do Decreto-
Lei nº 57/2019 de 30 de abril.

CAPÍTULO II – REVERSAO DAS COMPETÊNCIAS

Cláusula 19.ª | Reversão das competências
Pode ocorrer reversão das novas competências transferidas para as freguesias por acordo entre as
partes, nos termos da lei.

CAPÍTULO III – COMUNICAÇÕES, PRAZOS E FORO COMPETENTE

Cláusula 20.ª | Comunicações
As comunicações à DGAL para efeitos de inscrição dos recursos transferidos no Orçamento de Estado,
são feitas nos termos e prazos previstos no Decreto-lei.

Cláusula 21.ª | Foro competente
Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução deste auto de
transferência de recursos será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa
renúncia a qualquer outro.

Cláusula 22.ª | Entrada em vigor
O presente acordo de execução entra em vigor no dia 1 de novembro de 2019.

Soure, 05 de setembro de 2019

PELO MUNICÍPIO DE SOURE
O Presidente da Câmara Municipal
____________________________

(Mário Jorge Da Costa Rodrigues Nunes)

PELA FREGUESIA DE GRANJA DO ULMEIRO
O Presidente da Junta de Freguesia

______________________________
(Manuel Branco Aires)

ANEXO I
( DELIBERAÇÃO FAVORÁVEL DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS)
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Deliberado,  por  maioria,  com 5 (cinco)  votos  a  favor do Senhor Presidente  da
Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS, 1 (uma) abstenção do
Senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD, CDS/PP- PPM - Eng. Agostinho Gonçalves, 1
(um) voto contra da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela Santos,
aprovar o presente Auto de Transferência de Recursos com a Junta de Freguesia da
Granja do Ulmeiro.---------------------------------------------------------------------------

29.4. - Samuel

Auto de transferência de recursos, no âmbito do nº 1 do art.º 6º do Decreto-lei nº 57/2019 de
30 de abril

- Considerando que o Município de Soure possui uma extensa área de vias e espaços públicos, para
melhor servir a população do concelho;

- Considerando que os espaços verdes existentes e o mobiliário urbano que embeleza o espaço público,
muito contribuem para o bem‐estar da população em geral, mas cuja manutenção e reparação exige
uma intervenção constante;

-  Considerando  que  a  rede  escolar  do  Município  de  Soure  é  vasta  e  necessita  de  constantes
intervenções para manter o nível de qualidade e garantir as condições necessárias ao bom desempenho
no processo de ensino aprendizagem;

- Considerando ser convicção deste Município de que as Freguesias do Concelho de Soure garantem
uma prestação de serviços de qualidade às suas populações, através de uma utilização racional dos
recursos que para tanto lhes são disponibilizados;

-  Considerando  que  a  avaliação  relativamente  à  execução  dos  protocolos  de  delegação  de
competências celebrados com as Juntas de Freguesia do Concelho de Soure em anos anteriores se
revelou francamente positiva;

- Considerando que o passo prévio atrás aludido, com resultados preliminares positivos, é um garante
de eficácia e eficiência para transferência de todas as competências previstas no Decreto-lei nº 57/2019
de 30 de abril de acordo com os princípios da universalidade, igualdade e não discriminação;

- Considerando que, de acordo com o disposto nas alíneas  a)  e  d)  do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro, os municípios têm atribuições nas áreas dos equipamentos rural e urbano
e da educação, e que as câmaras municipais, em conformidade com o disposto na alínea ee) do n.º 1
do artigo 33.º da mesma Lei, têm competências para criar, construir e gerir instalações, equipamentos,
serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos
integrados no património do município ou colocados por lei, sob administração municipal;

- Considerando que a Lei nº 50/2018 de 16 de agosto, que aprova a Lei-quadro da transferência de
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, dispõe no seu artigo 4º que
a  transferência  das  novas  competências  para  as  autarquias  locais  e  entidades  intermunicipais  é
efetuada entre 2019 e 2020, admitindo-se a sua concretização gradual, nos termos nele previsto;
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- Considerando, ainda, que após acordo entre a Câmara Municipal de Soure e a Junta de Freguesia de
Soure, no que concerne à proposta para a transferência de recursos e tendo sido esta submetida à
aprovação dos respetivos órgãos deliberativos, conforme disposto no nº 2 do artigo 5º do Decreto-lei nº
57/2019 de 30 de abril e deliberações que se anexam;

Entre a Câmara Municipal de Soure, enquanto órgão do Município de Soure, NIPC 507103742, com
sede na Praça  da República,  em Soure,  representada  pelo  seu  Presidente,  Mário  Jorge  da  Costa
Rodrigues Nunes, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2
do artigo 35.º  da Lei  n.º  75/2013,  de 12 de Setembro,  como  Primeira Outorgante,  e  a  Junta de
Freguesia de Samuel, enquanto órgão da Freguesia de Samuel, NIPC 507076036, com sede na Rua
Duques de Aveiro,  em Coles,  representada pelo  seu Presidente José Ribeiro  Catarino,  no uso das
competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, como Segunda
Outorgante, é celebrado, para efeitos do disposto nas alíneas  no  nº 1 do artigo 6º do Decreto-lei nº
57/2019 de 30 de abril, o presente  Auto de transferência de recursos,  que se rege pelas normas
abaixo inscritas:

TÍTULO I‐ DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I – Objeto, forma e prazo do auto de transferência de recursos

Cláusula 1.ª | Objeto do acordo
1- O presente auto de transferência de recursos tem por objeto a transferência de competências da
Câmara Municipal de Soure para a Junta de Freguesia de Samuel, no que diz respeito às competências
que se seguem:
a) A gestão e manutenção de espaços verdes;
b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
c)  A manutenção,  reparação  e substituição  do  mobiliário  urbano instalado  no  espaço  público,  com
exceção daquele que seja objeto de concessão;
d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;
e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico;
f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico;
g) A utilização e ocupação da via pública;
h)  O  licenciamento  da  afixação  de  publicidade  de  natureza  comercial,  quando  a  mensagem  está
relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o domínio
público contíguo à fachada do mesmo;
i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão;
j) A autorização da colocação de recintos improvisados;
k)  A autorização da realização de espetáculos desportivos e  divertimentos na via pública,  jardins e
outros  lugares  públicos  ao  ar  livre,  desde  que  estes  se  realizem exclusivamente  na  sua  área  de
jurisdição;
l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais;
m)  A autorização  da  realização  de  fogueiras  e  do  lançamento  e  queima  de  artigos  pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias
relativas a queimas e queimadas

Cláusula 2.ª | Forma do acordo
O  presente  auto  de  transferência  de  recursos  é  celebrado  por  escrito  e  composto  pelo  respetivo
clausulado e anexos que dele fazerem parte integrante.

Cláusula 3.ª | Disposições e cláusulas por que se rege o auto de transferência de competências
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1. Na execução do presente auto observar‐se‐ão:
a)  O  respetivo  clausulado  e  o  estabelecido  em todos  em todos  os  anexos  que  dele  fazem parte
integrante;
b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.
c) O decreto-lei  57/2019 de 30 de abril.
2. Subsidiariamente observar‐se‐ão, ainda:
a) O Código do Procedimento Administrativo.

Cláusula 4.ª | Prazo
O período de vigência do auto de transferência de recursos mantém-se para os anos subsequentes,
caso não exista deliberação em contrário de algum dos órgãos deliberativos, referidos no nº 1 do artigo
6º do Decreto-Lei nº 57/2019 de 30 de abril.

TÍTULO II – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I – Gestão e manutenção de espaços verdes

Cláusula 5.ª | Espaços verdes
1.Constituem espaços verdes todos os jardins de âmbito municipal ou de freguesia, de uso coletivo,
acesso livre e público, integrados ou não nos espaços urbanos ou urbanizados. 
2.Consideram-se  ainda neste  âmbito  os espaços considerados parques de lazer,  recreio,  locais  de
merendas, fontanários e nascentes de água. Largos e praças ainda que não disponham de elementos
de vegetação ornamental.

CAPÍTULO II – A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;

Cláusula 6.ª | Vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros
1.Consideram-se como fazendo parte desta competência todas as seguintes vias de acesso público:
estradas municipais; caminhos municipais; ruas públicas em espaço urbano, ou não, avenidas, largos e
praças.
2.Incluem-se nesta competência, a limpeza de bermas e taludes, manutenção de valetas e aquedutos
de águas pluviais, dentro e fora das localidades, em toda a área geográfica da respetiva freguesia,
utilizando meios mecânicos ou manuais. 
3.Fora das localidades, a limpeza das bermas e taludes, deverá ser efetuada numa largura média de 1,5
mts em cada lado da via.
4.Inclui-se ainda a manutenção de toda a sinalização vertical, a fornecer pelo Município, sempre que a
sua colocação, reposição ou substituição se justifique.

CAPÍTULO III – A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão;

Cláusula 7.ª | Mobiliário urbano
1.Constituem parte  integrante  do  domínio  municipal,  diverso  mobiliário  urbano instalado  no  espaço
público,  de  diferentes  dimensões  e  características,  cuja  manutenção,  reparação  e  substituição
constituem objeto da competência.

CAPÍTULO IV- Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;

Cláusula 8.ª |Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;
Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.
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CAPÍTULO V ‐ A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Cláusula 9.ª | Pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico

Incluem-se  no  âmbito  desta  competência,  pequenos  trabalhos  nestes  edifícios,  designadamente,
colocação de vidros, limpeza caleiras, conservação de portas e caixilhos, substituição de lâmpadas,
reparação e conservação de torneiras, autoclismos, sanitas, lavatórios.

CAPÍTULO VI – A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;

Clausula 10ª| Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;

Compreende a limpeza, manutenção e conservação dos espaços envolventes, assim como dos espaços
de jogo e recreio.

CAPÍTULO VII- A utilização e ocupação da via pública;

Clausula 11ª| Utilização e ocupação da via pública;

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO VIII- Licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento

ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo

Clausula12ª |O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial
Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO IX- A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão

Clausula 13ª| Autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento.

CAPÍTULO X- A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente

na sua área de jurisdição 

Clausula14ª| Autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente

na sua área de jurisdição;

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XI- A autorização da realização de acampamentos ocasionais

Clausula 16ª | autorização da realização de acampamentos ocasionais
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Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XII- A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias relativas a

queimas e queimadas

Clausula 16ª | A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias relativas a

queimas e queimadas

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XIII- Recursos Financeiros

Cláusula 17.ª | Regime de financiamento e modo de afetação
Os recursos a transferir do município para a freguesia distribuem-se de acordo com a seguinte tabela:

FREGUESIA Samuel

Valor a
transferir

a) A gestão e manutenção de espaços verdes 23 700,00 €

b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 16 190,00 €

c) A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão

4 320,00 €

d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados; 200,00 €

e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

1 080,00 €

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

1 080,00 €

g) A utilização e ocupação da via pública; 260,00 €

h) O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio

estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo
(Redação do DL 57/2019 que clarifica o tipo de publicidade que é transferida);*

260,00 €

i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão; 260,00 €

j) A autorização da colocação de recintos improvisados; 260,00 €

k) A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem

exclusivamente na sua área de jurisdição;

260,00 €

 92



17.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 09 de setembro de 2019, pelas 14,30 horas

l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais; 260,00 €

m) A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos
pirotécnicos, designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou

receção das comunicações prévias relativas a queimas e queimadas.

1 340,00 €

TOTAL 49 470,00 €

TÍTULO III – DISPOSIÇÕES COMUNS
Capítulo I- alteração/revisão de recursos

Cláusula 18.ª | alteração/revisão de recursos
1.Os recursos previstos na tabela do número anterior podem ser alterados por acordo entre o município
e a freguesia, aplicando-se com as necessárias adaptações, o procedimento previsto no decreto-lei nº
57/2019 de 30 de abril.
2.  Os recursos definidos na Clausula 13ª  mantêm-se para os anos subsequentes,  caso não exista
deliberação em contrário, de alguns dos órgãos deliberativos referidos no nº 1 do artigo 6º do Decreto-
Lei nº 57/2019 de 30 de abril.

CAPÍTULO II – REVERSÃO DAS COMPETÊNCIAS

Cláusula 19.ª | Reversão das competências
Pode ocorrer reversão das novas competências transferidas para as freguesias por acordo entre as
partes, nos termos da lei.

CAPÍTULO III – COMUNICAÇÕES, PRAZOS E FORO COMPETENTE

Cláusula 20.ª | Comunicações
As comunicações à DGAL para efeitos de inscrição dos recursos transferidos no Orçamento de Estado,
são feitas nos termos e prazos previstos no Decreto-lei.

Cláusula 21.ª | Foro competente
Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução deste auto de
transferência de recursos será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa
renúncia a qualquer outro.

Cláusula 22.ª | Entrada em vigor
O presente acordo de execução entra em vigor no dia 1 de novembro de 2019.

Soure, 05 de setembro de 2019

PELO MUNICÍPIO DE SOURE
O Presidente da Câmara Municipal
____________________________

(Mário Jorge Da Costa Rodrigues Nunes)

PELA FREGUESIA DE SAMUEL
O Presidente da Junta de Freguesia
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______________________________
(José Ribeiro Catarino)

ANEXO I
( DELIBERAÇÃO FAVORÁVEL DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS)

                                                                                                                                                                                                   

Deliberado,  por  maioria,  com 5 (cinco)  votos  a  favor do Senhor Presidente  da
Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS, 1 (uma) abstenção  do
Senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD, CDS/PP- PPM - Eng. Agostinho Gonçalves, 1
(um) voto contra da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela Santos,
aprovar o presente Auto de Transferência de Recursos com a Junta de Freguesia de
Samuel.-----------------------------------------------------------------------------------------

29.5. - Soure

Auto de transferência de recursos, no âmbito do nº 1 do art.º 6º do Decreto-lei nº 57/2019 de
30 de abril

- Considerando que o Município de Soure possui uma extensa área de vias e espaços públicos, para
melhor servir a população do concelho;

- Considerando que os espaços verdes existentes e o mobiliário urbano que embeleza o espaço público,
muito contribuem para o bem‐estar da população em geral, mas cuja manutenção e reparação exige
uma intervenção constante;

-  Considerando  que  a  rede  escolar  do  Município  de  Soure  é  vasta  e  necessita  de  constantes
intervenções para manter o nível de qualidade e garantir as condições necessárias ao bom desempenho
no processo de ensino aprendizagem;

- Considerando ser convicção deste Município de que as Freguesias do Concelho de Soure garantem
uma prestação de serviços de qualidade às suas populações, através de uma utilização racional dos
recursos que para tanto lhes são disponibilizados;

-  Considerando  que  a  avaliação  relativamente  à  execução  dos  protocolos  de  delegação  de
competências celebrados com as Juntas de Freguesia do Concelho de Soure em anos anteriores se
revelou francamente positiva;

- Considerando que o passo prévio atrás aludido, com resultados preliminares positivos, é um garante
de eficácia e eficiência para transferência de todas as competências previstas no Decreto-lei nº 57/2019
de 30 de abril de acordo com os princípios da universalidade, igualdade e não discriminação;

- Considerando que, de acordo com o disposto nas alíneas  a)  e  d)  do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro, os municípios têm atribuições nas áreas dos equipamentos rural e urbano
e da educação, e que as câmaras municipais, em conformidade com o disposto na alínea ee) do n.º 1
do artigo 33.º da mesma Lei, têm competências para criar, construir e gerir instalações, equipamentos,
serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos
integrados no património do município ou colocados por lei, sob administração municipal;
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- Considerando que a Lei nº 50/2018 de 16 de agosto, que aprova a Lei-quadro da transferência de
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, dispõe no seu artigo 4º que
a  transferência  das  novas  competências  para  as  autarquias  locais  e  entidades  intermunicipais  é
efetuada entre 2019 e 2020, admitindo-se a sua concretização gradual, nos termos nele previsto;

- Considerando, ainda, que após acordo entre a Câmara Municipal de Soure e a Junta de Freguesia de
Soure, no que concerne à proposta para a transferência de recursos e tendo sido esta submetida à
aprovação dos respetivos órgãos deliberativos, conforme disposto no nº 2 do artigo 5º do Decreto-lei nº
57/2019 de 30 de abril e deliberações que se anexam;

Entre a Câmara Municipal de Soure, enquanto órgão do Município de Soure, NIPC 507103742, com
sede na Praça  da República,  em Soure,  representada  pelo  seu  Presidente,  Mário  Jorge  da  Costa
Rodrigues Nunes, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2
do artigo 35.º  da Lei  n.º  75/2013,  de 12 de Setembro,  como  Primeira Outorgante,  e  a  Junta de
Freguesia de Soure, enquanto órgão da Freguesia de Soure, NIPC 507105133, com sede na Praça da
Republica,  em Soure,  representada  pelo  seu  António  dos  Santos  Mota,  no  uso  das  competências
previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, como Segunda Outorgante, é
celebrado, para efeitos do disposto nas alíneas no nº 1 do artigo 6º do Decreto-lei nº 57/2019 de 30 de
abril, o presente Auto de transferência de recursos, que se rege pelas normas abaixo inscritas:

TÍTULO I‐ DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I – Objeto, forma e prazo do auto de transferência de recursos

Cláusula 1.ª | Objeto do acordo

1- O presente auto de transferência de recursos tem por objeto a transferência de competências da
Câmara Municipal de Soure para a Junta de Freguesia de Soure, no que diz respeito às competências
que se seguem:
a) A gestão e manutenção de espaços verdes;
b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
c)  A manutenção,  reparação  e substituição  do  mobiliário  urbano instalado  no  espaço  público,  com
exceção daquele que seja objeto de concessão;
d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;
e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico;
f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico;
g) A utilização e ocupação da via pública;
h)  O  licenciamento  da  afixação  de  publicidade  de  natureza  comercial,  quando  a  mensagem  está
relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o domínio
público contíguo à fachada do mesmo;
i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão;
j) A autorização da colocação de recintos improvisados;
k)  A autorização da realização de espetáculos desportivos e  divertimentos na via pública,  jardins e
outros  lugares  públicos  ao  ar  livre,  desde  que  estes  se  realizem exclusivamente  na  sua  área  de
jurisdição;
l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais;
m)  A autorização  da  realização  de  fogueiras  e  do  lançamento  e  queima  de  artigos  pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias
relativas a queimas e queimadas
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Cláusula 2.ª | Forma do acordo
O  presente  auto  de  transferência  de  recursos  é  celebrado  por  escrito  e  composto  pelo  respetivo
clausulado e anexos que dele fazerem parte integrante.

Cláusula 3.ª | Disposições e cláusulas por que se rege o auto de transferência de competências
1. Na execução do presente auto observar‐se‐ão:
a)  O  respetivo  clausulado  e  o  estabelecido  em todos  em todos  os  anexos  que  dele  fazem parte
integrante;
b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.
c) O decreto-lei  57/2019 de 30 de abril.
2. Subsidiariamente observar‐se‐ão, ainda:
a) O Código do Procedimento Administrativo.

Cláusula 4.ª | Prazo
O período de vigência do auto de transferência de recursos mantém-se para os anos subsequentes,
caso não exista deliberação em contrário de algum dos órgãos deliberativos, referidos no nº 1 do artigo
6º do Decreto-Lei nº 57/2019 de 30 de abril.

TÍTULO II – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I – Gestão e manutenção de espaços verdes

Cláusula 5.ª | Espaços verdes
1.Constituem espaços verdes todos os jardins de âmbito municipal ou de freguesia, de uso coletivo,
acesso livre e público, integrados ou não nos espaços urbanos ou urbanizados. 
2.Consideram-se  ainda neste  âmbito  os espaços considerados parques de lazer,  recreio,  locais  de
merendas, fontanários e nascentes de água. Largos e praças ainda que não disponham de elementos
de vegetação ornamental.

CAPÍTULO II – A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;

Cláusula 6.ª | Vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros
1.Consideram-se como fazendo parte desta competência todas as seguintes vias de acesso público:
estradas municipais; caminhos municipais; ruas públicas em espaço urbano, ou não, avenidas, largos e
praças.
2.Incluem-se nesta competência, a limpeza de bermas e taludes, manutenção de valetas e aquedutos
de águas pluviais, dentro e fora das localidades, em toda a área geográfica da respetiva freguesia,
utilizando meios mecânicos ou manuais. 
3.Fora das localidades, a limpeza das bermas e taludes, deverá ser efetuada numa largura média de 1,5
mts em cada lado da via.
4.Inclui-se ainda a manutenção de toda a sinalização vertical, a fornecer pelo Município, sempre que a
sua colocação, reposição ou substituição se justifique.

CAPÍTULO III – A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão;

Cláusula 7.ª | Mobiliário urbano
1.Constituem parte  integrante  do  domínio  municipal,  diverso  mobiliário  urbano instalado  no  espaço
público,  de  diferentes  dimensões  e  características,  cuja  manutenção,  reparação  e  substituição
constituem objeto da competência.
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CAPÍTULO IV- Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;

Cláusula 8.ª |Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;
Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO V ‐ A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Cláusula 9.ª | Pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico

Incluem-se  no  âmbito  desta  competência,  pequenos  trabalhos  nestes  edifícios,  designadamente,
colocação de vidros, limpeza caleiras, conservação de portas e caixilhos, substituição de lâmpadas,
reparação e conservação de torneiras, autoclismos, sanitas, lavatórios.

CAPÍTULO VI – A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;

Clausula 10ª| Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;

Compreende a limpeza, manutenção e conservação dos espaços envolventes, assim como dos espaços
de jogo e recreio.

CAPÍTULO VII- A utilização e ocupação da via pública;

Clausula 11ª| Utilização e ocupação da via pública;

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO VIII- Licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento

ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo

Clausula12ª |O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial
Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO IX- A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão

Clausula 13ª| Autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento.

CAPÍTULO X- A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente

na sua área de jurisdição 

Clausula14ª| Autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente

na sua área de jurisdição;

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.
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CAPÍTULO XI- A autorização da realização de acampamentos ocasionais

Clausula 16ª | autorização da realização de acampamentos ocasionais

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XII- A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias relativas a

queimas e queimadas

Clausula 16ª | A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias relativas a

queimas e queimadas

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XIII- Recursos Financeiros

Cláusula 17.ª | Regime de financiamento e modo de afetação
Os recursos a transferir do município para a freguesia distribuem-se de acordo com a seguinte tabela:

FREGUESIA Soure

Valor a
transferir

a) A gestão e manutenção de espaços verdes 38 400,00 €

b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 53 840,00 €

c) A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão

12 400,00 €

d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados; 400,00 €

e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

6 480,00 €

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

6 480,00 €

g) A utilização e ocupação da via pública; 520,00 €

h) O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio

estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo
(Redação do DL 57/2019 que clarifica o tipo de publicidade que é transferida);*

520,00 €

i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão; 520,00 €

j) A autorização da colocação de recintos improvisados; 520,00 €
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k) A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem

exclusivamente na sua área de jurisdição;

520,00 €

l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais; 520,00 €

m) A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos
pirotécnicos, designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou

receção das comunicações prévias relativas a queimas e queimadas.

2 640,00 €

TOTAL 123 760,00 €

TÍTULO III – DISPOSIÇÕES COMUNS
Capítulo I- alteração/revisão de recursos

Cláusula 18.ª | alteração/revisão de recursos
1.Os recursos previstos na tabela do número anterior podem ser alterados por acordo entre o município
e a freguesia, aplicando-se com as necessárias adaptações, o procedimento previsto no decreto-lei nº
57/2019 de 30 de abril.
2.  Os recursos definidos na Clausula 13ª  mantêm-se para os anos subsequentes,  caso não exista
deliberação em contrário, de alguns dos órgãos deliberativos referidos no nº 1 do artigo 6º do Decreto-
Lei nº 57/2019 de 30 de abril.

CAPÍTULO II – REVERSAO DAS COMPETÊNCIAS

Cláusula 19.ª | Reversão das competências
Pode ocorrer reversão das novas competências transferidas para as freguesias por acordo entre as
partes, nos termos da lei.

CAPÍTULO III – COMUNICAÇÕES, PRAZOS E FORO COMPETENTE

Cláusula 20.ª | Comunicações
As comunicações à DGAL para efeitos de inscrição dos recursos transferidos no Orçamento de Estado,
são feitas nos termos e prazos previstos no Decreto-lei.

Cláusula 21.ª | Foro competente
Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução deste auto de
transferência de recursos será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa
renúncia a qualquer outro.

Cláusula 22.ª | Entrada em vigor
O presente acordo de execução entra em vigor no dia 1 de novembro de 2019.

Soure, 05 de setembro de 2019

PELO MUNICÍPIO DE SOURE
O Presidente da Câmara Municipal
____________________________
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(Mário Jorge Da Costa Rodrigues Nunes)

PELA FREGUESIA DE SOURE
O Presidente da Junta de Freguesia

______________________________
(António Santos Mota )

ANEXO I
( DELIBERAÇÃO FAVORÁVEL DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS)

 

Deliberado,  por  maioria,  com 5 (cinco)  votos  a  favor do Senhor Presidente  da
Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS, 1 (uma) abstenção do
Senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD, CDS/PP- PPM - Eng. Agostinho Gonçalves, 1
(um) voto contra da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela Santos,
aprovar o presente Auto de Transferência de Recursos com a Junta de Freguesia de
Soure.------------------------------------------------------------------------------------------

29.6. - Tapéus

Auto de transferência de recursos, no âmbito do nº 1 do art.º 6º do Decreto-lei  nº 57/2019 de
30 de abril

- Considerando que o Município de Soure possui uma extensa área de vias e espaços públicos, para
melhor servir a população do concelho;

- Considerando que os espaços verdes existentes e o mobiliário urbano que embeleza o espaço público,
muito contribuem para o bem‐estar da população em geral, mas cuja manutenção e reparação exige
uma intervenção constante;

-  Considerando  que  a  rede  escolar  do  Município  de  Soure  é  vasta  e  necessita  de  constantes
intervenções para manter o nível de qualidade e garantir as condições necessárias ao bom desempenho
no processo de ensino aprendizagem;

- Considerando ser convicção deste Município de que as Freguesias do Concelho de Soure garantem
uma prestação de serviços de qualidade às suas populações, através de uma utilização racional dos
recursos que para tanto lhes são disponibilizados;

-  Considerando  que  a  avaliação  relativamente  à  execução  dos  protocolos  de  delegação  de
competências celebrados com as Juntas de Freguesia do Concelho de Soure em anos anteriores se
revelou francamente positiva;

- Considerando que o passo prévio atrás aludido, com resultados preliminares positivos, é um garante
de eficácia e eficiência para transferência de todas as competências previstas no Decreto-lei nº 57/2019
de 30 de abril de acordo com os princípios da universalidade, igualdade e não discriminação;

- Considerando que, de acordo com o disposto nas alíneas  a)  e  d)  do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro, os municípios têm atribuições nas áreas dos equipamentos rural e urbano
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e da educação, e que as câmaras municipais, em conformidade com o disposto na alínea ee) do n.º 1
do artigo 33.º da mesma Lei, têm competências para criar, construir e gerir instalações, equipamentos,
serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos
integrados no património do município ou colocados por lei, sob administração municipal;

- Considerando que a Lei nº 50/2018 de 16 de agosto, que aprova a Lei-quadro da transferência de
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, dispõe no seu artigo 4º que
a  transferência  das  novas  competências  para  as  autarquias  locais  e  entidades  intermunicipais  é
efetuada entre 2019 e 2020, admitindo-se a sua concretização gradual, nos termos nele previsto;

- Considerando, ainda, que após acordo entre a Câmara Municipal de Soure e a Junta de Freguesia de
Soure, no que concerne à proposta para a transferência de recursos e tendo sido esta submetida à
aprovação dos respetivos órgãos deliberativos, conforme disposto no nº 2 do artigo 5º do Decreto-lei nº
57/2019 de 30 de abril e deliberações que se anexam;

Entre a Câmara Municipal de Soure, enquanto órgão do Município de Soure, NIPC 507103742, com
sede na Praça  da República,  em Soure,  representada  pelo  seu  Presidente,  Mário  Jorge  da  Costa
Rodrigues Nunes, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2
do artigo 35.º  da Lei  n.º  75/2013,  de 12 de Setembro,  como  Primeira Outorgante,  e  a  Junta de
Freguesia de Tapéus, enquanto órgão da Freguesia de Tapéus, NIPC 507718135, com sede na Rua
Principal,  em  Tapéus,  representada  pelo  seu  Presidente  Carlos  Mendes  Simões,  no  uso  das
competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, como Segunda
Outorgante, é celebrado, para efeitos do disposto nas alíneas  no  nº 1 do artigo 6º do Decreto-lei nº
57/2019 de 30 de abril, o presente  Auto de transferência de recursos,  que se rege pelas normas
abaixo inscritas:

TÍTULO I‐ DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I – Objeto, forma e prazo do auto de transferência de recursos

Cláusula 1.ª | Objeto do acordo
1- O presente auto de transferência de recursos tem por objeto a transferência de competências da
Câmara Municipal de Soure para a Junta de Freguesia de Tapéus, no que diz respeito às competências
que se seguem:
a) A gestão e manutenção de espaços verdes;
b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
c)  A manutenção,  reparação  e substituição  do  mobiliário  urbano instalado  no  espaço  público,  com
exceção daquele que seja objeto de concessão;
d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;
e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico;
f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico;
g) A utilização e ocupação da via pública;
h)  O  licenciamento  da  afixação  de  publicidade  de  natureza  comercial,  quando  a  mensagem  está
relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o domínio
público contíguo à fachada do mesmo;
i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão;
j) A autorização da colocação de recintos improvisados;
k)  A autorização da realização de espetáculos desportivos e  divertimentos na via pública,  jardins e
outros  lugares  públicos  ao  ar  livre,  desde  que  estes  se  realizem exclusivamente  na  sua  área  de
jurisdição;
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l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais;
m)  A autorização  da  realização  de  fogueiras  e  do  lançamento  e  queima  de  artigos  pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias
relativas a queimas e queimadas

Cláusula 2.ª | Forma do acordo
O  presente  auto  de  transferência  de  recursos  é  celebrado  por  escrito  e  composto  pelo  respetivo
clausulado e anexos que dele fazerem parte integrante.

Cláusula 3.ª | Disposições e cláusulas por que se rege o auto de transferência de competências
1. Na execução do presente auto observar‐se‐ão:
a)  O  respetivo  clausulado  e  o  estabelecido  em todos  em todos  os  anexos  que  dele  fazem parte
integrante;
b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.
c) O decreto-lei  57/2019 de 30 de abril.
2. Subsidiariamente observar‐se‐ão, ainda:
a) O Código do Procedimento Administrativo.

Cláusula 4.ª | Prazo
O período de vigência do auto de transferência de recursos mantém-se para os anos subsequentes,
caso não exista deliberação em contrário de algum dos órgãos deliberativos, referidos no nº 1 do artigo
6º do Decreto-Lei nº 57/2019 de 30 de abril.

TÍTULO II – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I – Gestão e manutenção de espaços verdes

Cláusula 5.ª | Espaços verdes
1.Constituem espaços verdes todos os jardins de âmbito municipal ou de freguesia, de uso coletivo,
acesso livre e público, integrados ou não nos espaços urbanos ou urbanizados. 
2.Consideram-se  ainda neste  âmbito  os espaços considerados parques de lazer,  recreio,  locais  de
merendas, fontanários e nascentes de água. Largos e praças ainda que não disponham de elementos
de vegetação ornamental.

CAPÍTULO II – A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;

Cláusula 6.ª | Vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros
1.Consideram-se como fazendo parte desta competência todas as seguintes vias de acesso público:
estradas municipais; caminhos municipais; ruas públicas em espaço urbano, ou não, avenidas, largos e
praças.
2.Incluem-se nesta competência, a limpeza de bermas e taludes, manutenção de valetas e aquedutos
de águas pluviais, dentro e fora das localidades, em toda a área geográfica da respetiva freguesia,
utilizando meios mecânicos ou manuais. 
3.Fora das localidades, a limpeza das bermas e taludes, deverá ser efetuada numa largura média de 1,5
mts em cada lado da via.
4.Inclui-se ainda a manutenção de toda a sinalização vertical, a fornecer pelo Município, sempre que a
sua colocação, reposição ou substituição se justifique.

CAPÍTULO III – A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão;
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Cláusula 7.ª | Mobiliário urbano
1.Constituem parte  integrante  do  domínio  municipal,  diverso  mobiliário  urbano instalado  no  espaço
público,  de  diferentes  dimensões  e  características,  cuja  manutenção,  reparação  e  substituição
constituem objeto da competência.

CAPÍTULO IV- Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;

Cláusula 8.ª |Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;
Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO V ‐ A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Cláusula 9.ª | Pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico

Incluem-se  no  âmbito  desta  competência,  pequenos  trabalhos  nestes  edifícios,  designadamente,
colocação de vidros, limpeza caleiras, conservação de portas e caixilhos, substituição de lâmpadas,
reparação e conservação de torneiras, autoclismos, sanitas, lavatórios.

CAPÍTULO VI – A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;

Clausula 10ª| Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;

Compreende a limpeza, manutenção e conservação dos espaços envolventes, assim como dos espaços
de jogo e recreio.

CAPÍTULO VII- A utilização e ocupação da via pública;

Clausula 11ª| Utilização e ocupação da via pública;

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO VIII- Licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento

ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo

Clausula12ª |O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial
Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO IX- A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão

Clausula 13ª| Autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento.
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CAPÍTULO X- A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente

na sua área de jurisdição 

Clausula14ª| Autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente

na sua área de jurisdição;

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XI- A autorização da realização de acampamentos ocasionais

Clausula 16ª | autorização da realização de acampamentos ocasionais

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XII- A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias relativas a

queimas e queimadas

Clausula 16ª | A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias relativas a

queimas e queimadas

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XIII- Recursos Financeiros

Cláusula 17.ª | Regime de financiamento e modo de afetação
Os recursos a transferir do município para a freguesia distribuem-se de acordo com a seguinte tabela:

FREGUESIA Tapéus

Valor a
transferir

a) A gestão e manutenção de espaços verdes 10 000,00 €

b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 9 260,00 €

c) A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão

3 240,00 €

d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados; 200,00 €

e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

360,00 €

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

360,00 €

 104



17.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 09 de setembro de 2019, pelas 14,30 horas

g) A utilização e ocupação da via pública; 260,00 €

h) O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio

estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo
(Redação do DL 57/2019 que clarifica o tipo de publicidade que é transferida);*

260,00 €

i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão; 260,00 €

j) A autorização da colocação de recintos improvisados; 260,00 €

k) A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem

exclusivamente na sua área de jurisdição;

260,00 €

l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais; 260,00 €

m) A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos
pirotécnicos, designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou

receção das comunicações prévias relativas a queimas e queimadas.

1 340,00 €

TOTAL 26 320,00 €

TÍTULO III – DISPOSIÇÕES COMUNS
Capítulo I- alteração/revisão de recursos

Cláusula 18.ª | alteração/revisão de recursos
1.Os recursos previstos na tabela do número anterior podem ser alterados por acordo entre o município
e a freguesia, aplicando-se com as necessárias adaptações, o procedimento previsto no decreto-lei nº
57/2019 de 30 de abril.
2.  Os recursos definidos na Clausula 13ª  mantêm-se para os anos subsequentes,  caso não exista
deliberação em contrário, de alguns dos órgãos deliberativos referidos no nº 1 do artigo 6º do Decreto-
Lei nº 57/2019 de 30 de abril.

CAPÍTULO II – REVERSAO DAS COMPETÊNCIAS

Cláusula 19.ª | Reversão das competências
Pode ocorrer reversão das novas competências transferidas para as freguesias por acordo entre as
partes, nos termos da lei.

CAPÍTULO III – COMUNICAÇÕES, PRAZOS E FORO COMPETENTE

Cláusula 20.ª | Comunicações
As comunicações à DGAL para efeitos de inscrição dos recursos transferidos no Orçamento de Estado,
são feitas nos termos e prazos previstos no Decreto-lei.

Cláusula 21.ª | Foro competente
Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução deste auto de
transferência de recursos será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa
renúncia a qualquer outro.
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Cláusula 22.ª | Entrada em vigor
O presente acordo de execução entra em vigor no dia 1 de novembro de 2019.

Soure, 05 de setembro de 2019

PELO MUNICÍPIO DE SOURE
O Presidente da Câmara Municipal
____________________________

(Mário Jorge Da Costa Rodrigues Nunes)

PELA FREGUESIA DE TAPÉUS
O Presidente da Junta de Freguesia
_____________________________

(Carlos Mendes Simões)

ANEXO I
( DELIBERAÇÃO FAVORÁVEL DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS)

 

Deliberado,  por  maioria,  com 5 (cinco)  votos  a  favor do Senhor Presidente  da
Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS, 1 (uma) abstenção do
Senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD, CDS/PP- PPM - Eng. Agostinho Gonçalves, 1
(um) voto contra da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela Santos,
aprovar o Auto de Transferência de Recursos com a Junta de Freguesia de Tapéus.---

29.7. - Vila Nova de Anços

Auto de transferência de recursos, no âmbito do nº 1 do art.º 6º do Decreto-lei  nº 57/2019 de
30 de abril

- Considerando que o Município de Soure possui uma extensa área de vias e espaços públicos, para
melhor servir a população do concelho;

- Considerando que os espaços verdes existentes e o mobiliário urbano que embeleza o espaço público,
muito contribuem para o bem‐estar da população em geral, mas cuja manutenção e reparação exige
uma intervenção constante;

-  Considerando  que  a  rede  escolar  do  Município  de  Soure  é  vasta  e  necessita  de  constantes
intervenções para manter o nível de qualidade e garantir as condições necessárias ao bom desempenho
no processo de ensino aprendizagem;

- Considerando ser convicção deste Município de que as Freguesias do Concelho de Soure garantem
uma prestação de serviços de qualidade às suas populações, através de uma utilização racional dos
recursos que para tanto lhes são disponibilizados;
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-  Considerando  que  a  avaliação  relativamente  à  execução  dos  protocolos  de  delegação  de
competências celebrados com as Juntas de Freguesia do Concelho de Soure em anos anteriores se
revelou francamente positiva;

- Considerando que o passo prévio atrás aludido, com resultados preliminares positivos, é um garante
de eficácia e eficiência para transferência de todas as competências previstas no Decreto-lei nº 57/2019
de 30 de abril de acordo com os princípios da universalidade, igualdade e não discriminação;

- Considerando que, de acordo com o disposto nas alíneas  a)  e  d)  do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro, os municípios têm atribuições nas áreas dos equipamentos rural e urbano
e da educação, e que as câmaras municipais, em conformidade com o disposto na alínea ee) do n.º 1
do artigo 33.º da mesma Lei, têm competências para criar, construir e gerir instalações, equipamentos,
serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos
integrados no património do município ou colocados por lei, sob administração municipal;

- Considerando que a Lei nº 50/2018 de 16 de agosto, que aprova a Lei-quadro da transferência de
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, dispõe no seu artigo 4º que
a  transferência  das  novas  competências  para  as  autarquias  locais  e  entidades  intermunicipais  é
efetuada entre 2019 e 2020, admitindo-se a sua concretização gradual, nos termos nele previsto;

- Considerando, ainda, que após acordo entre a Câmara Municipal de Soure e a Junta de Freguesia de
Soure, no que concerne à proposta para a transferência de recursos e tendo sido esta submetida à
aprovação dos respetivos órgãos deliberativos, conforme disposto no nº 2 do artigo 5º do Decreto-lei nº
57/2019 de 30 de abril e deliberações que se anexam;

Entre a Câmara Municipal de Soure, enquanto órgão do Município de Soure, NIPC 507103742, com
sede na Praça  da República,  em Soure,  representada  pelo  seu  Presidente,  Mário  Jorge  da  Costa
Rodrigues Nunes, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2
do artigo 35.º  da Lei  n.º  75/2013,  de 12 de Setembro,  como  Primeira Outorgante,  e  a  Junta de
Freguesia  de  Vila  Nova  de  Anços,  enquanto  órgão  da  Freguesia  de  Vila  Nova  de  Anços,  NIPC
501280057, com sede na Rua D. Afonso V, 6, em Vila Nova de Anços, representada pelo seu Presidente
Porfírio António Cardoso Quedas, no uso das competências previstas nas alíneas a)  e g)  do n.º 1 do
artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, como Segunda Outorgante, é celebrado, para efeitos do disposto nas
alíneas no nº 1 do artigo 6º do Decreto-lei nº 57/2019 de 30 de abril, o presente Auto de transferência
de recursos, que se rege pelas normas abaixo inscritas:

TÍTULO I‐ DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I – Objeto, forma e prazo do auto de transferência de recursos

Cláusula 1.ª | Objeto do acordo
1- O presente auto de transferência de recursos tem por objeto a transferência de competências da
Câmara Municipal de Soure para a Junta de Freguesia de Vila Nova de Anços, no que diz respeito às
competências que se seguem:
a) A gestão e manutenção de espaços verdes;
b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
c)  A manutenção,  reparação  e substituição  do  mobiliário  urbano instalado  no  espaço  público,  com
exceção daquele que seja objeto de concessão;
d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;
e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico;
f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico;
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g) A utilização e ocupação da via pública;
h)  O  licenciamento  da  afixação  de  publicidade  de  natureza  comercial,  quando  a  mensagem  está
relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o domínio
público contíguo à fachada do mesmo;
i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão;
j) A autorização da colocação de recintos improvisados;
k)  A autorização da realização de espetáculos desportivos e  divertimentos na via pública,  jardins e
outros  lugares  públicos  ao  ar  livre,  desde  que  estes  se  realizem exclusivamente  na  sua  área  de
jurisdição;
l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais;
m)  A autorização  da  realização  de  fogueiras  e  do  lançamento  e  queima  de  artigos  pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias
relativas a queimas e queimadas

Cláusula 2.ª | Forma do acordo
O  presente  auto  de  transferência  de  recursos  é  celebrado  por  escrito  e  composto  pelo  respetivo
clausulado e anexos que dele fazerem parte integrante.

Cláusula 3.ª | Disposições e cláusulas por que se rege o auto de transferência de competências
1. Na execução do presente auto observar‐se‐ão:
a)  O  respetivo  clausulado  e  o  estabelecido  em todos  em todos  os  anexos  que  dele  fazem parte
integrante;
b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.
c) O decreto-lei  57/2019 de 30 de abril.
2. Subsidiariamente observar‐se‐ão, ainda:
a) O Código do Procedimento Administrativo.

Cláusula 4.ª | Prazo
O período de vigência do auto de transferência de recursos mantém-se para os anos subsequentes,
caso não exista deliberação em contrário de algum dos órgãos deliberativos, referidos no nº 1 do artigo
6º do Decreto-Lei nº 57/2019 de 30 de abril.

TÍTULO II – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I – Gestão e manutenção de espaços verdes

Cláusula 5.ª | Espaços verdes
1.Constituem espaços verdes todos os jardins de âmbito municipal ou de freguesia, de uso coletivo,
acesso livre e público, integrados ou não nos espaços urbanos ou urbanizados. 
2.Consideram-se  ainda neste  âmbito  os espaços considerados parques de lazer,  recreio,  locais  de
merendas, fontanários e nascentes de água. Largos e praças ainda que não disponham de elementos
de vegetação ornamental.

CAPÍTULO II – A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;

Cláusula 6.ª | Vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros
1.Consideram-se como fazendo parte desta competência todas as seguintes vias de acesso público:
estradas municipais; caminhos municipais; ruas públicas em espaço urbano, ou não, avenidas, largos e
praças.
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2.Incluem-se nesta competência, a limpeza de bermas e taludes, manutenção de valetas e aquedutos
de águas pluviais, dentro e fora das localidades, em toda a área geográfica da respetiva freguesia,
utilizando meios mecânicos ou manuais. 
3.Fora das localidades, a limpeza das bermas e taludes, deverá ser efetuada numa largura média de 1,5
mts em cada lado da via.
4.Inclui-se ainda a manutenção de toda a sinalização vertical, a fornecer pelo Município, sempre que a
sua colocação, reposição ou substituição se justifique.

CAPÍTULO III – A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão;

Cláusula 7.ª | Mobiliário urbano
1.Constituem parte  integrante  do  domínio  municipal,  diverso  mobiliário  urbano instalado  no  espaço
público,  de  diferentes  dimensões  e  características,  cuja  manutenção,  reparação  e  substituição
constituem objeto da competência.

CAPÍTULO IV- Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;

Cláusula 8.ª |Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;
Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO V ‐ A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Cláusula 9.ª | Pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico

Incluem-se  no  âmbito  desta  competência,  pequenos  trabalhos  nestes  edifícios,  designadamente,
colocação de vidros, limpeza caleiras, conservação de portas e caixilhos, substituição de lâmpadas,
reparação e conservação de torneiras, autoclismos, sanitas, lavatórios.

CAPÍTULO VI – A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;

Clausula 10ª| Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;

Compreende a limpeza, manutenção e conservação dos espaços envolventes, assim como dos espaços
de jogo e recreio.

CAPÍTULO VII- A utilização e ocupação da via pública;

Clausula 11ª| Utilização e ocupação da via pública;

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO VIII- Licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento

ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo

Clausula12ª |O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial
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Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO IX- A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão

Clausula 13ª| Autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento.

CAPÍTULO X- A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente

na sua área de jurisdição 

Clausula14ª| Autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente

na sua área de jurisdição;

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XI- A autorização da realização de acampamentos ocasionais

Clausula 16ª | autorização da realização de acampamentos ocasionais

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XII- A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias relativas a

queimas e queimadas

Clausula 16ª | A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias relativas a

queimas e queimadas

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XIII- Recursos Financeiros

Cláusula 17.ª | Regime de financiamento e modo de afetação
Os recursos a transferir do município para a freguesia distribuem-se de acordo com a seguinte tabela:

FREGUESIA Vila Nova de
Anços

Valor a
transferir

a) A gestão e manutenção de espaços verdes 12 300,00 €

b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 14 305,00 €

c) A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão

5 100,00 €
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d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados; 200,00 €

e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

720,00 €

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

720,00 €

g) A utilização e ocupação da via pública; 260,00 €

h) O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio

estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo
(Redação do DL 57/2019 que clarifica o tipo de publicidade que é transferida);*

260,00 €

i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão; 260,00 €

j) A autorização da colocação de recintos improvisados; 260,00 €

k) A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem

exclusivamente na sua área de jurisdição;

260,00 €

l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais; 260,00 €

m) A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos
pirotécnicos, designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou

receção das comunicações prévias relativas a queimas e queimadas.

1 340,00 €

TOTAL 36 245,00 €

TÍTULO III – DISPOSIÇÕES COMUNS
Capítulo I- alteração/revisão de recursos

Cláusula 18.ª | alteração/revisão de recursos
1.Os recursos previstos na tabela do número anterior podem ser alterados por acordo entre o município
e a freguesia, aplicando-se com as necessárias adaptações, o procedimento previsto no decreto-lei nº
57/2019 de 30 de abril.
2.  Os recursos definidos na Clausula 13ª  mantêm-se para os anos subsequentes,  caso não exista
deliberação em contrário, de alguns dos órgãos deliberativos referidos no nº 1 do artigo 6º do Decreto-
Lei nº 57/2019 de 30 de abril.

CAPÍTULO II – REVERSAO DAS COMPETÊNCIAS

Cláusula 19.ª | Reversão das competências
Pode ocorrer reversão das novas competências transferidas para as freguesias por acordo entre as
partes, nos termos da lei.

CAPÍTULO III – COMUNICAÇÕES, PRAZOS E FORO COMPETENTE

Cláusula 20.ª | Comunicações
As comunicações à DGAL para efeitos de inscrição dos recursos transferidos no Orçamento de Estado,
são feitas nos termos e prazos previstos no Decreto-lei.
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Cláusula 21.ª | Foro competente
Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução deste auto de
transferência de recursos será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa
renúncia a qualquer outro.

Cláusula 22.ª | Entrada em vigor
O presente acordo de execução entra em vigor no dia 1 de novembro de 2019.

Soure, 05 de setembro de 2019

PELO MUNICÍPIO DE SOURE
O Presidente da Câmara Municipal
____________________________

(Mário Jorge Da Costa Rodrigues Nunes)

PELA FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANÇOS
O Presidente da Junta de Freguesia

______________________________
(Porfírio António Cardoso Quedas)

ANEXO I
( DELIBERAÇÃO FAVORÁVEL DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS)

 

Deliberado,  por  maioria,  com 5 (cinco)  votos  a  favor do Senhor Presidente  da
Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS, 1 (uma) abstenção do
Senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD, CDS/PP- PPM - Eng. Agostinho Gonçalves, 1
(um) voto contra da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela Santos,
aprovar o presente Auto de Transferência de Recursos com a Junta de Freguesia de
Vila Nova de Anços.--------------------------------------------------------------------------

29.8. - Vinha da Rainha

 Auto de transferência de recursos, no âmbito do nº 1 do art.º 6º do Decreto-lei  nº 57/2019 de
30 de abril

- Considerando que o Município de Soure possui uma extensa área de vias e espaços públicos, para
melhor servir a população do concelho;

- Considerando que os espaços verdes existentes e o mobiliário urbano que embeleza o espaço público,
muito contribuem para o bem‐estar da população em geral, mas cuja manutenção e reparação exige
uma intervenção constante;

-  Considerando  que  a  rede  escolar  do  Município  de  Soure  é  vasta  e  necessita  de  constantes
intervenções para manter o nível de qualidade e garantir as condições necessárias ao bom desempenho
no processo de ensino aprendizagem;
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- Considerando ser convicção deste Município de que as Freguesias do Concelho de Soure garantem
uma prestação de serviços de qualidade às suas populações, através de uma utilização racional dos
recursos que para tanto lhes são disponibilizados;

-  Considerando  que  a  avaliação  relativamente  à  execução  dos  protocolos  de  delegação  de
competências celebrados com as Juntas de Freguesia do Concelho de Soure em anos anteriores se
revelou francamente positiva;

- Considerando que o passo prévio atrás aludido, com resultados preliminares positivos, é um garante
de eficácia e eficiência para transferência de todas as competências previstas no Decreto-lei nº 57/2019
de 30 de abril de acordo com os princípios da universalidade, igualdade e não discriminação;

- Considerando que, de acordo com o disposto nas alíneas  a)  e  d)  do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro, os municípios têm atribuições nas áreas dos equipamentos rural e urbano
e da educação, e que as câmaras municipais, em conformidade com o disposto na alínea ee) do n.º 1
do artigo 33.º da mesma Lei, têm competências para criar, construir e gerir instalações, equipamentos,
serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos
integrados no património do município ou colocados por lei, sob administração municipal;

- Considerando que a Lei nº 50/2018 de 16 de agosto, que aprova a Lei-quadro da transferência de
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, dispõe no seu artigo 4º que
a  transferência  das  novas  competências  para  as  autarquias  locais  e  entidades  intermunicipais  é
efetuada entre 2019 e 2020, admitindo-se a sua concretização gradual, nos termos nele previsto;

- Considerando, ainda, que após acordo entre a Câmara Municipal de Soure e a Junta de Freguesia de
Soure, no que concerne à proposta para a transferência de recursos e tendo sido esta submetida à
aprovação dos respetivos órgãos deliberativos, conforme disposto no nº 2 do artigo 5º do Decreto-lei nº
57/2019 de 30 de abril e deliberações que se anexam;

Entre a Câmara Municipal de Soure, enquanto órgão do Município de Soure, NIPC 507103742, com
sede na Praça  da República,  em Soure,  representada  pelo  seu  Presidente,  Mário  Jorge  da  Costa
Rodrigues Nunes, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2
do artigo 35.º  da Lei  n.º  75/2013,  de 12 de Setembro,  como  Primeira Outorgante,  e  a  Junta de
Freguesia de Vinha da Rainha, enquanto órgão da Freguesia de Vinha da Rainha, NIPC 507074920,
com sede na Rua Principal, 32, em Vinha da Rainha, representada pelo seu Presidente Evaristo Mendes
Duarte, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013,
como Segunda Outorgante, é celebrado, para efeitos do disposto nas alíneas no nº 1 do artigo 6º do
Decreto-lei nº 57/2019 de 30 de abril, o presente  Auto de transferência de recursos,  que se rege
pelas normas abaixo inscritas:

TÍTULO I‐ DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I – Objeto, forma e prazo do auto de transferência de recursos

Cláusula 1.ª | Objeto do acordo
1- O presente auto de transferência de recursos tem por objeto a transferência de competências da
Câmara Municipal de Soure para a Junta de Freguesia de Vinha da Rainha, no que diz respeito às
competências que se seguem:
a) A gestão e manutenção de espaços verdes;
b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
c)  A manutenção,  reparação  e substituição  do  mobiliário  urbano instalado  no  espaço  público,  com
exceção daquele que seja objeto de concessão;
d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;
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e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico;
f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico;
g) A utilização e ocupação da via pública;
h)  O  licenciamento  da  afixação  de  publicidade  de  natureza  comercial,  quando  a  mensagem  está
relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o domínio
público contíguo à fachada do mesmo;
i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão;
j) A autorização da colocação de recintos improvisados;
k)  A autorização da realização de espetáculos desportivos e  divertimentos na via pública,  jardins e
outros  lugares  públicos  ao  ar  livre,  desde  que  estes  se  realizem exclusivamente  na  sua  área  de
jurisdição;
l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais;
m)  A autorização  da  realização  de  fogueiras  e  do  lançamento  e  queima  de  artigos  pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias
relativas a queimas e queimadas

Cláusula 2.ª | Forma do acordo
O  presente  auto  de  transferência  de  recursos  é  celebrado  por  escrito  e  composto  pelo  respetivo
clausulado e anexos que dele fazerem parte integrante.

Cláusula 3.ª | Disposições e cláusulas por que se rege o auto de transferência de competências
1. Na execução do presente auto observar‐se‐ão:
a)  O  respetivo  clausulado  e  o  estabelecido  em todos  em todos  os  anexos  que  dele  fazem parte
integrante;
b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.
c) O decreto-lei  57/2019 de 30 de abril.
2. Subsidiariamente observar‐se‐ão, ainda:
a) O Código do Procedimento Administrativo.

Cláusula 4.ª | Prazo
O período de vigência do auto de transferência de recursos mantém-se para os anos subsequentes,
caso não exista deliberação em contrário de algum dos órgãos deliberativos, referidos no nº 1 do artigo
6º do Decreto-Lei nº 57/2019 de 30 de abril.

TÍTULO II – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I – Gestão e manutenção de espaços verdes

Cláusula 5.ª | Espaços verdes
1.Constituem espaços verdes todos os jardins de âmbito municipal ou de freguesia, de uso coletivo,
acesso livre e público, integrados ou não nos espaços urbanos ou urbanizados. 
2.Consideram-se  ainda neste  âmbito  os espaços considerados parques de lazer,  recreio,  locais  de
merendas, fontanários e nascentes de água. Largos e praças ainda que não disponham de elementos
de vegetação ornamental.

CAPÍTULO II – A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;

Cláusula 6.ª | Vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros
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1.Consideram-se como fazendo parte desta competência todas as seguintes vias de acesso público:
estradas municipais; caminhos municipais; ruas públicas em espaço urbano, ou não, avenidas, largos e
praças.
2.Incluem-se nesta competência, a limpeza de bermas e taludes, manutenção de valetas e aquedutos
de águas pluviais, dentro e fora das localidades, em toda a área geográfica da respetiva freguesia,
utilizando meios mecânicos ou manuais. 
3.Fora das localidades, a limpeza das bermas e taludes, deverá ser efetuada numa largura média de 1,5
mts em cada lado da via.
4.Inclui-se ainda a manutenção de toda a sinalização vertical, a fornecer pelo Município, sempre que a
sua colocação, reposição ou substituição se justifique.

CAPÍTULO III – A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão;

Cláusula 7.ª | Mobiliário urbano
1.Constituem parte  integrante  do  domínio  municipal,  diverso  mobiliário  urbano instalado  no  espaço
público,  de  diferentes  dimensões  e  características,  cuja  manutenção,  reparação  e  substituição
constituem objeto da competência.

CAPÍTULO IV- Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;

Cláusula 8.ª |Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;
Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO V ‐ A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Cláusula 9.ª | Pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico

Incluem-se  no  âmbito  desta  competência,  pequenos  trabalhos  nestes  edifícios,  designadamente,
colocação de vidros, limpeza caleiras, conservação de portas e caixilhos, substituição de lâmpadas,
reparação e conservação de torneiras, autoclismos, sanitas, lavatórios.

CAPÍTULO VI – A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;

Clausula 10ª| Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;

Compreende a limpeza, manutenção e conservação dos espaços envolventes, assim como dos espaços
de jogo e recreio.

CAPÍTULO VII- A utilização e ocupação da via pública;

Clausula 11ª| Utilização e ocupação da via pública;

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.
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CAPÍTULO VIII- Licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento

ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo

Clausula12ª |O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial
Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO IX- A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão

Clausula 13ª| Autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento.

CAPÍTULO X- A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente

na sua área de jurisdição 

Clausula14ª| Autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente

na sua área de jurisdição;

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XI- A autorização da realização de acampamentos ocasionais

Clausula 16ª | autorização da realização de acampamentos ocasionais

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XII- A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias relativas a

queimas e queimadas

Clausula 16ª | A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias relativas a

queimas e queimadas

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XIII- Recursos Financeiros

Cláusula 17.ª | Regime de financiamento e modo de afetação
Os recursos a transferir do município para a freguesia distribuem-se de acordo com a seguinte tabela:

FREGUESIA Vinha da Rainha

Valor a
transferir

a) A gestão e manutenção de espaços verdes 21 600,00 €
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b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 13 600,00 €

c) A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão

4 320,00 €

d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados; 200,00 €

e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

1 800,00 €

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

1 800,00 €

g) A utilização e ocupação da via pública; 260,00 €

h) O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio

estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo
(Redação do DL 57/2019 que clarifica o tipo de publicidade que é transferida);*

260,00 €

i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão; 260,00 €

j) A autorização da colocação de recintos improvisados; 260,00 €

k) A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem

exclusivamente na sua área de jurisdição;

260,00 €

l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais; 260,00 €

m) A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos
pirotécnicos, designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou

receção das comunicações prévias relativas a queimas e queimadas.

1 340,00 €

TOTAL 46 220,00 €

TÍTULO III – DISPOSIÇÕES COMUNS
Capítulo I- alteração/revisão de recursos

Cláusula 18.ª | alteração/revisão de recursos
1.Os recursos previstos na tabela do número anterior podem ser alterados por acordo entre o município
e a freguesia, aplicando-se com as necessárias adaptações, o procedimento previsto no decreto-lei nº
57/2019 de 30 de abril.
2.  Os recursos definidos na Clausula 13ª  mantêm-se para os anos subsequentes,  caso não exista
deliberação em contrário, de alguns dos órgãos deliberativos referidos no nº 1 do artigo 6º do Decreto-
Lei nº 57/2019 de 30 de abril.

CAPÍTULO II – REVERSÃO DAS COMPETÊNCIAS

Cláusula 19.ª | Reversão das competências
Pode ocorrer reversão das novas competências transferidas para as freguesias por acordo entre as
partes, nos termos da lei.

 117



17.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 09 de setembro de 2019, pelas 14,30 horas

CAPÍTULO III – COMUNICAÇÕES, PRAZOS E FORO COMPETENTE

Cláusula 20.ª | Comunicações
As comunicações à DGAL para efeitos de inscrição dos recursos transferidos no Orçamento de Estado,
são feitas nos termos e prazos previstos no Decreto-lei.

Cláusula 21.ª | Foro competente
Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução deste auto de
transferência de recursos será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa
renúncia a qualquer outro.

Cláusula 22.ª | Entrada em vigor
O presente acordo de execução entra em vigor no dia 1 de novembro de 2019.

Soure, 05 de setembro de 2019

PELO MUNICÍPIO DE SOURE
O Presidente da Câmara Municipal
____________________________

(Mário Jorge Da Costa Rodrigues Nunes)

PELA FREGUESIA DE VINHA DA RAINHA
O Presidente da Junta de Freguesia

______________________________
(Evaristo Mendes Duarte)

ANEXO I
( DELIBERAÇÃO FAVORÁVEL DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS)

Deliberado,  por  maioria,  com 5 (cinco)  votos  a  favor do Senhor Presidente  da
Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS, 1 (uma) abstenção do
Senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD, CDS/PP- PPM - Eng. Agostinho Gonçalves, 1
(um) voto contra da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela Santos,
aprovar o presente Auto de Transferência de Recursos com a Junta de Freguesia da
Vinha da Rainha.----------------------------------------------------------------------------

29.9. - União de Freguesias de Degracias/Pombalinho

Auto de transferência de recursos, no âmbito do nº 1 do art.º 6º do Decreto-lei  nº 57/2019 de
30 de abril

- Considerando que o Município de Soure possui uma extensa área de vias e espaços públicos, para
melhor servir a população do concelho;
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- Considerando que os espaços verdes existentes e o mobiliário urbano que embeleza o espaço público,
muito contribuem para o bem‐estar da população em geral, mas cuja manutenção e reparação exige
uma intervenção constante;

-  Considerando  que  a  rede  escolar  do  Município  de  Soure  é  vasta  e  necessita  de  constantes
intervenções para manter o nível de qualidade e garantir as condições necessárias ao bom desempenho
no processo de ensino aprendizagem;

- Considerando ser convicção deste Município de que as Freguesias do Concelho de Soure garantem
uma prestação de serviços de qualidade às suas populações, através de uma utilização racional dos
recursos que para tanto lhes são disponibilizados;

-  Considerando  que  a  avaliação  relativamente  à  execução  dos  protocolos  de  delegação  de
competências celebrados com as Juntas de Freguesia do Concelho de Soure em anos anteriores se
revelou francamente positiva;

- Considerando que o passo prévio atrás aludido, com resultados preliminares positivos, é um garante
de eficácia e eficiência para transferência de todas as competências previstas no Decreto-lei nº 57/2019
de 30 de abril de acordo com os princípios da universalidade, igualdade e não discriminação;

- Considerando que, de acordo com o disposto nas alíneas  a)  e  d)  do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro, os municípios têm atribuições nas áreas dos equipamentos rural e urbano
e da educação, e que as câmaras municipais, em conformidade com o disposto na alínea ee) do n.º 1
do artigo 33.º da mesma Lei, têm competências para criar, construir e gerir instalações, equipamentos,
serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos
integrados no património do município ou colocados por lei, sob administração municipal;

- Considerando que a Lei nº 50/2018 de 16 de agosto, que aprova a Lei-quadro da transferência de
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, dispõe no seu artigo 4º que
a  transferência  das  novas  competências  para  as  autarquias  locais  e  entidades  intermunicipais  é
efetuada entre 2019 e 2020, admitindo-se a sua concretização gradual, nos termos nele previsto;

- Considerando, ainda, que após acordo entre a Câmara Municipal de Soure e a Junta de Freguesia de
Soure, no que concerne à proposta para a transferência de recursos e tendo sido esta submetida à
aprovação dos respetivos órgãos deliberativos, conforme disposto no nº 2 do artigo 5º do Decreto-lei nº
57/2019 de 30 de abril e deliberações que se anexam;

Entre a Câmara Municipal de Soure, enquanto órgão do Município de Soure, NIPC 507103742, com
sede na Praça  da República,  em Soure,  representada  pelo  seu  Presidente,  Mário  Jorge  da  Costa
Rodrigues Nunes, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2
do artigo 35.º  da Lei  n.º  75/2013,  de 12 de Setembro,  como  Primeira Outorgante,  e  a  União de
Freguesias de Degracias/Pombalinho, enquanto órgão da Freguesia de Soure, NIPC 510836429, com
sede na Rua dos Mouros, 1, em Degracias, representada pelo seu Presidente Sérgio David Monteiro
Sá, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013,
como Segunda Outorgante, é celebrado, para efeitos do disposto nas alíneas no nº 1 do artigo 6º do
Decreto-lei nº 57/2019 de 30 de abril, o presente  Auto de transferência de recursos,  que se rege
pelas normas abaixo inscritas:

TÍTULO I‐ DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I – Objeto, forma e prazo do auto de transferência de recursos

Cláusula 1.ª | Objeto do acordo
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1- O presente auto de transferência de recursos tem por objeto a transferência de competências da
Câmara Municipal de Soure para a União de Freguesias de Degracias/Pombalinho, no que diz respeito
às competências que se seguem:
a) A gestão e manutenção de espaços verdes;
b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
c)  A manutenção,  reparação  e substituição  do  mobiliário  urbano instalado  no  espaço  público,  com
exceção daquele que seja objeto de concessão;
d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;
e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico;
f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico;
g) A utilização e ocupação da via pública;
h)  O  licenciamento  da  afixação  de  publicidade  de  natureza  comercial,  quando  a  mensagem  está
relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o domínio
público contíguo à fachada do mesmo;
i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão;
j) A autorização da colocação de recintos improvisados;
k)  A autorização da realização de espetáculos desportivos e  divertimentos na via pública,  jardins e
outros  lugares  públicos  ao  ar  livre,  desde  que  estes  se  realizem exclusivamente  na  sua  área  de
jurisdição;
l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais;
m)  A autorização  da  realização  de  fogueiras  e  do  lançamento  e  queima  de  artigos  pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias
relativas a queimas e queimadas

Cláusula 2.ª | Forma do acordo
O  presente  auto  de  transferência  de  recursos  é  celebrado  por  escrito  e  composto  pelo  respetivo
clausulado e anexos que dele fazerem parte integrante.

Cláusula 3.ª | Disposições e cláusulas por que se rege o auto de transferência de competências
1. Na execução do presente auto observar‐se‐ão:
a)  O  respetivo  clausulado  e  o  estabelecido  em todos  em todos  os  anexos  que  dele  fazem parte
integrante;
b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.
c) O decreto-lei  57/2019 de 30 de abril.
2. Subsidiariamente observar‐se‐ão, ainda:
a) O Código do Procedimento Administrativo.

Cláusula 4.ª | Prazo
O período de vigência do auto de transferência de recursos mantém-se para os anos subsequentes,
caso não exista deliberação em contrário de algum dos órgãos deliberativos, referidos no nº 1 do artigo
6º do Decreto-Lei nº 57/2019 de 30 de abril.

TÍTULO II – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I – Gestão e manutenção de espaços verdes

Cláusula 5.ª | Espaços verdes
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1.Constituem espaços verdes todos os jardins de âmbito municipal ou de freguesia, de uso coletivo,
acesso livre e público, integrados ou não nos espaços urbanos ou urbanizados. 
2.Consideram-se  ainda neste  âmbito  os espaços considerados parques de lazer,  recreio,  locais  de
merendas, fontanários e nascentes de água. Largos e praças ainda que não disponham de elementos
de vegetação ornamental.

CAPÍTULO II – A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;

Cláusula 6.ª | Vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros

1.Consideram-se como fazendo parte desta competência todas as seguintes vias de acesso público:
estradas municipais; caminhos municipais; ruas públicas em espaço urbano, ou não, avenidas, largos e
praças.
2.Incluem-se nesta competência, a limpeza de bermas e taludes, manutenção de valetas e aquedutos
de águas pluviais, dentro e fora das localidades, em toda a área geográfica da respetiva freguesia,
utilizando meios mecânicos ou manuais. 
3.Fora das localidades, a limpeza das bermas e taludes, deverá ser efetuada numa largura média de 1,5
mts em cada lado da via.
4.Inclui-se ainda a manutenção de toda a sinalização vertical, a fornecer pelo Município, sempre que a
sua colocação, reposição ou substituição se justifique.

CAPÍTULO III – A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão;

Cláusula 7.ª | Mobiliário urbano
1.Constituem parte  integrante  do  domínio  municipal,  diverso  mobiliário  urbano instalado  no  espaço
público,  de  diferentes  dimensões  e  características,  cuja  manutenção,  reparação  e  substituição
constituem objeto da competência.

CAPÍTULO IV- Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;

Cláusula 8.ª |Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;
Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO V ‐ A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Cláusula 9.ª | Pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico

Incluem-se  no  âmbito  desta  competência,  pequenos  trabalhos  nestes  edifícios,  designadamente,
colocação de vidros, limpeza caleiras, conservação de portas e caixilhos, substituição de lâmpadas,
reparação e conservação de torneiras, autoclismos, sanitas, lavatórios.

CAPÍTULO VI – A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;

Clausula 10ª| Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;
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Compreende a limpeza, manutenção e conservação dos espaços envolventes, assim como dos espaços
de jogo e recreio.

CAPÍTULO VII- A utilização e ocupação da via pública;

Clausula 11ª| Utilização e ocupação da via pública;

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO VIII- Licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento

ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo

Clausula12ª |O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial
Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO IX- A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão

Clausula 13ª| Autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento.

CAPÍTULO X- A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente

na sua área de jurisdição 

Clausula14ª| Autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente

na sua área de jurisdição;

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XI- A autorização da realização de acampamentos ocasionais

Clausula 16ª | autorização da realização de acampamentos ocasionais

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XII- A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias relativas a

queimas e queimadas

Clausula 16ª | A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias relativas a

queimas e queimadas

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XIII- Recursos Financeiros
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Cláusula 17.ª | Regime de financiamento e modo de afetação
Os recursos a transferir do município para a freguesia distribuem-se de acordo com a seguinte tabela:

FREGUESIA Degracias e
Pombalinho

Valor a
transferir

a) A gestão e manutenção de espaços verdes 18 840,00 €

b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 14 250,00 €

c) A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão

4 440,00 €

d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados; 200,00 €

e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

1 440,00 €

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

1 440,00 €

g) A utilização e ocupação da via pública; 260,00 €

h) O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio

estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo
(Redação do DL 57/2019 que clarifica o tipo de publicidade que é transferida);*

260,00 €

i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão; 260,00 €

j) A autorização da colocação de recintos improvisados; 260,00 €

k) A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem

exclusivamente na sua área de jurisdição;

260,00 €

l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais; 260,00 €

m) A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos
pirotécnicos, designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou

receção das comunicações prévias relativas a queimas e queimadas.

1 340,00 €

TOTAL 43 510,00 €

TÍTULO III – DISPOSIÇÕES COMUNS
Capítulo I- alteração/revisão de recursos

Cláusula 18.ª | alteração/revisão de recursos
1.Os recursos previstos na tabela do número anterior podem ser alterados por acordo entre o município
e a freguesia, aplicando-se com as necessárias adaptações, o procedimento previsto no decreto-lei nº
57/2019 de 30 de abril.
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2.  Os recursos definidos na Clausula 13ª  mantêm-se para os anos subsequentes,  caso não exista
deliberação em contrário, de alguns dos órgãos deliberativos referidos no nº 1 do artigo 6º do Decreto-
Lei nº 57/2019 de 30 de abril.

CAPÍTULO II – REVERSÃO DAS COMPETÊNCIAS

Cláusula 19.ª | Reversão das competências
Pode ocorrer reversão das novas competências transferidas para as freguesias por acordo entre as
partes, nos termos da lei.

CAPÍTULO III – COMUNICAÇÕES, PRAZOS E FORO COMPETENTE

Cláusula 20.ª | Comunicações
As comunicações à DGAL para efeitos de inscrição dos recursos transferidos no Orçamento de Estado,
são feitas nos termos e prazos previstos no Decreto-lei.

Cláusula 21.ª | Foro competente
Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução deste auto de
transferência de recursos será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa
renúncia a qualquer outro.

Cláusula 22.ª | Entrada em vigor
O presente acordo de execução entra em vigor no dia 1 de novembro de 2019.

Soure, 05 de setembro de 2019

PELO MUNICÍPIO DE SOURE
O Presidente da Câmara Municipal
____________________________

(Mário Jorge Da Costa Rodrigues Nunes)

PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE DEGRACIAS/POMBALINHO
O Presidente da Junta de Freguesia

______________________________
(Sérgio David Monteiro Sá)

ANEXO I
( DELIBERAÇÃO FAVORÁVEL DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS)

Deliberado,  por  maioria,  com 5 (cinco)  votos  a  favor do Senhor Presidente  da
Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS, 1 (uma) abstenção do
Senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD, CDS/PP- PPM - Eng. Agostinho Gonçalves, 1
(um) voto contra da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela Santos,
aprovar o presente Auto de Transferência de Recursos com a União de Freguesias de
Degracias/Pombalinho.-----------------------------------------------------------------------
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29.10. - União de Freguesias de Gesteira/Brunhós

Auto de transferência de recursos, no âmbito do nº 1 do art.º 6º do Decreto-lei  nº 57/2019 de
30 de abril

- Considerando que o Município de Soure possui uma extensa área de vias e espaços públicos, para
melhor servir a população do concelho;

- Considerando que os espaços verdes existentes e o mobiliário urbano que embeleza o espaço público,
muito contribuem para o bem‐estar da população em geral, mas cuja manutenção e reparação exige
uma intervenção constante;

-  Considerando  que  a  rede  escolar  do  Município  de  Soure  é  vasta  e  necessita  de  constantes
intervenções para manter o nível de qualidade e garantir as condições necessárias ao bom desempenho
no processo de ensino aprendizagem;

- Considerando ser convicção deste Município de que as Freguesias do Concelho de Soure garantem
uma prestação de serviços de qualidade às suas populações, através de uma utilização racional dos
recursos que para tanto lhes são disponibilizados;

-  Considerando  que  a  avaliação  relativamente  à  execução  dos  protocolos  de  delegação  de
competências celebrados com as Juntas de Freguesia do Concelho de Soure em anos anteriores se
revelou francamente positiva;

- Considerando que o passo prévio atrás aludido, com resultados preliminares positivos, é um garante
de eficácia e eficiência para transferência de todas as competências previstas no Decreto-lei nº 57/2019
de 30 de abril de acordo com os princípios da universalidade, igualdade e não discriminação;

- Considerando que, de acordo com o disposto nas alíneas  a)  e  d)  do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de Setembro, os municípios têm atribuições nas áreas dos equipamentos rural e urbano
e da educação, e que as câmaras municipais, em conformidade com o disposto na alínea ee) do n.º 1
do artigo 33.º da mesma Lei, têm competências para criar, construir e gerir instalações, equipamentos,
serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de distribuição de bens e recursos físicos
integrados no património do município ou colocados por lei, sob administração municipal;

- Considerando que a Lei nº 50/2018 de 16 de agosto, que aprova a Lei-quadro da transferência de
competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, dispõe no seu artigo 4º que
a  transferência  das  novas  competências  para  as  autarquias  locais  e  entidades  intermunicipais  é
efetuada entre 2019 e 2020, admitindo-se a sua concretização gradual, nos termos nele previsto;

- Considerando, ainda, que após acordo entre a Câmara Municipal de Soure e a Junta de Freguesia de
Soure, no que concerne à proposta para a transferência de recursos e tendo sido esta submetida à
aprovação dos respetivos órgãos deliberativos, conforme disposto no nº 2 do artigo 5º do Decreto-lei nº
57/2019 de 30 de abril e deliberações que se anexam;

Entre a Câmara Municipal de Soure, enquanto órgão do Município de Soure, NIPC 507103742, com
sede na Praça  da República,  em Soure,  representada  pelo  seu  Presidente,  Mário  Jorge  da  Costa
Rodrigues Nunes, no uso das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2
do artigo 35.º  da Lei  n.º  75/2013,  de 12 de Setembro,  como  Primeira Outorgante,  e  a  União de
Freguesias de Gesteira/Brunhós, enquanto órgão da União de Freguesias de Gesteira/Brunhós, NIPC
510837131, com sede no Largo Dr. Elísio Ruas, em Gesteira, representada pelo seu Presidente Rafael
Alexandre Tralhão Gomes, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º
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da Lei n.º 75/2013, como Segunda Outorgante, é celebrado, para efeitos do disposto nas alíneas no nº
1 do artigo 6º do Decreto-lei nº 57/2019 de 30 de abril, o presente Auto de transferência de recursos,
que se rege pelas normas abaixo inscritas:

TÍTULO I‐ DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I – Objeto, forma e prazo do auto de transferência de recursos

Cláusula 1.ª | Objeto do acordo
1- O presente auto de transferência de recursos tem por objeto a transferência de competências da
Câmara Municipal de Soure para a União de Freguesias de Gesteira/Brunhós, no que diz respeito às
competências que se seguem:
a) A gestão e manutenção de espaços verdes;
b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;
c)  A manutenção,  reparação  e substituição  do  mobiliário  urbano instalado  no  espaço  público,  com
exceção daquele que seja objeto de concessão;
d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;
e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico;
f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico;
g) A utilização e ocupação da via pública;
h)  O  licenciamento  da  afixação  de  publicidade  de  natureza  comercial,  quando  a  mensagem  está
relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento ou ocupa o domínio
público contíguo à fachada do mesmo;
i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão;
j) A autorização da colocação de recintos improvisados;
k)  A autorização da realização de espetáculos desportivos e  divertimentos na via pública,  jardins e
outros  lugares  públicos  ao  ar  livre,  desde  que  estes  se  realizem exclusivamente  na  sua  área  de
jurisdição;
l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais;
m)  A autorização  da  realização  de  fogueiras  e  do  lançamento  e  queima  de  artigos  pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias
relativas a queimas e queimadas

Cláusula 2.ª | Forma do acordo
O  presente  auto  de  transferência  de  recursos  é  celebrado  por  escrito  e  composto  pelo  respetivo
clausulado e anexos que dele fazerem parte integrante.

Cláusula 3.ª | Disposições e cláusulas por que se rege o auto de transferência de competências
1. Na execução do presente auto observar‐se‐ão:
a)  O  respetivo  clausulado  e  o  estabelecido  em todos  em todos  os  anexos  que  dele  fazem parte
integrante;
b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.
c) O decreto-lei  57/2019 de 30 de abril.
2. Subsidiariamente observar‐se‐ão, ainda:
a) O Código do Procedimento Administrativo.

Cláusula 4.ª | Prazo
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O período de vigência do auto de transferência de recursos mantém-se para os anos subsequentes,
caso não exista deliberação em contrário de algum dos órgãos deliberativos, referidos no nº 1 do artigo
6º do Decreto-Lei nº 57/2019 de 30 de abril.

TÍTULO II – TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I – Gestão e manutenção de espaços verdes

Cláusula 5.ª | Espaços verdes
1.Constituem espaços verdes todos os jardins de âmbito municipal ou de freguesia, de uso coletivo,
acesso livre e público, integrados ou não nos espaços urbanos ou urbanizados. 
2.Consideram-se  ainda neste  âmbito  os espaços considerados parques de lazer,  recreio,  locais  de
merendas, fontanários e nascentes de água. Largos e praças ainda que não disponham de elementos
de vegetação ornamental.

CAPÍTULO II – A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros;

Cláusula 6.ª | Vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros
1.Consideram-se como fazendo parte desta competência todas as seguintes vias de acesso público:
estradas municipais; caminhos municipais; ruas públicas em espaço urbano, ou não, avenidas, largos e
praças.
2.Incluem-se nesta competência, a limpeza de bermas e taludes, manutenção de valetas e aquedutos
de águas pluviais, dentro e fora das localidades, em toda a área geográfica da respetiva freguesia,
utilizando meios mecânicos ou manuais. 
3.Fora das localidades, a limpeza das bermas e taludes, deverá ser efetuada numa largura média de 1,5
mts em cada lado da via.
4.Inclui-se ainda a manutenção de toda a sinalização vertical, a fornecer pelo Município, sempre que a
sua colocação, reposição ou substituição se justifique.

CAPÍTULO III – A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão;

Cláusula 7.ª | Mobiliário urbano
1.Constituem parte  integrante  do  domínio  municipal,  diverso  mobiliário  urbano instalado  no  espaço
público,  de  diferentes  dimensões  e  características,  cuja  manutenção,  reparação  e  substituição
constituem objeto da competência.

CAPÍTULO IV- Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;

Cláusula 8.ª |Gestão e manutenção corrente de feiras e mercados;
Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO V ‐ A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

Cláusula 9.ª | Pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do primeiro
ciclo do ensino básico

Incluem-se  no  âmbito  desta  competência,  pequenos  trabalhos  nestes  edifícios,  designadamente,
colocação de vidros, limpeza caleiras, conservação de portas e caixilhos, substituição de lâmpadas,
reparação e conservação de torneiras, autoclismos, sanitas, lavatórios.
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CAPÍTULO VI – A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;

Clausula 10ª| Manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico;

Compreende a limpeza, manutenção e conservação dos espaços envolventes, assim como dos espaços
de jogo e recreio.

CAPÍTULO VII- A utilização e ocupação da via pública;

Clausula 11ª| Utilização e ocupação da via pública;

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO VIII- Licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio estabelecimento

ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo

Clausula12ª |O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial
Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO IX- A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão

Clausula 13ª| Autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento.
CAPÍTULO X- A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via

pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente
na sua área de jurisdição 

Clausula14ª| Autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem exclusivamente

na sua área de jurisdição;

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XI- A autorização da realização de acampamentos ocasionais

Clausula 16ª | autorização da realização de acampamentos ocasionais

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XII- A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias relativas a

queimas e queimadas
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Clausula 16ª | A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos pirotécnicos,
designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou receção das comunicações prévias relativas a

queimas e queimadas

Nesta competência, as freguesias arrecadarão as receitas previstas no respetivo regulamento municipal.

CAPÍTULO XIII- Recursos Financeiros

Cláusula 17.ª | Regime de financiamento e modo de afetação
Os recursos a transferir do município para a freguesia distribuem-se de acordo com a seguinte tabela:

FREGUESIA Gesteira e
Brunhós

Valor a
transferir

a) A gestão e manutenção de espaços verdes 15 600,00 €

b) A limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 10 770,00 €

c) A manutenção, reparação e substituição do mobiliário urbano instalado no
espaço público, com exceção daquele que seja objeto de concessão

3 720,00 €

d) A gestão e manutenção corrente de feiras e mercados; 200,00 €

e) A realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-
escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

1 800,00 €

f) A manutenção dos espaços envolventes dos estabelecimentos de educação
pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico

1 800,00 €

g) A utilização e ocupação da via pública; 260,00 €

h) O licenciamento da afixação de publicidade de natureza comercial, quando a
mensagem está relacionada com bens ou serviços comercializados no próprio

estabelecimento ou ocupa o domínio público contíguo à fachada do mesmo
(Redação do DL 57/2019 que clarifica o tipo de publicidade que é transferida);*

260,00 €

i) A autorização da atividade de exploração de máquinas de diversão; 260,00 €

j) A autorização da colocação de recintos improvisados; 260,00 €

k) A autorização da realização de espetáculos desportivos e divertimentos na via
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar livre, desde que estes se realizem

exclusivamente na sua área de jurisdição;

260,00 €

l) A autorização da realização de acampamentos ocasionais; 260,00 €

m) A autorização da realização de fogueiras e do lançamento e queima de artigos
pirotécnicos, designadamente foguetes e balonas, bem como a autorização ou

receção das comunicações prévias relativas a queimas e queimadas.

1 340,00 €

TOTAL 36 790,00 €

 129



17.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 09 de setembro de 2019, pelas 14,30 horas

TÍTULO III – DISPOSIÇÕES COMUNS
Capítulo I- alteração/revisão de recursos

Cláusula 18.ª | alteração/revisão de recursos
1.Os recursos previstos na tabela do número anterior podem ser alterados por acordo entre o município
e a freguesia, aplicando-se com as necessárias adaptações, o procedimento previsto no decreto-lei nº
57/2019 de 30 de abril.
2.  Os recursos definidos na Clausula 13ª  mantêm-se para os anos subsequentes,  caso não exista
deliberação em contrário, de alguns dos órgãos deliberativos referidos no nº 1 do artigo 6º do Decreto-
Lei nº 57/2019 de 30 de abril.

CAPÍTULO II – REVERSÃO DAS COMPETÊNCIAS

Cláusula 19.ª | Reversão das competências
Pode ocorrer reversão das novas competências transferidas para as freguesias por acordo entre as
partes, nos termos da lei.

CAPÍTULO III – COMUNICAÇÕES, PRAZOS E FORO COMPETENTE

Cláusula 20.ª | Comunicações
As comunicações à DGAL para efeitos de inscrição dos recursos transferidos no Orçamento de Estado,
são feitas nos termos e prazos previstos no Decreto-lei.

Cláusula 21.ª | Foro competente
Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução deste auto de
transferência de recursos será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa
renúncia a qualquer outro.

Cláusula 22.ª | Entrada em vigor
O presente acordo de execução entra em vigor no dia 1 de novembro de 2019.

Soure, 05 de setembro de 2019

PELO MUNICÍPIO DE SOURE
O Presidente da Câmara Municipal
____________________________

(Mário Jorge Da Costa Rodrigues Nunes)

PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE GESTEIRA/BRUNHÓS
O Presidente da Junta de Freguesia

______________________________
(Rafael Alexandre Tralhão Gomes)

ANEXO I
( DELIBERAÇÃO FAVORÁVEL DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS)
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17.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 09 de setembro de 2019, pelas 14,30 horas

Deliberado,  por  maioria,  com 5 (cinco)  votos  a  favor do Senhor Presidente  da
Câmara Municipal e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS, 1 (uma) abstenção do
Senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD, CDS/PP- PPM - Eng. Agostinho Gonçalves, 1
(um) voto contra da Senhora Vereadora eleita pela CDU - Dra. Manuela Santos,
aprovar o presente Auto de Transferência de Recursos com a União de Freguesias de
Gesteira/Brunhós.-----------------------------------------------------------------------------

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