19ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 09 de outubro de 2017, pelas 14,30 horas
,
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--- No dia nove de outubro do ano de dois mil e dezassete, pelas catorze horas e
trinta minutos, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu a Câmara
Municipal de Soure, convocada nos termos do Regimento para a sua décima nona
Reunião Ordinária, estando presentes o Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge da
Costa Rodrigues Nunes, e os Senhores Vereadores: Dr. Carlos Manuel da Silva
Páscoa; Dr. António José Martinho dos Santos Mota; Dra. Nádia Filipa Antunes
Madeira Gouveia; Dra. Márcia Cristina Lopes Travassos e Dra. Maria Manuela Lucas
de Oliveira Santos.----------------------------------------------------------------------------------Estando ausente o Senhor Vereador: Dr. Jorge Manuel Simões Mendes, por motivo
justificado.--------------------------------------------------------------------------------------------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. Apreciação de Propostas de Ata
2.1. - 24.07.2017
2.2. - 07.08.2017
2.3. - 21.08.2017
2.4. - 04.09.2017
2.5. - 18.09.2017
Ponto 3. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2017
. Apreciação de Propostas de Alteração - 10.ª/10.ª Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
O Senhor Vice-Presidente Dr. Jorge Mendes fez chegar a presente Declaração:
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Deveres profissionais inadiáveis impedem-me de estar presente na última reunião deste executivo.
Numa época que normalmente é de balanço não quero deixar de expressar algumas palavras de
reconhecimento, de constatação de um dever cumprido e que são, simultaneamente, de agradecimento.
As primeiras vão para o próprio executivo. Não tenho a menor dúvida de que cada um de nós chegou
com o propósito de fazer o seu melhor, de contribuir para o êxito coletivo, de tornar mais fácil a vida dos
munícipes, de melhorar o seu quotidiano, numa perspetiva de desenvolvimento do concelho.
É certo que nem sempre todos da mesma maneira, cada um defendendo muitas vezes pontos de vista
diferentes, caminhos diversos, algumas vezes inconciliáveis até, o ponto de chegada deste executivo foi,
no entanto, sempre o mesmo - resolver os problemas que foram surgindo, tendo por objetivo a definição
de uma estratégia capaz de melhorar as condições de vida e o bem estar da população.
Volvidos quatro anos, pode concluir-se que o concelho está melhor. E não porque este executivo seja
melhor que o anterior, mas porque resolvemos problemas anteriormente não resolvidos, desbravamos
caminhos anteriormente fechados e vislumbramos soluções para novos problemas. A vida é assim. A
das pessoas, a das instituições. Um trajeto de aperfeiçoamento, de melhoria contínua, com vista a uma
perfeição que nunca se alcançará. E ainda bem que assim é. O grau de exigência que daí advém, tornanos mais eficazes e conduz-nos permanentemente a uma sociedade mais justa, mas também mais
desenvolvida e mais perfeita.
À Assembleia Municipal, um reconhecimento pela forma como sempre conduziram os seus trabalhos,
permitindo ao executivo o pleno exercício das funções, sem quaisquer entraves ou dificuldades, mas
sempre dentro das competências de fiscalização que resultam da própria lei.
Depois, um agradecimento sentido, aos trabalhadores e colaboradores deste Município, a todos, e de
uma forma geral, pelo serviço público que prestam diariamente pondo em prática as decisões e
orientações deste executivo, mas sobretudo àqueles que comigo trabalharam mais diretamente, pela
competência técnica, pelo empenho e dedicação e sobretudo pela disponibilidade que sempre
demonstraram para com a minha pessoa.
Uma palavra ainda para o próximo executivo que em breve tomará posse e que representará a vontade,
expressa em votos, dos cidadãos do nosso concelho. Adivinham-se tempos de mais descentralização de
competências, de mais meios para gerir, mas também de uma grande exigência e de uma enorme
responsabilidade. Estou certo de que estará à altura de tamanho desafio. Para o futuro executivo, votos
de um bom trabalho e o desejo do seu sucesso, que será, simultaneamente, o sucesso do nosso
concelho.
Por último ainda, e para todos, as maiores felicidades pessoais.------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “informação sobre 3 áreas distintas
na área da Juventude: primeiro sobre o Curso de formação Europeu - projecto "NEETs to
Work – soft skills to employability" é um curso de formação para trabalhadores e líderes
juvenis na área da empregabilidade, soft skills, empreendedorismo e cidadania europeia. A
necessidade deste projeto surge das solicitações que a ADPCNS tem para desenvolver
formação na área das soft skills associada à empregabilidade e empreendedorismo e decorre
entre os dias 2 a 10 de outubro de 2017
Constituído por um grupo de 24 participantes com idades maiores de 18 anos, provenientes
de Soure/Portugal, Malta, Turquia, Itália, Roménia, República Checa, Polónia, Letónia,
Áustria, Ex-República Jugoslava da Macedónia e Bulgária acompanhados, cada grupo, por
um líder maior de 18 anos. Total 26 participantes.
A participação e apoio do município refere-se à limpeza do espaço Finisterra; jantar e oferta
de lembranças a todos os participantes, transportes no dia 02 e 10, de Soure – Pombal –
Soure, e para visita a Condeixa e Coimbra;
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Segundo sobre a atividade de Adaptação ao Meio Aquático que se iniciou no dia 25 de
setembro. O primeiro turno irá de 25 de setembro a 02 de fevereiro envolvendo 179 alunos
e o 2º turno irá de 05 de fevereiro a 22 de junho e envolverá 137 alunos. O nº de aulas em
cada turno variará entre 16 a 17 aulas.
Terceiro, está constituída a 1ª turma do Projeto “Anos Incríveis” que consta do projeto
“Tecer a Prevenção” da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e assenta numa parceria
com a Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra, o Município de Soure, o
Agrupamento de Escolas de Soure e a CPCJ. A formação inicia-se a 6 de novembro, terá 12
sessões e tem como objetivo central trabalhar a Parentalidade, envolvendo pais de crianças
com idades entre os 3 e os 10 anos de idade.”---------------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Carlos Pascoa referiu que: “ passados quatro anos desde o ato
eleitoral em que fomos mandatados para exercer estas funções, constata-se que os Senhores
exerceram o poder e nós, naturalmente, fomos Oposição. Cumpriu-se, portanto a
Democracia. Quero nesta hora saudar todos os funcionários da Câmara Municipal que
direta ou indiretamente tiveram relações com este Executivo e, de igual modo, os elementos
de Apoio Pessoal à Presidência e Vereação pela correção e disponibilidade que sempre
tiveram para connosco. Uma última palavra para os meus colegas de Bancada, Dr. Santos
Mota e Dra. Márcia Travassos, pela lealdade e solidariedade que sempre manifestaram para
comigo o que prova que a escolha que à quatro anos fiz foi a mais adequada.”----------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “ Exmas. Senhoras
Vereadoras, Senhores Vereadores, cumprimos com honra o mandato que nos foi confiado.
Foram 48 meses de trabalho e dedicação, cerca de uma centena de reuniões de Câmara, 24
sessões da Assembleia, mais de 2.600 deliberações e tomadas de posição, vários
regulamentos, vários documentos políticos estratégicos, centenas de presenças dentro e fora
do concelho em representação da Câmara Municipal, sempre com a consciência de dever
cumprido e da dignidade que os cargos exigem.
Cada um à nossa maneira, de seu modo, e sempre com sentido de responsabilidade fez o
melhor que soube e fez o que pode para tornar este concelho melhor e com mais qualidade
de vida para os seus cidadãos.
Não foi um mandato fácil, passámos tempos de difícil adaptação ao ajustamento a que o
nosso país foi obrigado a cumprir.
Cumprimos com a nossa obrigação. Aumentámos o nível de confiança que os Munícipes
depositam na Autarquia, melhorámos os apoios sociais, melhorámos as infraestruturas,
fizemos projetos, criámos esperança.
Deste executivo e deste órgão colegial em particular, podemos deixar um registo global de
dignidade no exercício da função, pequenas questões pessoais, se as houve, foram
irrelevantes, e certamente se deveram a ruídos ou deficiências de comunicação de
circunstância.
4

19ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 09 de outubro de 2017, pelas 14,30 horas
A todos o funcionários, gabinete de apoio, técnicos, dirigentes e autarcas das freguesias a
esta Câmara, o meu muito obrigado pelo cumprimento da vossa obrigação em tudo o que
vos foi possível contribuir para o bem comum do nosso concelho.
Às Senhoras e Senhores Vereadores que a partir de agora, pelo menos durante os próximos
4 anos, estejam afastados desta função, desejo os melhores sucessos pessoais e profissionais,
esperando contudo que continuem cidadãos ou cidadãs atentos e interventivos na defesa
dos interesses do concelho de Soure.”------------------------------------------------------------------Ponto 2. Apreciação de Propostas de Ata
2.1. - 24.07.2017

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.----------------2.2. - 07.08.2017

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.---------------A Senhora Vereadora Dra. Nádia Filipa Antunes Madeira Gouveia não
participou na votação.-----------------------------------------------------------------2.3. - 21.08.2017

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.---------------2.4. - 04.09.2017

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.---------------2.5. - 18.09.2017

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.---------------Ponto 3. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2017
. Apreciação de Propostas de Alteração - 10.ª/10.ª -

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge
Nunes, deu por encerrados os trabalhos às 16 horas, tendo sido aprovado por
unanimidade a respetiva ata.----------------------------------------------------------------------5

