11.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 12 de junho de 2019, pelas 14,30 horas
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--- No dia doze de junho 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 primeira 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. Apreciação de Propostas de Ata
4.1. - 17.12.2018
4.2. - 27.12.2018
Ponto 5. EDUCAÇÃO/ ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
. Projeto Escola de Verão Júnior da ESEC/IPC
- Ano Letivo 2018/2019
Ponto 6. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE//CULTURA
- Dia Mundial da Criança
- Feira do Livro
. Balanço
Ponto 7. CULTURA
. AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA
. Grupo Folclórico e Etnográfico de Granja do Ulmeiro

- Deslocação à Finlândia
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Ponto 8. CULTURA
. VALORIZAÇÃO ECONÓMICA E TERRITORIAL
ACONDICIONAMENTO DE CAMINHOS

DOS

CAMINHOS

DE

FÁTIMA -

. Ponte Pedonal sobre o Rio Arunca
- Adjudicação

Ponto 9. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
- Piscina Municipal ao Ar Livre em Soure
9.1. - Abertura e Isenção de Taxas
9.2. - Alunos Beneficiários por Auxílios Económicos
- Alunos Abrangidos pelo Projeto EPIS
. Isenções e Reduções
9.3. - IPSS – Isenções de Taxas
Ponto 10. PROMOÇÃO DO DESPORTO
. Apoio ao Investimento
- Atribuição de Apoio para Aquisição/Grande Reparação de Viatura de
Transporte de Atletas
Ponto 11. DESPORTO
. RLCTM – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS DO
MUNICÍPIO DE SOURE

- Norte e Soure – Centro Social, Cultural e Desportivo do Paleão
. Autorização para Ocupar o Espaço Público
. Isenção do Pagamento da Taxa

Ponto 12. AÇÃO SOCIAL//PROMOÇÃO DO EMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL
. GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL - GIP
- Candidatura N.º 30/GIP/2018 – Contrato de Objetivos
Ponto 13. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
. USF - Unidade de Saúde Familiar de Alfarelos/Granja do Ulmeiro/Figueiró do Campo
. Aquisição de Equipamento Informático
- Adjudicação
Ponto 14. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. CEMITÉRIOS

- Aida da Conceição Necas
. Compra de Coval n.º 71, no Cemitério de Soure
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Ponto 15. PROTEÇÃO CIVIL
. GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA - GTF

. Aquisição de Viatura
. Proposta de Aquisição de Viatura
- Adjudicação

Ponto 16. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

- Adjudicação
Ponto 17. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS
- Adjudicação
Ponto 18. RECURSOS HUMANOS
. Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho em
Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de Dois
Postos de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente Operacional (Auxiliar
de Ação Educativa)
- Acionamento da Reserva de Recrutamento
Ponto 19. RECURSOS HUMANOS
. Abertura de Procedimento Concursal
- Técnico Superior na Área de Engenharia Eletrotécnica
Ponto 20. RECURSOS HUMANOS
. Abertura de Procedimento Concursal
- Jurista
Ponto 21. RECURSOS HUMANOS
. Mobilidade Interna entre Órgãos para Preenchimento de Um Posto de Trabalho
para a Carreira/Categoria de Assistente Operacional - Cantoneiro
Ponto 22. RECURSOS HUMANOS
. Procedimentos Concursais para o Provimento de Dirigentes Intermédios
- Término dos Procedimentos
. Designação dos Candidatos
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Ponto 23. RECURSOS HUMANOS
. Estágio Curricular
- Desenvolvimento de Produtos Multimédia
Ponto 24. PROTOCOLO COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SOURE E A COMISSÃO
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO
- Proposta de Nomeação da Conselheira Local Externa para a Igualdade
Ponto 25. PLANOS DE SINALIZAÇÃO – PLANO DE INTERVENÇÃO NAS PEDREIRAS EM
SITUAÇÃO CRITICA – RCM Nº 50/2019 DE 5 DE MARÇO
- Medidas Preventivas de Sinalização na Envolvente das Pedreiras a Desenvolver
pela EDM
. PIPSC_PS_392_ Gesseira S. José do Pinheiro, Soure
. PIPSC_PS_2986_ Serra do Carvalhal, Soure
Ponto 26. PROCESSO N.º 175/19.5 BECBR
- Autor: Graça da Conceição Pereira Soeiro Centeio
- Réu Município de Soure
Ponto 27. LOJA Nº 3, INTERIOR, DO MERCADO MUNICIPAL DE SOURE - DESISTÊNCIA
- Super Talho Martins
Ponto 28. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
. Empréstimo a Médio/Longo Prazo
- Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbana (IFRRU) 2020
. Reabilitação do Imóvel na Rua do Talho, n.º 5
Ponto 29. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
- Licenciamentos de Recintos Itinerantes e Improvisados
29.1. Fabrica da Igreja Paroquial de Soure - Espírito Santo
- Festas em Honra do Divino Espírito Santo
. Dias 07 a 10 de junho de 2019 – Ratificação
29.2. Associação de Instrução e Recreio da Ribeira da Mata - Ribeira da Mata
- Festas em Honra de Santo António
. Dias 13 a 17 de junho de 2019 – Ratificação
29.3. Festas em Honra de Nossa Senhora da Vida – Granja o Ulmeiro
- Dias 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 22 de junho de 2019 – Ratificação

5

11.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 12 de junho de 2019, pelas 14,30 horas
Ponto 30. CANDIDATURA: RENOVAÇÃO DE ALDEIAS
. PDR2020-10.2.1.6-FEADER-046502
- Terras de Sicó
. Notificação da Decisão de Aprovação
Ponto 31. CANDIDATURA: FECHO DE SISTEMAS – FECHO DA REDE DE DRENAGEM DE
ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE ALFARELOS/GRANJA DO ULMEIRO
. POSEUR-03-2012-FC000645
- Trabalhos a Mais – CNT-61013 – Correção Financeira
Ponto 32. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA O MUNICÍPIO DE SOURE
32.1. - No Domínio da Educação
32.2. - No Domínio da Saúde
Ponto 33. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS
- CIM REGIÃO DE COIMBRA
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “é público, está na
comunicação social, que há um conjunto de Municípios, e empresas, objeto de um inquérito
levado a cabo pelo Ministério Público e pela Polícia Judiciária. A verdade é que, logo de
manhã, os serviços municipais foram contactados por agentes da Polícia Judiciária, que se
fizeram aportar dos devidos mandatos para poderem fazer a sua atuação; foram os serviços
que tomaram conta da ocorrência e, portanto, o trabalho está a prosseguir. A mim não me
compete dizer mais nada até porque não fui contactado, e mesmo que o fosse certamente
estaria impedido de prestar qualquer informação sobre o que é que se passa. Aquilo que sei,
em concreto, é aquilo que está na comunicação social.
Esta passagem da Polícia Judiciária pelos serviços municipais, hoje faz parte de uma notícia,
mas tem sido constante, portanto, têm sido várias as visitas em diversos processos de
inquérito, uns que nos vamos apercebendo o que é que se pretende, outros nem por isso,
questões mais avulsas. Estou tranquilo sobre a atuação dos serviços e sobre a minha própria,
ou dos Vereadores em quem tenho competências delegadas sobre esta matéria, assim como
noutras que a Judiciária trouxe, e a minha expetativa é que nos próximos dois anos e alguns
meses se intensifique essa visita, tal como foi desde janeiro de 2016 a esta parte. Agirei
sempre de acordo com os critérios que vamos aprendendo no dia a dia e que a experiência
pessoal e profissional também nos traz, tentamos estar sempre dentro da lei e é isso que
apelo aos funcionários. Sabemos que há sempre um manancial de informação fácil de
colocar em causa e de procurar atingir por estes fins, outros mais escondidos que possam
existir, mas faz parte da vida e nós estamos, não digo preparados para lidar com eles, mas
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estamos à espera deles e, portanto, estou convencidíssimo que o assunto que hoje cá trouxe
a investigação que é um assunto concreto e espero que o Estado também olhe para esta
questão que nos atormenta, na desconfiança que os cidadãos têm sobre a Administração
Pública, sobre a Administração Local e que as investigações sejam céleres, produzam os seus
efeitos de justiça que também têm algum efeito pedagógico. Quanto mais presente for a
ação dos inquéritos e a investigação de acordo com as denúncias anónimas, a maior parte
das vezes, mas que lhes começamos a sentir o rosto porque muitas vezes são de difícil
simulação e, portanto, é de esperar.
Os funcionários que foram contactados estão sobre segredo de justiça, vou contactar um
advogado dentro daquilo que a lei me permite, para vir começar de imediato a acompanhar
o processo, porque há determinado tipo de questões que deve ter acompanhamento desde a
partida, até para podermos perceber, num conjunto mais alargado de situações, o que é que
estamos a fazer. Nós temos uma atitude colaborativa, e foi sempre essa nota que dei aos
funcionários sobre outros processos de inquérito, fossem sumários ou preventivos, de total
colaboração, mas muitas vezes há situações que convém, e a lei também nos confere essa
faculdade, podermos estar aconselhados e acompanhados. Não se trata do cidadão Mário
Jorge Nunes mas da Câmara Municipal que tem um representante que, para todos os efeitos
legais, sou eu.
Há um ponto da Ordem de Trabalhos, o Ponto 22, que gostaria de falar sobre ele em
PAOD. Dos seis procedimentos em curso, um não tenho nenhuma notícia; outro, o
procedimento para dirigente intermédio de 4.º Grau, para o Setor de Planeamento e
Estratégia, tem uma nota, que produzirá os seus efeitos a partir de hoje, porque a candidata
designada - Nádia Filipa Antunes Madeira Gouveia - prescinde ou recusa a designação e
coloca um conjunto de candidatos em causa, bem como o próprio concurso. Obviamente
que a renúncia é aceite, ninguém é obrigado a aceitar uma nomeação ou uma designação, e
se não fosse isto vir à reunião de Câmara a dizer estavam designados os candidatos, havia
que referir neste PAOD que não vai produzir efeitos a designação da mesma para este cargo,
no entanto, há um conjunto de reclamações, que estão subjacentes nos pressupostos da
carta de renúncia da candidata Nádia Gouveia, que têm afirmações fortes sobre a legalidade
do concurso e, como tal, há algumas questões que os serviços jurídicos se pronunciaram,
outras não se pronunciam e considerando algumas das expressões usadas pelos três
reclamantes e pela renunciante, que merecem uma leitura de todos e merecem uma leitura
de um jurista que saiba avaliar de facto, o que haveremos de fazer: se abrir um inquérito, se
apurar se houve ilegalidades, corrigir no futuro essas irregularidades. A minha tarefa neste
procedimento iniciou-se com o trazer à reunião de Câmara a abertura do mesmo, a minha
tarefa, se o objetivo é atingir o Presidente da Câmara, esgotou-se com o trazer a este órgão a
proposta deste procedimento e daí para a frente o júri obviamente elaborou todas as regras,
terá cumprido todas as regras, e se não o fez fez mal. Aquilo que me transmitiram é que
apenas competia ao Presidente da Câmara designar ou não a pessoa apurada pelo resultado
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do concurso. Sobre essa questão, no Ponto 22, obviamente fica sem efeito a designação da
Dra. Nádia Gouveia e sobre os pressupostos da carta de renúncia ou sobre alguma suposta
desconformidade legal com o concurso, tenho uma informação dos serviços, que vos vou
distribuir, que é a resposta dos serviços, e é importante esta resposta, porque foi com base
nesta informação que pautei a minha decisão. Portanto quando me foi comunicado, pelo júri
o processo, a informação que tive é que apenas me compete designar. Foi o que fiz, designei
as pessoas que o júri entendeu que tinham sido objeto da sua seleção. Dos outros cinco
procedimentos parece que correu tudo bem. Tenho uma carta de cada um dos outros
concorrentes. Na informação dos serviços diz que o procedimento concursal em causa foi
elaborado nos termos do estatuto do pessoal dirigente - Lei 2/2004, de 15 de janeiro -,
sendo a tramitação do processo da competência do Júri, o qual foi proposto a este órgão
executivo com a abertura do procedimento e foi sujeito a votação na Assembleia Municipal
e a partir desse dia, o Presidente da Câmara não interferiu rigorosamente com o júri sobre o
andamento do concurso. O Despacho de Designação, devidamente fundamentado, é
publicado no Diário da República juntamente com uma nota relativa ao currículo académico
e profissional do designado e que eu, por despacho de 31.05, designei a Dra. Nádia Gouveia
para o cargo de direção intermédia com efeitos a partir do dia seguinte à publicação no
Diário da República. Esta designação foi dado conhecimento a todos os candidatos
opositores através de ofício datado de 03.06.2019 e comuniquei, também por carta, à
própria de que a mesma iria ser designada. Os Serviços de Pessoal, no dia 05.06,
procederam ao envio do respetivo Aviso para publicação em Diário da República. O que
temos é a carta de renúncia, onde são feitas algumas considerações que a própria assim
entende, e que pedi aos serviços para explicarem para que o Executivo possa ter
conhecimento. As explicações estão aqui, no entanto, relativamente aos outros concorrentes
deste concurso, há aqui algumas notas que é preciso reter e que eu não tenho resposta, não
me compete a mim, compete aos serviços averiguar. Portanto, irei averiguar junto de jurista
externo, a quem vou dar a documentação para aferir, para saber, havendo dúvidas, se o
concurso - este e os outros -, saber se foram cumpridas as regras. Há aqui um conjunto de
acusações que convém aferir, porque obviamente não compete ao Presidente da Câmara
interferir com o júri em fase nenhuma do concurso, e só compete no final designar e foi
exatamente isso que fiz. Na carta do Dr. João Tiago das Neves diz que “ o concurso foi aberto
para pessoas já nomeadas”… espero que o Ministério Público e a Judiciária venham cá também
investigar… “favorecimento”… este termo é grave, portanto, temos que estar atentos e pedir a
alguém que venha auditar estes procedimentos para saber se houve favorecimento de
alguém, especialmente neste concurso onde designámos a Dra. Nádia Gouveia.
No caso do Dr. Fernando Cavacas, diz “possível favorecimento de dirigente nomeada antes da
abertura do concurso”… não pode ficar esta dúvida, temos que mandar investigar se nalguma
fase do concurso, a que somos alheios, houve possível favorecimento.
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Tenho uma outra carta, da Dra. Carla Antunes, que pretende uma consulta imediata ao
processo. Questionados os serviços, sobre a consulta integral do processo e aos dados
pessoais dos outros oponentes, o despacho que vou dar é no sentido que se disponibilize a
todos os concorrentes todo o processo, inclusive o currículo dos outros intervenientes,
salvaguardando aquilo que a lei manda em termos de proteção de dados pessoais.
Dar nota que a Liga Portuguesa Contra o Cancro fez um agradecimento ao apoio prestado e
houve um conjunto de outros eventos municipais que constam da agenda e, obviamente, os
Senhores Vereadores farão a sua divulgação.”---------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia, referiu que: “a minha questão é apenas no
sentido de saber se o Senhor Presidente de Câmara vai retirar o Ponto 22, uma vez que se
antecipou e já abordou essa situação agora no PAOD, ou se irá manter o ponto e, nesse
caso, usarei da palavra no ponto respetivo da Ordem de Trabalhos.”----------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “questionado sobre se
havia alguma alteração ao Ponto 22, mantenho que o Ponto 22 será discutido na altura
própria.”------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra Manuela Santos, referiu que: “informar da participação do
Município de Soure na reunião realizada ontem, no Seixal, do Movimento dos Municípios
pela Paz. Estiveram 20 Municípios presentes, alguns deles novos elementos integrantes do
Movimento Municípios pela Paz; estiveram também elementos e a Presidente do Conselho
Português para a Paz e Cooperação; foi uma reunião muito interessante em torno de um
tema extremamente importante, um tema que merece reflexão, merece discussão e merece
acompanhamento. Na ordem de trabalhos fez-se um balanço das iniciativas desenvolvidas
pelas autarquias sobre esta temática mas também abordámos as ações planificadas para o
segundo semestre de 2019 sobre a mesma temática. Eu estive presente, acompanhada pela
Dra. Teresa Pedrosa, Chefe de Gabinete do Senhor Presidente de Câmara. Na intervenção
da Senhora Presidente do Conselho Português para a Paz e Cooperação foram enunciadas
iniciativas em duas vertentes: quer Educação para a Paz, quer na Cultura para a Paz. Foram
feitas propostas para a realização de um novo encontro a 23 de outubro, ainda
desconhecendo-se, embora tivesse havido muitas propostas de locais de realização deste
novo encontro, não foi ontem adiantado nada e também foi feito o apelo para assinatura de
uma nova petição de forma a que Portugal ratificasse e assinasse o Tratado contra as Armas
Nucleares. Convém saber e lembrar que a Santa Sé foi a primeira organização a assinar o
Tratado contra as Armas Nucleares. No final desta reunião procedeu-se a uma sessão, com a
presença do Embaixador da Palestina em Portugal e com outros intervenientes de outros
movimentos, foi apresentado um bom balanço, um balanço muito interessante sobre a
primeira missão do Movimento Municípios pela Paz, que foi a visita à Palestina.
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Um segundo ponto, gostaria de deixar aqui uma saudação e agradecimento, enquanto
Autarca, ao Grupo Desportivo Sourense pela conquista de mais uma Super Taça e pelo seu
bom desempenho em mais uma época desportiva mas também pelo seu lugar na Divisão de
Honra do Distrito de Coimbra.”-------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “uma nota sobre as diligências hoje
realizadas… acompanhei essas mesmas diligências como representante da Câmara que
estava presente, naturalmente não abordarei o assunto porque está em segredo de justiça,
apenas informar que nem a Câmara Municipal nem nenhum elemento da Câmara foi
constituído arguido. Os documentos solicitados foram facultados, são públicos, muitos deles
aqui apreciados em reunião de Câmara e, portanto, a convicção que os serviços observaram,
como sempre têm feito, o princípio da legalidade, que é isso que norteia a atividade
municipal.
No âmbito da Educação, realizou-se mais uma reunião do Conselho Geral do Agrupamento
de Escolas de Soure, no dia 28 de maio, onde, para além de outros assuntos, aprovou-se o
Relatório da Conta de Gerência e abordaram-se alguns temas do ano letivo em curso.
Também destacar, no dia 7 de junho, o evento municipal “No Palco com Inês e o Gaspar”,
uma iniciativa da CIM em parceria com o Município de Soure e o Agrupamento de Escolas,
onde estiveram representadas 4 turmas das Escolas Básicas do Sobral e da Vinha da Rainha,
portanto, uma iniciativa que coloriu o Pavilhão Multiusos, com a presença de muitos
familiares e muitas crianças destes 2 estabelecimentos de ensino.
Destacar a forma excelente como decorreram os Campeonatos Regionais de Escalada e
Multi Atividades, no âmbito do Desporto Escolar. No fim de semana passado, cerca de 300
alunos de estabelecimentos escolares da Região Centro estiveram aqui presentes. Tirando
um pequeno acidente próprio destas atividades, sem gravidade, a DGESTE enalteceu a
colaboração e a parceria por parte do Município de Soure e do próprio Agrupamento de
Escolas de Soure.
Realizou-se mais uma reunião da Modalidade Alargada da CPCJ, onde abordámos a
preparação do Colóquio sobre Saúde Mental, que irá decorrer em outubro e também a
preparação das atividades deste órgão no Dia Mundial da Criança, que decorreu entre 31 de
maio e 2 de junho.
Cultura… época de se iniciarem os Festivais de Folclore e, neste período, realizou-se o
Festival de Folclore do Rancho de Samuel e o Festival de Folclore Infantil dos Pauliteiros de
Vila Nova de Anços.
Destacar e enaltecer a inauguração das obras de requalificação da Secção da Granja do
Ulmeiro, dos Bombeiros Voluntários, onde o Município de Soure, como sempre, deu o seu
apoio à realização destas obras e na requalificação de mais um equipamento, acima de tudo,
ao serviço das pessoas.”-----------------------------------------------------------------------------------10
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O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “junto ao Campo do Sourense
existe o Campo de Futebol de 7. O que as pessoas querem que questione é o seguinte: foi
prometido aos pais das crianças que estão em formação que aquilo iria funcionar a partir de
janeiro de 2019. Constata-se que aquilo está nivelado mas falta colocar o terreno e a relva, a
canalização já está feita, o que eu queria perguntar é quando é que as obras retomam e
quando é que pensa que o campo irá funcionar.
Outra questão, já foi aqui falada, vem na comunicação social, as buscas que foram feitas a
várias autarquias do norte e do centro, penso que eram 18. Já deu as explicações que deu
mas algumas pessoas falaram e perguntaram o que é que se passava. Sinceramente não sabia
e queria perguntar se é possível dizer qual foi o objeto das buscas, se foi na área da
contratação pública, se foi na área das empreitadas… se é possível dizer porque não sei o
que hei-de dizer às pessoas, se for possível, salvaguardando sempre os problemas da justiça
e desses valores que estão acima.”-----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “sobre o campo anexo ao
Sourense, foi feito um procedimento de contratação pública através da audiência prévia a
3/4 empresas para executar um determinado projeto. Era suposto no final do ano, segundo
o caderno de encargos, segundo o projeto e o programa do concurso, estar a obra
concluída. Certo é que não está concluída, porque o empreiteiro não a concluiu. Fomos
confrontados com essa suspensão dos trabalhos, confrontei o técnico que acompanha a
obra, confrontei o próprio empreiteiro e foram enunciadas duas ou três considerações ou de
trabalhos que seriam necessários o Município fazer para que a obra pudesse prosseguir. Um
deles chegou a vir à minha mão para vir ao executivo, e tinha a ver com a substituição de
todo o sistema de rega do Campo do Sourense, uma obra que iria para mais de 40.000,00
euros e que seria a solução ideal para todo o sistema. Na minha avaliação não achei
adequado, embora admita que o ótimo possa ser sempre melhor que o bom, e em reunião
que tive com o empreiteiro mantive firme que devia ser concluída a obra e que o Município
iria salvaguardar-se no sentido da boa execução da mesma. Apelei aos serviços, através do
técnico que acompanha a obra, rigor no acompanhamento da execução da mesma, ainda
assim a alteração que efetuámos foi necessário avançar com um procedimento que, de facto,
no projeto, competiria à Câmara. O que é que é?! É a entrega do ponto de água para que
aquele campo possa ser regado. O projeto não contemplava esse ponto de entrega,
porventura quem fez o projeto contemplou que ele pudesse ir ao sistema existente no
campo de futebol existente e servir-se desse sistema para, acoplando o outro, regar os dois
ao mesmo tempo. Eu diria que foi uma falta de rigor de quem projetou porque percebeu-se
agora, no fim da obra, que essa não era a solução adequada. Então o que é que determinei
que fosse executado, e estamos a falar entre administração direta e trabalho a encomendar
fora, é bastante menos, é um sistema, uma bomba paralela, a captar no rio, que faz a entrega
desse ponto de água e estamos a falar de um investimento de cerca de 9.000,00 euros. A
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remodelação do sistema de rega do do campo do Sourense existente ficará para outra
ocasião e vamos primeiro colocar aquele a funcionar. Obviamente que posso entender não
haver má fé por parte do empreiteiro nesta dilação temporal mas isso é nos dias de hoje,
quando a dificuldade em encontrar empreiteiros para fazer as obras, na dificuldade que
existe em encontrar empresas no mercado para as fazer, e na minha avaliação assumo que
rescindir contrato com este empreiteiro e dar início a um novo procedimento iria prejudicar
o interesse dos praticantes da parte desportiva porque era um novo procedimento, era um
contencioso, era iniciar novos procedimentos, pagar o que já está feito, subtrair o que não
foi feito e, portanto, entendi, na gestão do interesse público, continuar a dar oportunidade
ao empreiteiro de, imediatamente, retomar a obra, que me diz que está em fase de
conclusão. Falta colocar a parte vegetal e a semente de relva propriamente dita o que este
fará entretanto, vendo que fica concluído o abastecimento de água. Está-se a proceder à
instalação do abastecimento de água para entrega nesse sistema e, simultaneamente, esperar
que o empreiteiro termine a obra. Lamento, se havia pessoa mais interessada, que o prazo
tivesse sido cumprido, era o Presidente de Câmara que, entusiasmadamente, acreditou que
esta obra era uma mais valia e, por isso, a propus ao executivo, foi aprovada, mas certo é, e
infelizmente começa a acontecer com bastantes obras.
Relativamente às buscas de hoje, efetuadas pela Polícia Judiciária ao Município… não tenho
qualquer informação, porque a mesma não me foi dada, nem pelas autoridades, nem por
nenhum funcionário, nem pelo Senhor Vereador que assumiu aqui que, estando ele presente
nas instalações, foi “designado” representante do Município e, portanto, o que ouvi foi
exatamente aquilo que os Senhores ouviram e mais não sei. O resto sei pela Comunicação
Social.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, referiu que: “saudar as iniciativas em que
estiveram presentes os meus colegas Vereadores.
Informar que participei na Grande Gala do Desporto da Associação da Granja do Ulmeiro,
uma iniciativa com a presença de cerca de 200 pessoas, jantar com grande animação e uma
interação muito grande entre pais, treinadores, jogadores e todas as pessoas que têm
contribuído para o crescimento da Associação da Granja do Ulmeiro – Secção de Futsal.
Estão todos de parabéns por esta excelente iniciativa.
Estive, igualmente, presente no Passeio de Tratores das Cotas, uma organização que cresce
todos os anos, com grande animação e, principalmente, com um bom almoço - Sopa das
Cotas e Bacalhau, tudo confecionado pelas cozinheiras locais.
Relativamente à visita da Polícia Judiciária… aquilo que está a passar na comunicação social,
e penso que o Eng. Agostinho e todos sabem, nada de anormal a registar. É a Polícia
Judiciária no seu melhor, porque não se aplica muito à Câmara Municipal de Soure. Nós, que
eu tenha tido conhecimento, não cedemos funcionários à TRANSDEV, nem fizemos
permutas de autocarros com a TRANSDEV. O que nós fazemos é garantir o transporte
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escolar a todas as crianças e jovens do Concelho em carreiras públicas e viaturas municipais.
A informação que seguiu para a Judiciária foi mais uma vez deturpada, como vem sendo
hábito. Não vejo nenhum é motivo de preocupação e, como sempre, estou de consciência
tranquila. Vivemos num País livre e o que se pede é que cada um faça o seu trabalho bem
feito. Se a Judiciária fizer um trabalho bem feito, é evidente que não irá acontecer nada. Se
fizer um trabalho mal feito, como fez da primeira vez… O que queremos e desejamos é que
façam um trabalho bem feito e, se fizerem, de certeza que estaremos todos descansados.
Não percebi… os documentos que nos foram distribuídos foram só para conhecimento?!
Tenho alguma preocupação, e também por via da Judiciária, porque diz aqui o Dr. João
Neves “mais informo que esta reclamação será enviada ao Senhor Provedor de Justiça, para sua
apreciação”… Não sei se teremos que tomar uma posição ou não. Há acusações bastante
graves e até para clarificar a questão dos serviços, do júri e do próprio Município, que nós
não devemos deixar ficar estas acusações em banho-maria. Não devemos brincar com estas
coisas. São afirmações graves, há momentos e momentos e este é um momento triste para o
Município, na minha opinião. A confirmar-se o que está aqui nestes documentos, devemos
tomar uma posição.”--------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “esta comunicação é para
ficarmos a conhecer o teor do que leva a necessidade de recorrer a um auditor externo para
nos fazer o apuramento da situação.”--------------------------------------------------------------------

Foram dadas várias Informações e prestados diversos Esclarecimentos.----------------Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares
Foi presente a seguinte listagem:
Município de Soure
Requerimentos para Reunião
De 28-05-2019 a 12-06-2019
12-06-2019
Class.: 01
Ano: 2019
Número: 5443
Dt. Entrada Reqt.: 28-03-2019
Processo: 01/2019/1/0
Requerente: Alcindo Duarte de Almeida
Tp. Pedido: Junção de elementos
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Garagem e Arrumos
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 29-05-2019
Local Obra: Rua da Capela
Informação: Deferido
Freguesia: Samuel
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Class.: 01
Ano: 2019
Número: 6374
Dt. Entrada Reqt.: 11-04-2019
Processo: 01/2019/17/0
Requerente: Catarina Lourenço Cordeiro
Tp. Pedido: Projecto de arquitetura
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 29-05-2019
Local Obra: Rua do Campo da Bola
Informação: Deferido
Freguesia: Soure
Class.: 01
Ano: 2019
Número: 2810
Dt. Entrada Reqt.: 21-02-2019
Processo: 01/2018/50/0
Requerente: Cátia Sofia Lopes Marouvo Gonçalves
Tp. Pedido: Junção de elementos
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Moradia Unifamiliar
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 29-05-2019
Local Obra: Rua da Fonte – São José do Pinheiro
Informação: Deferido
Freguesia: Soure
Class.: 01
Ano: 2019
Número: 7429
Dt. Entrada Reqt.: 03-05-2019
Processo: 01/2018/18/0
Requerente: António Santos Rodrigues
Tp. Pedido: Pojetos de especialidade
Tp. Construção: Alteração
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 30-05-2019
Local Obra: Rua Principal
Informação: Deferido nos termos da informação
Freguesia: Soure
Class.: 01
Ano: 2019
Número: 8962
Dt. Entrada Reqt.: 31-05-2019
Processo: 01/2019/6/0
Requerente: Luis Carlos Andrade Travassos
Tp. Pedido: Emissão alvará
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Muro
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 31-05-2019
Local Obra: Rua 25 de maio
Informação: Deferido
Freguesia: Vinha da Rainha
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Class.: 01
Ano: 2019
Número: 9113
Dt. Entrada Reqt.: 04-06-2019
Processo: 01/2016/55/0
Requerente: Fernando Mendes Palricas
Tp. Pedido: Junção de elementos
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Habitação e Muro
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 04-06-2019
Local Obra: Malhadas
Informação: Deferido
Freguesia: Degracias e Pombalinho
Class.: 19
Ano: 2019
Número: 8404
Dt. Entrada Reqt.: 04-06-2019
Processo: 19/2019/6/0
Requerente: Norte e Soure - Centro Social, Cultural e Desportivo
Tp. Pedido: Isenção de taxas
Tp. Construção: Não aplicável
Tp. Utilização: Outros
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 05-06-2019
Local Obra: Largo Empresa Fabril do Norte
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Soure
Class.: 01
Ano: 2019
Número: 7904
Dt. Entrada Reqt.: 13-05-2019
Processo: 01/2018/16/0
Requerente: Andreia Patrícia Paixão Lapo
Tp. Pedido: Junção de elementos
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 07-06-2019
Local Obra: Casal Neras
Informação: Deferido
Freguesia: Figueiró do Campo
Class.: 01
Ano: 2019
Número: 8438
Dt. Entrada Reqt.: 21-05-2019
Processo: 01/2015/42/0
Requerente: Elio Filipe Neves Jorge
Tp. Pedido: Junção de elementos
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 11-06-2019
Local Obra: Rua 13 de junho
Informação: Deferido
Freguesia: Vinha da Rainha

Total: 9
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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. Apreciação de Propostas de Ata
4.1. - 17.12.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.-------------------4.2. - 27.12.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.-------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Lucas de Oliveira Santos não participou na
votação.---------------------------------------------------------------------------------------Ponto 5. EDUCAÇÃO/ ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
. Projeto Escola de Verão Júnior da ESEC/IPC
- Ano Letivo 2018/2019
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

PROJETO ESCOLA DE VERÃO JÚNIOR DA ESEC/IPC
- ANO LETIVO 2018/2019
- INFORMAÇÃO
Relativamente ao assunto em epígrafe, informe-se que:
A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, na sua Reunião de 12.07.2013, a subscrição de um Protocolo com a
Escola Superior de Educação de Coimbra/ Instituto Politécnico de Coimbra (ESEC/IPC), inserido no âmbito do
Apoio a Projetos Escolares, na área da Educação. Este Protocolo de Cooperação foi assinado a 19 de julho de 2013,
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e é válido por um período de quatro anos, tendo sido renovado automaticamente por ausência de renúncia de
qualquer das partes.
O Programa objeto do Protocolo visa:
1.Promover o conhecimento, a cultura, a ciência e a arte junto dos mais jovens;
2.Prestar auxílio aos estudantes que pretendem ingressar no Ensino Superior, na escolha de uma área de estudo e
trabalho que mais se enquadre nas suas preferências e aptidões;
3.Divulgar e promover a oferta formativa e as iniciativas da ESEC/IPC, nomeadamente nas áreas da Animação
Socioeducativa, Arte e Design, Audiovisuais, Comunicação Social, Comunicação Design Multimédia, Desporto e
Lazer, Música, Teatro e Educação.
Destinatários do Programa: Estudantes do Ensino Básico e Secundário, do 5.º ao 12.º ano de escolaridade,
variando as atividades propostas consoante o nível de escolaridade.
Local das Atividades: ESEC (Praça Heróis do Ultramar, Solum, Coimbra).
Datas das Atividades: mês de julho, nomeadamente, na semana de 01 a 05 do respetivo mês.
A Escola de Verão Júnior da ESEC/IPC disponibiliza as seguintes atividades:
.PROGRAMA EDUCATIVO (Atividades de Formação):
- de 2ª a 6ª feira (exceto 4ªfeira), no período da manhã, das 9h00 às 12h30m e, no período da tarde, das 14h às
17h30m, incluindo meia hora de intervalo a meio da manhã e da tarde.
.PROGRAMA RECREATIVO (Atividades Recreativas)
- de 2ª a 6ª feira no período da tarde, das 17h30m às 19h, e à 4ª feira das 9h às 19h;
- atividades de cariz cultural, desportivo, recreativo e social, tais como: visitas (mata nacional do Choupal, Quinta
das Lágrimas, Mosteiro de Sta. Clara); atividades desportivas (tradicionais/ aventura e Aquáticas); atividades de
exploração (Peddy-paper, Caça ao tesouro); atividades sociais (Cinema, Fotografia, Karaoke, Baile de Gala).
Em todas as atividades os participantes serão acompanhados por docentes, investigadores e estudantes da
ESEC/IPC.
Dos Compromissos assumidos no Protocolo aprovado, destacam-se os seguintes:
- Definir os critérios de seleção dos estudantes candidatos a participarem no Programa, considerando-se como
critério obrigatório o Rendimento e Sucesso Escolar do Estudante;
- Disponibilizar transporte para o local das atividades e regresso;
- Definir as modalidades de comparticipação e apoio aos estudantes selecionados, nomeadamente o valor das
bolsas a atribuir a cada estudante, sendo que o Custo Total do Programa para o Município é de:
- 53,60€/ por estudante (Programa Educativo+ Programa Recreativo)
Este investimento está previsto nas Grandes Opções do Plano Plurianual de Investimentos e AMR para o ano de
2019, na rúbricas 2019/31.7 (Ensino Básico e Secundário).
Os valores referidos incluem Seguro Escolar, Alimentação, Acompanhamento por uma Equipa Educativa, Materiais
e Equipamentos, Visitas de Estudos e Transportes Locais.
Assim, face ao atrás referido, e considerando o interesse social e educativo do programa, propõe-se que:
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a) A Câmara Municipal de Soure, com o intuito de incentivar os jovens à maior participação em experiências
que promovam o seu desenvolvimento pessoal e social e os leve a participarem de forma ativa na vida
académica universitária, apoie este programa, premiando os melhores alunos do 9.º ano de escolaridade;
b) Comparticipe na totalidade, a inscrição de 17 (dezassete) alunos do 9.º ano de escolaridade que apresentem
melhor aproveitamento escolar, até à data da candidatura, nomeadamente, 10 (dez) alunos do Agrupamento de
Escolas Martinho Árias de Soure e 7 (sete) alunos do Instituto Pedro Hispano, num montante máximo de 17 x
53,60€ (911,20€), na modalidade Programa Educativo + Programa Recreativo.


Toda a informação relativa ao aproveitamento escolar dos candidatos será facultada ao Município pelo
Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure e pelo Instituto Pedro Hispano.

À consideração superior,
A Coordenadora dos Serviços Educativos
(Sofia Valente, Dra.)
28-05-2019

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “a Escola de Verão Júnior do ESEC/IPC
tem como objetivo incentivar os jovens a participar em experiências com outros jovens de
outros estabelecimentos escolares, temos atribuído este apoio aos melhores alunos do 9.º
ano, uma forma de promover também o mérito. Aqui a proposta, a exemplo dos anos
anteriores, é que aprovemos o apoio a 10 alunos do Agrupamento de Escolas e 7 alunos do
Instituto Pedro Hispano, o valor unitário será 53,60€, um investimento global de 911,20€. A
novidade este ano é o apoio em termos de transporte na deslocação e também sermos nós a
fazer o contacto direto com as famílias, saber à priori quais os que não querem ir para
darmos possibilidade a outros alunos.”------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar:
- Apoiar este programa, premiando os melhores alunos do 9.º ano de escolaridade;
- Comparticipar na totalidade, a inscrição de 17 (dezassete) alunos do 9.º ano de
escolaridade que apresentem melhor aproveitamento escolar, até à data da
candidatura, nomeadamente, 10 (dez) alunos do Agrupamento de Escolas Martinho
Árias de Soure e 7 (sete) alunos do Instituto Pedro Hispano, num montante máximo
de 17 x 53,60€ (911,20€), na modalidade Programa Educativo + Programa
Recreativo, conforme decorre da informação técnica dos serviços. ----------------------Ponto 6. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE//CULTURA
- Dia Mundial da Criança
- Feira do Livro
. Balanço
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Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE // CULTURA
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA E FEIRA DO LIVRO
O Município de Soure assinala todos os anos o Dia
Mundial da Criança, proporcionando um dia diferente
aos alunos do 1.º ciclo de ensino, através da
dinamização de um programa lúdico e pedagógico. A
iniciativa em contexto escolar decorreu no passado dia
31 de maio, na qual participaram mais de 500 crianças
dos vários estabelecimentos de ensino do Concelho.
Esta ação consistiu na realização de um conjunto de
atividades diversificadas (organizadas por estações),
que envolveram a realização de jogos prédesportivos, atividades lúdicas (travessia de barco, slide), ateliês pedagógicos (pintura de mural, expressão
plástica), ações de sensibilização (workshop de alimentação, circuito motor/sensorial e leitura dinâmica pela
Equipa Multidisciplinar), visita à Feira do Livro, insufláveis e, ainda, a distribuição de fruta no âmbito do
programa Regime de Fruta Escolar, ao qual o Município aderiu pelo quinto ano consecutivo.

As crianças tiveram ainda a oportunidade de visitar a exposição de trabalhos elaborados pelos alunos das várias
escolas do 1.º CEB no âmbito da iniciativa “Abril – Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância”, promovida
pela CPCJ de Soure. Foi na sequência do desenvolvimento desta ação que, no final, as crianças protagonizaram
a criação de um laço azul gigante, que pretende consciencializar toda a comunidade para a importância desta
temática, cujo lema deste ano é “Serei o que me deres... que seja Amor”.
Com o intuito de alargar as comemorações do Dia Mundial da Criança às famílias, crianças de outros níveis de
ensino e comunidade em geral, o Município de Soure estendeu o programa, abrangendo o fim-de-semana
completo (sábado e domingo, dias 1 e 2 de junho).
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Foi neste contexto que se proporcionou o “Parque Encanta”, onde a animação foi uma constante, oferecendo
um programa cultural, desportivo e recreativo a miúdos e graúdos. Também durante o fim-de-semana
estiverem disponíveis atividades lúdicas, destacando-se os insufláveis, passeios de barco a pedais (gaivotas) e
caiaques no rio, ao qual se associaram o Grupo de Escoteiros de Soure e a secção de Voleibol do Grupo
Desportivo Sourense, com diversas ações.
Em permanência no conjunto dos três dias, teve, também, lugar a Feira do Livro, com a presença de um grande
número de editoras nacionais e momentos culturais, designadamente a apresentação de livros e alguns
espetáculos.

Com a realização deste evento pretendeu-se proporcionar um conjunto de atividades destinadas às famílias e à
comunidade em geral, contribuindo para a qualidade de vida das populações e fomentando a sua ligação ao
território concelhio, privilegiando o património natural e tirando partido dos Parques dos Bacelos e da Várzea e
dos seus dois rios.
Em suma, é de enaltecer toda a envolvência do evento, o trabalho desenvolvido por todas as entidades parceiras
(Agrupamento de Escolas Martinho Árias, Bombeiros Voluntários do Concelho de Soure, CPCJ de Soure,
Grupo de Escoteiros de Soure, Grupo Desportivo Sourense), e de todos os serviços municipais envolvidos
(Educação, Ação Social e Saúde, Biblioteca Municipal, Cultura, Ambiente, Transportes, Higiene e Limpeza).
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Agradecendo a todos os professores e auxiliares e, em especial, a todas as crianças pela participação nesta
iniciativa.
O Vereador
(Gil Soares, Dr.)
11.06.2019

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 7. CULTURA
. AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA
. Grupo Folclórico e Etnográfico de Granja do Ulmeiro

- Deslocação à Finlândia

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: CULTURA
Ações no âmbito da Cultura
Grupo Folclórico e Etnográfico de Granja do Ulmeiro
Deslocação à Finlândia
O Grupo Folclórico e Etnográfico de Granja do Ulmeiro vai deslocar-se à Finlândia, para participar, entre os dias 27
de outubro e 3 de novembro, num festival de folclore que integra grupos de vários países, em resultado de um
intercâmbio que já proporcionou a realização de um festival internacional na Granja do Ulmeiro.
O valor da deslocação é de €6.478,00.
O apoio à Cultura, na qual se destaca o apoio aos grupos de folclore, tem merecido da parte da Autarquia uma
atenção especial, quer através do apoio regular ao financiamento, quer aos festivais de folclore e, também, de uma
forma pontual, às deslocações ao estrangeiro.
O Grupo Folclórico e Etnográfico de Granja do Ulmeiro é um fiel defensor dos usos e costumes da nossa região,
sendo, também, pelas suas caraterísticas próprias, um veículo de promoção do Concelho de Soure.
Assim, tendo em conta os objetivos desta deslocação, que vão ao encontro das atribuições municipais, nos domínios
da Cultura, e tratando-se de um apoio específico já antes atribuído a diversos grupos de folclore, que se tem
traduzido em cerca de 25% do custo da deslocação.
Propomos:
A atribuição de um apoio financeiro extraordinário ao Grupo Folclórico e Etnográfico de Granja do Ulmeiro para a
referida deslocação, no valor de €3.349,00, o equivalente a 25% dos custos apresentados, nos termos da alínea e) do
n.º2 do art.º 23º e da alínea o) do n.º1 do art.º 33º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
O Vereador
(Gil Soares, Dr.)
28.05.2019
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio extraordinário ao
Grupo Folclórico e Etnográfico de Granja do Ulmeiro para a referida deslocação, no
valor de €3.349,00, o equivalente a 25% dos custos apresentados, conforme decorre
da proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.------------------------------------------Ponto 8. CULTURA
. VALORIZAÇÃO ECONÓMICA E TERRITORIAL
ACONDICIONAMENTO DE CAMINHOS

DOS

CAMINHOS

DE

FÁTIMA -

. Ponte Pedonal sobre o Rio Arunca
- Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: CULTURA
VALORIZAÇÃO ECONÓMICA E TERRITORIAL DOS CAMINHOS DE FÁTIMA – ACONDICIONAMENTO DE CAMINHOS
PONTE PEDONAL SOBRE O RIO ARUNCA
ADJUDICAÇÃO
Por deliberação de Câmara de 16.05.2019, 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 PAVIMENTOS, LDª

49.998,86 €

60 DIAS

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta é inferior ao preço base, (50.000,00 €), os
serviços sugerem a adjudicação da presente empreitada à empresa GADANHA PAVIMENTOS, 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:
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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 GADANHA PAVIMENTOS, 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 49.998,86 euros, acrescido de IVA.
À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
07.06.2019

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “queria tecer algumas
considerações- não tem a ver em concreto com esta proposta. Gostaria de expressar a
minha forma de pensar sobre estes concursos e cheiros a corrupção que varre a sociedade
portuguesa e a comunicação social, até o próprio Presidente da República, o Primeiro
Ministro - é um cheiro que tresanda, muitas vezes injustamente, são apanhados nisso, haverá
certamente pessoas sérias, como em todos os setores da vida… Depois a legislação, e quem
faz a legislação proporciona isso, e vejamos aqui este caso, que é um caso paradigmático;
convida-se quatro empresas, só concorre uma e com preço de 1,14€ em relação ao preço
base…, uma pessoa meramente chega ali, já com os ouvidos cheios com o que vem na
comunicação social…, então convidam-se quatro ou cinco e concorre um e com 1€ de
diferença em relação ao preço base! A legislação permite isso; a legislação é que está mal; a
legislação é que permite este tipo de consulta; os próprios legisladores é que tem interesse
nisso, porque isto depois dá de comer aos advogados, é um negócio. É muito simples, todos
os concursos são concursos públicos, têm é que se agilizar o processo de concurso publico e
acabava-se com esse problema de transparência, isto é um negócio também para a parte
jurídica e para os juristas. Portanto, este cheiro de corrupção que anda ai a varrer a
comunicação social e o país; e toda a agente é corrupta, e que as Câmaras todas são
corruptas, os Presidentes da Câmaras são corruptos, os Vereadores são corruptos, os
funcionários são corruptos, vem daqui e a culpa não é daqui, é debaixo, é de cima. Queria
deixar aqui a minha opinião e a minha maneira de pensar, o problema - nós é que
apanhamos aqui - nós somos todos varridos como corruptos, quer sejam sérios, e depois a
legislação é que favorece essa a situação. A pessoa meramente ouve o discurso do Presidente
da República, o discurso do Primeiro Ministro, a CMVM, todos olham para isto é dizem
assim:
“aqui há marosca”… Estas situações têm que ser denunciadas, mas vou votar
favoravelmente porque é uma obra boa para o Concelho.”-----------------------------------------23
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “tomei a devida nota e
subscrevo aquilo que o Senhor Vereador disse. Falando de advogados, os advogados apenas
emitem pareceres e aconselham-nos e ajudam-nos a cumprir a lei, portanto, temos que estar
preparados é para que, porventura, um dia destes gastemos mais dinheiro em jurisconsultos
e em pareceres do que nas obras propriamente ditas. Preparem-se é que nós estaremos, um
dia destes, a caminhar, com este acevo todo, é para estarmos mais protegidos, até porque se
o alvo são os Presidentes de Câmara mais os Vereadores, o resto não interessa, não é notícia,
para estas coisas que nós não temos domínio técnico, nem o aparelho da contratação, enfim,
são os operadores. Também, e isto é público, e o Senhor Vereador sabe porque está ligado
ao ramo da engenharia e da construção, e às vezes concorrer um já é um especial
favor.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a designação como gestor de contrato, o Sr.
Eng. Mauro António Pereira Alegre; a adjudicação da presente empreitada à
empresa Gadanha Pavimentos, Lda.; aprovação da minuta do contrato e a
autorização para a realização da despesa no valor de 49.998,86 euros, acrescido de
IVA, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------------------Ponto 9. DESPORTO E TEMPOS LIVRES
- Piscina Municipal ao Ar Livre em Soure
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “emiti um despacho, tendo
conseguido congregar as condições para abrir a Piscina Municipal de Soure no dia 01 de
junho. Abriu-se a piscina no dia 01 entre as 14 horas e as 19h30m e não estão a ser cobradas
entradas até ao dia 15 de junho. Aquilo que peço ao Executivo é que ratifique esta minha
decisão sobre a isenção do pagamento de taxas.”-----------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “relativamente às pessoas de
Vila Nova de Anços que utilizavam as Piscinas de Vila Nova de Anços agora ficaram sem
elas, não sei se não havia de haver, da parte do Município, qualquer atenção em relação a
essas pessoas, um mecanismo de compensação sobre o seu encerramento.”--------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “tomámos nota da
intervenção do Senhor Vereador Eng.º Agostinho sobre a preocupação e estudo sobre um
possível mecanismo de compensação do encerramento das Piscinas Municipais de Vila
Nova de Anços.”--------------------------------------------------------------------------------------------24
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9.1. - Abertura e Isenção de Taxas
Foi presente o seguinte Despacho:

DESPACHO
ASSUNTO: DESPORTO

E TEMPOS LIVRES

. PISCINA MUNICIPAL AO AR LIVRE EM SOURE

Considerando:
- As condições climatéricas favoráveis para a prática de Atividades de Natação;
- O encerramento, resultante da Tempestade Leslie, das Piscinas Municipais de Vila Nova de
Anços;
- A inexistência de outro equipamento no Concelho de Soure;
- A natural e crescente expetativa das pessoas na abertura das Piscinas em Soure;
- O compromisso, como Município Amigo do Desporto, na promoção da Atividade Física.
Determino:
1- A Abertura da Piscina Municipal ao Ar Livre em Soure, a partir do dia 01 de junho até ao
dia 15 de junho de 2019, com o horário de funcionamento entre as 14h00m e as 19h30m.
2- A Isenção do Pagamento de Taxas, a todos os utilizadores, no período compreendido
entre o dia 01 e 15 de junho, dado o impacto social da inexistência de outro equipamento
similar no Concelho, nos termos conjugados do n.º 2 do artigo 21 do Regulamento das
Piscinas Municipais e o n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
3- Funcionamento normal da época de Verão a partir de 16 de junho, com horário entre as
10h00m e as 19h30m, mantendo-se a aplicação das taxas praticadas no ano anterior.
À Reunião de Câmara para ratificação sobre a Isenção de Taxas.
Soure, 30 de maio de 2019
O Presidente,
(Mário Jorge Nunes)

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente Mário
Jorge Nunes.----------------------------------------------------------------------------------25
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9.2. - Alunos Beneficiários por Auxílios Económicos
- Alunos Abrangidos pelo Projeto EPIS
. Isenções e Reduções
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: ACÃO SOCIAL // REDE SOCIAL
- AÇÃO SOCIAL ESCOLAR// ALUNOS BENEFICIÁRIOS DE AUXÍLIOS ECONÓMICOS
- ALUNOS ABRANGIDOS PELO PROJETO EPIS

. PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELHO DE SOURE
. ISENÇÕES E REDUÇÕES
Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:
O Município de Soure tem vindo ao longo dos últimos anos a conceder isenções e reduções, nas entradas das Piscinas
Municipais, aos alunos beneficiários de Auxílios Económicos.
Esta medida concretizava-se em isentar do pagamento de entrada naqueles Equipamentos Municipais aos alunos integrados
no Escalão 1 do abono de família e redução de 50% aos integrados no Escalão 2. As Instituições Particulares de Solidariedade
Social (IPSS) têm vindo a apresentar pedidos para com o previsto no n.º 5 do artigo 6.º do Regulamento das Piscinas
Municipais vigente à época.
Também no presente ano letivo e no âmbito do Projeto EPIS, tem sido acompanhados 54 alunos, com o objetivo de combater o
insucesso escolar, tendo sido solicitado ao Município de Soure, por parte da Equipa de Mediadores, a entrada gratuita a estes
alunos, como medida de reforço positivo.
Com o atual Regulamento das Piscinas Municipais, estas isenções e reduções deixaram de ter previsão expressa no artigo
21.º (Isenções e Reduções).
Todavia, o «espírito» da construção e utilização destes Equipamentos visa prosseguir uma política integrada de apoio à
educação e ação social, contribuindo para a ocupação saudável dos Tempos Livres das crianças e dos jovens.
À Câmara Municipal compete apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de
interesse para o Município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças, bem como
deliberar no domínio da ação social escolar conforme o previsto nas alíneas u) e hh) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013
de 12 de setembro.
Face ao atrás exposto, propõe-se que a Câmara Municipal aprecie e delibere sobre a seguinte Proposta:
1 - A isenção e redução (50%) do pagamento de taxas de utilização das Piscinas Municipais, de 15 de junho até ao seu
encerramento, aos alunos beneficiários de Auxílios Económicos, do Concelho de Soure, integrados no Escalão 1 e 2,
respetivamente;
2 - A Isenção do pagamento de taxas de utilização das Piscinas Municipais, em igual período, aos alunos integrados no Projeto
EPIS, no ano letivo de 2018/2019.
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À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor, em R/S
(Cristina Marta, Dra.)
2019.05.28

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “saúdo a proposta, ela já e
recorrente, já veio aqui no anterior ano, provavelmente também nos anteriores, mas eu
mantenho sempre a mesma posição. O ponto 9.2. para mim está relacionado com o ponto
9.3., nós estamos a falar aqui de duas isenções e uma redução, isenção aos alunos abrangidos
pelo projeto EPIS escalão 1 isenção na totalidade, ao escalão 2 redução a 50%, mas depois
chegamos ao ponto 9.3 e fala-se em isenção a todos os utentes das IPSS. Pergunto, porquê é
que os alunos do escalão 2 pagam 50% e os utentes todos das IPSS têm uma isenção total
do pagamento da taxa. Porque é que não se isenta na totalidade de pagamento também os
alunos do escalão 2. Se estes alunos fossem beneficiários e estivessem integrados em turmas,
em grupos das IPSS tinham uma isenção total, portanto, parece-me que há uma
discriminação. Sugiro, vamos a tempo, que se isente os alunos do EPIS, escalão 1 e escalão 2
e também das IPSS, isto não é de relevante valor e fere princípios, portanto, em nome da
igualdade faço aqui um apelo, mais uma vez, que se isente todos, porque se estes alunos do
escalão 2 fossem integrados no ponto 9.3 das IPSS não pagavam nada.”------------------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “esta isenção às IPSS, não é um isenção aos
utentes das IPSS deperci, ou seja, ninguém aparece lá e diz: sou utente da IPSS e entra sem pagar,
trata-se de atividades protocoladas, atividades organizadas pela própria IPSS que se deslocam à
piscina com o seu grupo de utentes e têm essa isenção no pagamento e por isso é que
previamente remetem aos serviços competentes uma lista do dia que lá pretendem ir, a hora e o
número de pessoas. Na questão dos alunos dos auxílios económicos, os serviços têm a lista dos
alunos com abono e tem sido política da Câmara Municipal, nos últimos anos, de facto, fazer essa
destrinça entre a isenção para quem tem escalão 1 e a redução de 50% para quem tem escalão 2,
numa lógica que nós, de facto, já vimos também amenizando na lógica das fichas pedagógicas e
dos livros escolares, em que até damos apoio a quem não tem escalão. Portanto, esta diferença que
nós temos aqui nas piscinas nós já temos vindo aboli-la em outras medidas de ação social escolar,
por princípio não tenho nada contra essa isenção porque não é uma questão financeira que está
em causa.
Na questão do EPIS, estamos a falar potencialmente de 54 alunos que tem sido entendido
pelos professores que acompanham, coordenadores deste programa, que de facto é uma
medida de reforço positivo pelo esforço que eles fazem durante o ano letivo e tem sido essa
lógica. Aqui, de facto, por mim, não tenho nenhuma objeção de princípio à isenção total nos
dois escalões.”-----------------------------------------------------------------------------------------------27
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Deliberado, por unanimidade, aprovar:
- A isenção total do pagamento de taxas de utilização das Piscinas Municipais, de 15
junho até ao seu encerramento, aos alunos beneficiários de Auxílios Económicos, do
Concelho de Soure, integrados no Escalão 1 e 2, respetivamente;
- A isenção do pagamento de taxas de utilização das Piscinas Municipais, em igual
período, aos alunos integrados no projeto EPIS, no ano letivo de 2018/2019,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------------------------9.3. - IPSS – Isenções de Taxas
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: ACÃO SOCIAL // REDE SOCIAL
. PISCINAS MUNICIPAIS DO CONCELHO DE SOURE
. REGULAMENTO E TABELA DE TAXAS// ISENÇÕES
As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) têm vindo a apresentar pedidos para utilização, a título gratuito, das
Piscinas Municipais nos meses de julho e agosto de 2019 no âmbito dos seus Planos de Atividades.
Enquadram-se nestes Planos as atividades dinamizadas para crianças, jovens, adultos e idosos.
Estas atividades têm como objetivos:
- Criar um ambiente propício ao desenvolvimento, promovendo a expressão, a compreensão e o respeito mútuo;
- Promover as relações sociais em grupo;
- Favorecer a relação entre família/escola/comunidade/estabelecimento/ Instituição, para um melhor aproveitamento e
rentabilização de todos os recursos;
- Proporcionar atividades de animação cultural, tendo em conta as características dos grupos e tendo como base o respeito
mútuo;
- Proporcionar igualdade de oportunidades.
As IPSS são Instituições Particulares de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, que tem como fim principal: a promoção
social no âmbito da Segurança Social, designadamente no apoio à infância e juventude, à família, à integração social e
comunitária, proteção dos cidadãos, na velhice e invalidez.
Compete à Câmara Municipal apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de
interesse para o Município, incluindo aquelas que contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças, conforme o
previsto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro.
Assim, os pedidos em apreço deverão ser analisados à luz do Regulamento das Piscinas Municipais do Concelho de
Soure e respetiva Tabela de Taxas.
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Dispõe o n.º 2 do artigo 21.º sob a epígrafe «Isenções e Reduções» que “ A Câmara Municipal poderá deliberar a redução ou
isenção das taxas a aplicar às atividades protocoladas nos termos do artigo 11.º, de acordo com o impacto social das
mesmas”.
O artigo 11.º prevê que a Câmara Municipal pode estabelecer protocolos de utilização das Piscinas Municipais com outras
entidades.
Em suma, estando em causa o desenvolvimento de um conjunto de atividades de relevante interesse para o Município,
inseridas no âmbito das suas atribuições e competências, é nosso entendimento, que as mesmas devam ser isentas cumpridas
as condições de utilização a estabelecer com os serviços responsáveis pelos Equipamentos Desportivos, designadamente,
com a marcação prévia dos dias e horas de utilização, bem como a indicação do número de utentes.
Face ao atrás exposto, propõe-se que:
A Câmara Municipal aprecie e delibere sobre esta proposta de Isenção genérica a todas as IPSS, e Entidades com fins
análogos, do Concelho de Soure, na utilização das piscinas Municipais, durante o período de 15 de junho até ao encerramento,
para o desenvolvimento das suas atividades, mediante a apresentação de um pedido em concreto.
À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor, R/S
(Cristina Marta, Dra.)
2019.05.28

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de Isenção Genérica a todas as
IPSS e Entidades com fins análogos, do Concelho de Soure, na utilização das Piscinas
Municipais, durante o período de 15 de junho até ao encerramento, para o
desenvolvimento das suas atividades, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 10. PROMOÇÃO DO DESPORTO
. Apoio ao Investimento
- Atribuição de Apoio para Aquisição/Grande Reparação de Viatura de
Transporte de Atletas
Foi presente a seguinte informação:
PROPOSTA
ASSUNTO: PROMOÇÃO DO DESPORTO
Apoio ao Investimento
Atribuição de Apoio para Aquisição/Grande Reparação de Viatura de Transporte de Atletas
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Considerando:
- A dinâmica demonstrada pelas Coletividades Desportivas do Concelho, que se traduz na prática
desportiva proporcionada a largas dezenas de jovens;
- Que estas Coletividades têm sido apoiadas ao longo dos anos pelo Município de Soure, quer em
Apoios ao Funcionamento e Investimento, quer na disponibilização de Transporte para os jogos oficiais
que disputam;
- Que entre aquelas, a especial relevância no contexto desportivo e no número de atletas transportados
é verificada nas modalidades federadas de Futebol / Futsal;
- Que esta dinâmica associativa tem tido também repercussão nos pedidos de transporte, o que tem
provocado uma sobrecarga nos meios humanos e materiais do município;
Considerando, ainda:
- As exigências legais no que concerne aos tempos de repouso dos motoristas do município;
- O não aumento do número de motoristas no Mapa de Pessoal da Autarquia;
- As atribuições do Município nos domínios do Desporto e Tempos Livres.
Proponho, nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:
A atribuição de um apoio, equivalente ao preço da viatura, até ao montante máximo de €8.000,00, às
Coletividades Desportivas do Concelho legalmente constituídas, que pratiquem modalidades federadas,
com a finalidade exclusiva de adquirirem ou efetuarem uma grande reparação, de viatura de
transporte de atletas, sendo que este apoio terá de ser solicitado e concretizado até 31 de dezembro de
2019.
Soure, 28 de maio de 2019
O Vereador,
(Gil Soares, Dr.)

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio, equivalente ao
preço da viatura, até ao montante máximo de €8.000,00, às Coletividades
Desportivas do Concelho legalmente constituídas, que pratiquem modalidades
federadas, com a finalidade exclusiva de adquirirem ou efetuarem uma grande
reparação, de viatura de transporte de atletas, sendo que apoio terá de ser solicitado
e concretizado até 31 de dezembro de 2019, conforme proposta do Senhor Presidente
da Câmara Mário Jorge Nunes.------------------------------------------------------------30
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Ponto 11. DESPORTO
. RLCTM – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS DO
MUNICÍPIO DE SOURE

- Norte e Soure – Centro Social, Cultural e Desportivo do Paleão
. Autorização para Ocupar o Espaço Público
. Isenção do Pagamento da Taxa

Foi presente a seguinte informação:
Assunto: RLCTM – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE
SOURE
- Norte e Soure – Centro Social, Cultural e Desportivo do Paleão
* Autorização para ocupar o espaço público
* Isenção do pagamento da taxa
O Norte e Soure – Centro Social, Cultural e Desportivo do Paleão, solicitou autorização para ocupar espaço público
para realizar as festas em honra de São João Batista, entre os dias 20 e 25 de junho de 2019.
Por despacho de Vª Exª de 04/06/2019 foi deferido o pedido de ocupação do espaço público.
Solicita também a isenção do pagamento das respetivas taxas.
O valor da taxa a cobrar seria de 148,00€.
Não se insere no grupo de entidades passíveis de isenção do pagamento de taxas previstas no artigo 25º do
Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, RLCTM.
No entanto, o artigo 26º do RLCTM prevê a possibilidade de concessão de outras isenções totais ou parciais,
através de deliberação fundamentada da Câmara Municipal.
Assim, sugere-se ainda que, dado tratar-se de uma iniciativa com impacto cultural, económico e social, se possa
equacionar a aprovação da isenção solicitada.
À Consideração Superior
Maria José Carvalhão – Engª Civil
Chefe de Divisão G.U.P.D.
5 de junho de 2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Isenção do Pagamento de Taxas.-----------Ponto 12. AÇÃO SOCIAL//PROMOÇÃO DO EMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL
. GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL - GIP
- Candidatura N.º 30/GIP/2018 – Contrato de Objetivos
Foi presente a seguinte informação:
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ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL// PROMOÇÃO DO EMPREGO E INCLUSÃO SOCIAL
GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL - GIP
. Candidatura N.º 30/GIP/2018 – Contrato de Objetivos
Relativamente ao assunto epígrafe, informamos:
A Câmara Municipal tem, desde maio de 2009, um Gabinete de Inserção Profissional (GIP) em funcionamento com o objetivo
de reforçar a atuação do Serviço Público de Emprego no apoio à inserção profissional dos desempregados, com capacidade de
atuação em proximidade aos territórios e às populações e em estreita articulação com a rede de Serviços de Emprego.
Os destinatários deste Gabinete são os jovens e adultos desempregados inscritos nos serviços de emprego e por estes
sinalizados/ afetos; pessoas em situação de desfavorecimento face ao mercado de trabalho e os jovens NEET, direcionados
pela plataforma Garantia Jovem.
Esta parceria, tem vindo a ser prorrogada até à presente data, face aos resultados positivos revelados pelo GIP de Soure.
O GIP, no âmbito da legislação em vigor desenvolve as seguintes atividades:
- Ações de apoio à procura ativa de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora;
- Captação e divulgação de ofertas de emprego e apoio à colocação;
- Divulgação de medidas de apoio ao emprego, formação profissional e empreendedorismo e apoio ao encaminhamento de
candidatos;
- Divulgação de Programas comunitários que promovam a mobilidade no emprego e na formação profissional no espaço
europeu;
- Encaminhamento para ações promotoras do desenvolvimento de competências de empregabilidade e criação do próprio
emprego;
- Apoio à inscrição online dos candidatos a emprego;
- Ações previstas no Eixo 1 – Emprego, Formação e Qualificação do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento
Social;
- Informação sobre o conteúdo e abrangência de alguns serviços e apoios em matéria de Segurança Social;
- Outras atividades, consideradas necessárias, pelos serviços de emprego, para apoio à inserção profissional dos
desempregados, nomeadamente as ações de informação e encaminhamento previstas na Garantia Jovem.
O Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P., veio no passado dia 24 de maio de 2019, informar o Município de Soure,
que no dia 1 de junho de 2019 irá iniciar a 4.ª edição da rede GIP, ao abrigo da Portaria n.º 140/2015 de 20 de maio de 2017,
devendo para o efeito proceder-se à assinatura da Contratualização de Objetivos – em Anexo -.
Face ao atrás exposto, sugere-se que:
A Câmara Municipal tome conhecimento do Contrato de Objetivos, documento que materializa as atividades e os objetivos a
desenvolver no período de 2019-2021.
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À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor, em R/S
(Cristina Marta, Dra.)
2019.05.28

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 13. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
. USF - Unidade de Saúde Familiar de Alfarelos/Granja do Ulmeiro/Figueiró do
Campo
. Aquisição de Equipamento Informático
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto:

SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
USF – UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE ALFARELOS / GRANJA DO ULMEIRO / FIGUEIRÓ DO CAMPO
. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
- ADJUDICAÇÃO

Por despacho, de 06.05.2019, do Sr. Presidente da Câmara, Mário Jorge Nunes, foi decidido recorrer à figura da
consulta prévia, como procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
O Relatório Final mantém a seguinte proposta de ordenação das propostas:
EMPRESA

Espectro, SA

VALOR
13.425,00 €

Durante a fase de audiência prévia, efetuada nos termos do artigo 123.º do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01 e alterado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31/08, nenhum
dos concorrentes notificados se pronunciou sobre o Relatório Preliminar.
O contrato deverá ser reduzido a escrito nos termos do n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos (CCP),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos 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.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A aprovação da minuta do contrato;
2. A homologação do relatório final;
3. A adjudicação do presente serviço à entidade “Espectro, SA”;
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4. Autorização para a realização da despesa no valor de 13.425,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor.
5. Sugere-se, para gestor do contrato, o dirigente intermédio Vítor Miranda.
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
07.06.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a aprovação da minuta do contrato; a
homologação do relatório final; a adjudicação do presente serviço à entidade
“Espectro, SA”; a autorização para a realização da despesa no valor de 13.425,00
euros, acrescido de IVA, e a designação como gestor de contrato, o Dirigente
Intermédio o Sr. Eng. Vitor Miranda; conforme decorre da informação técnica dos
serviços.----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 14. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. CEMITÉRIOS

- Aida da Conceição Necas
. Compra de Coval n.º 71, no Cemitério de Soure

Foi presente a seguinte informação:
Assunto:- Aida da Conceição Necas
• Concessão de terreno no Cemitério Municipal de Soure – Coval n.º 71
- Pagamento a prestações
Relativamente ao assunto em epígrafe, e na sequência do solicitado por V. Exa., analisámos o pedido apresentado pela
requerente e procedemos à elaboração da seguinte informação.
A requerente supra mencionada veio solicitar o pagamento da concessão a título perpétuo do coval n.º 71, no Cemitério
Municipal de Soure, onde se encontra sepultado o seu marido, António José Garcia Emídio, em prestações (no maior número
legalmente possível).
Para o efeito, a requerente alega o seu débil rendimento.
DO DIREITO:
O pagamento da taxa de concessão de terreno para sepulturas perpétuas, encontra regulamentação no n.º 1 do art. 91.º do
Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais (RLCTM), cuja taxa está fixada em 900.00€, valor que será
aplicado ao coval n.º 71, e que será solicitado à requerente.
O pagamento a prestações, está regulado no art. 17.º do RLCTM que tem com epígrafe “Pagamento em prestações” e que
dispõe:
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“1 - Compete à Câmara Municipal autorizar o pagamento em prestações nos termos do código de procedimento e de
processo tributário e da lei geral tributária, desde que se encontrem reunidas as condições para o efeito.
2 - Os pedidos de pagamento em prestações devem conter a identificação do requerente, a natureza da dívida e o
número de prestações pretendido, bem como os motivos que fundamentam o pedido.
3 - No caso de deferimento do pedido, o valor de cada prestação mensal corresponderá ao total da dívida dividido pelo
número de prestações autorizado, acrescendo ao valor de cada prestação os juros de mora contados sobre o respetivo
montante desde o termo do prazo para pagamento voluntário até à data do pagamento efetivo de cada uma das prestações.
4 - O pagamento de cada prestação deverá ocorrer durante o mês a que esta corresponder até ao 8.º dia”.
CONCLUSÃO:
Face ao exposto, não estão verificados todos os requisitos mencionados no n.º 2 do art. 17.º do RLCTM, nomeadamente, a
indicação expressa do número de prestações e dos motivos que fundamentam o pedido, uma vez que a requerente apenas
alega que se encontra com dificuldades financeiras.
Deste modo, parece-nos, salvo melhor entendimento, que esta insuficiência de fundamentação no que respeita à parte
económica, poderá ser colmatada pelos Serviços de Ação Social, se aí existir alguma informação sobre a situação da
requerente.
Quanto ao outro requisito, a requerente deverá ser notificada para vir ao processo indicar um número plausível de prestações
em que pretende pagar o coval solicitado.
Salvo melhor e mais fundamentada opinião, é o quanto se nos oferece dizer relativamente ao assunto colocado à nossa
consideração.
Paços do Município de Soure, 24 de abril de 2019
A Técnica Superior,
(Susana Ramos, Dra.)

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de pagamento em 9 prestações,
para a concessão de terreno para sepultura perpétua no Cemitério Municipal de
Soure - Coval n.º 71 .-------------------------------------------------------------------------Ponto 15. PROTEÇÃO CIVIL
. GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA - GTF

. Aquisição de Viatura
. Proposta de Aquisição de Viatura
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: PROTEÇÃO CIVIL

GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL E DEFESA DA FLORESTA - GTF
AQUISIÇÃO DE VIATURA
- PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE VIATURA
* ADJUDICAÇÃO

35

11.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 12 de junho de 2019, pelas 14,30 horas
Por Deliberação da Câmara Municipal, de 27.05.2019, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
A entidade consultada apresentou a seguinte proposta:
EMPRESA
Keycode, Unipessoal, Lda.

VALOR
9.000,00 €

De acordo com o relatório em anexo, uma vez que a empresa respondeu ao solicitado, que o preço proposto está
de acordo com o preço base definido, sugere-se a adjudicação à entidade “Keycode, Unipessoal, Lda.”.
É dispensada a redução do contrato a escrito, conforme a alínea a) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo e do artigo 125.º do
Código dos Contratos Públicos, 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 o dirigente Vítor
Miranda.

CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A dispensa da redução do contrato a escrito;
2. A dispensa da audiência prévia;
3. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Keycode, Unipessoal, Lda.”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 9.000,00 euros;
5. A designação para gestor do contrato do dirigente intermédio Vítor Miranda.
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
07.06.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a dispensa da redução do contrato a escrito;
a dispensa da audiência prévia; a adjudicação do presente fornecimento à empresa
“Keycode, Unipessoal, Lda.”; a autorização para a realização da despesa no valor
de 9.000,00 euros, e a designação como gestor de contrato, o Dirigente Intermédio
o Sr. Eng. Vitor Miranda; conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----36
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Ponto 16. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
. REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES
* ADJUDICAÇÃO

Por deliberação da Câmara Municipal, de 16.05.2019, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
Das várias entidades consultadas, apenas a seguinte apresentou proposta:
EMPRESA

João Gonçalves Marques, Unipessoal, Lda

VALOR
5.700,00 €

Conforme relatório de análise em anexo, uma vez que a empresa respondeu ao solicitado, que o preço proposto é
inferior ao preço base definido, sugere-se a adjudicação à entidade “João Gonçalves Marques, Unipessoal, Lda”.
O contrato do presente serviço será reduzido a escrito nos termos dos artigos 94º e seguintes do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo e do artigo 125.º do
Código dos Contratos Públicos, 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 o Chefe de Divisão
Eng. Mário Monteiro.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A dispensa da audiência prévia;
2. A aprovação da minuta do contrato;
3. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “João Gonçalves Marques, Unipessoal, Lda”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 5.700,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;
5. A designação para gestor do contrato o Chefe de Divisão Eng. Mário Monteiro.
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
07.06.2019
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a dispensa da audiência prévia; a minuta
do contrato; a adjudicação do presente fornecimento à empresa “João Gonçalves
Marques, Unipessoal Lda.”; a autorização para a realização da despesa no valor de
5.700,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal e a designação como gestor de contrato
o Chefe de Divisão Eng. Mário Monteiro; conforme decorre da informação técnica
dos serviços.-----------------------------------------------------------------------------------Ponto 17. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

DEFESA DO MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS
* ADJUDICAÇÃO
Por deliberação da Câmara Municipal, de 16.05.2019, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
Das várias entidades consultadas, apenas a seguinte apresentou proposta :

EMPRESA

João Gonçalves Marques, Unipessoal, Lda

VALOR
21.480,00 €

Conforme relatório de análise em anexo, uma vez que a empresa respondeu ao solicitado, que o preço proposto é
inferior ao preço base definido, sugere-se a adjudicação à entidade “João Gonçalves Marques, Unipessoal, Lda”.
O contrato do presente serviço será reduzido a escrito nos termos dos artigos 94º e seguintes do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo e do artigo 125.º do
Código dos Contratos Públicos, 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 o Chefe de Divisão
Eng. Mário Monteiro.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
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1. A dispensa da audiência prévia;
2. A aprovação da minuta do contrato;
3. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “João Gonçalves Marques, Unipessoal, Lda”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 21.480,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;
5. A designação para gestor do contrato o Chefe de Divisão Eng. Mário Monteiro.
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
07.06.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a dispensa da audiência prévia; a minuta
do contrato; a adjudicação do presente fornecimento à empresa “João Gonçalves
Marques, Unipessoal Lda.”; a autorização para a realização da despesa no valor de
21.480,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal e a designação como gestor de
contrato o Chefe de Divisão Eng. Mário Monteiro; conforme decorre da informação
técnica dos serviços.--------------------------------------------------------------------------Ponto 18. RECURSOS HUMANOS
. Procedimento Concursal Comum na Modalidade de Contrato de Trabalho
em Funções Públicas por Tempo Indeterminado para Preenchimento de
Dois Postos de Trabalho na Carreira e Categoria de Assistente
Operacional (Auxiliar de Ação Educativa)
- Acionamento da Reserva de Recrutamento
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ► PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM NA MODALIDADE DE CONTRATO DE
TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO PARA
PREENCHIMENTO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO NA CARREIRA E CATEGORIA
DE ASSISTENTE OPERACIONAL (AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA)

- Acionamento da Reserva de Recrutamento

Informamos que no seguimento da Reunião de Câmara Municipal de 16 de maio de 2019, em que foi
deliberado acionar a reserva de recrutamento do procedimento mencionado em epígrafe, foi celebrado
contrato de trabalho com a candidata posicionada em sexto lugar, Ana Filipa da Costa Ferreira
Gonçalves.
A trabalhadora iniciou funções a 01-06-2019.
Sugere-se, que este assunto seja submetido à Câmara Municipal para conhecimento.
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À Consideração Superior,
Paços do Município de Soure, 04 de junho de 2019
A Técnica Superior,
(Lilia Berardo)
04-06-2019

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 19. RECURSOS HUMANOS
. Abertura de Procedimento Concursal
- Técnico Superior na Área de Engenharia Eletrotécnica

Deliberado, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos.-----Ponto 20. RECURSOS HUMANOS
. Abertura de Procedimento Concursal
- Jurista

Deliberado, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos.-----Ponto 21. RECURSOS HUMANOS
. Mobilidade Interna entre Órgãos para Preenchimento de Um Posto de
Trabalho para a Carreira/Categoria de Assistente Operacional Cantoneiro
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ► RECURSOS HUMANOS

* Mobilidade Interna Entre Órgãos para Preenchimento de Um Posto de
Trabalho para a Carreira / Categoria de Assistente Operacional - Cantoneiro

Na sequência do procedimento mencionado em epígrafe, informamos que iniciou funções neste
Município, o Assistente Operacional, Orlando Fonseca, com efeitos a 01-06-2019.
Sugere-se que desta decisão se dê conhecimento à Câmara Municipal.
À Consideração Superior,
Paços do Município de Soure, 04 de junho de 2019
A Técnica Superior,
(Lilia Berardo)

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------40
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Ponto 22. RECURSOS HUMANOS
. Procedimentos Concursais para o Provimento de Dirigentes Intermédios
- Término dos Procedimentos
. Designação dos Candidatos
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ► RECURSOS HUMANOS
* Procedimentos Concursais para o Provimento de Dirigentes Intermédios
- Término dos Procedimentos
- Designação dos Candidatos
Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe informamos que, por despachos do Exmo. Senhor Presidente da Câmara
Municipal, datados de 31-05-2019, cujas cópias se anexam, foram designados em Regime de Comissão de Serviço, os candidatos
abaixo mencionados:
- Vítor Manuel Carvalho Miranda, cargo de Direção Intermédia de 3º Grau no Setor de Instalações e Equipamentos;
- Ivo Gil Antunes Martins da Costa, cargo de Direção Intermédia de 4º Grau no Setor Financeiro de Património e Contabilidade;
- Nádia Filipa Antunes Madeira Gouveia, cargo de Direção Intermédia de 4º Grau no Setor de Planeamento e Estratégia;
- Ana Sofia Gonçalves Valente, cargo de Direção Intermédia de 4º Grau no Setor de Educação e Juventude;
- Mauro António Pereira Alegre, cargo de Direção Intermédia de 5º Grau no Setor de Obras por Administração Direta, Apoio às
Freguesias;
- Cristina Isabel da Costa Marta Lapo, cargo de Direção Intermédia de 5º Grau no Setor de Ação Social e Saúde.
As referidas designações produzem efeitos a contar do dia seguinte à sua publicação no Diário da República.
Sugere-se, que este assunto seja submetido à Câmara Municipal para conhecimento.
À Consideração Superior,
Paços do Município de Soure, 04 de junho de 2019
A Técnica Superior,
(Lilia Berardo)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “relativamente ao meu
despacho de 31.05.2019, foram designados em Regime de Comissão de Serviço os
candidatos Vitor Miranda, Ivo Costa, Nádia Gouveia, Ana Sofia Valente, Mauro Alegre e
Cristina Lapo. Dar-vos conhecimento que dei o Despacho de designação que constam e
como já referi, no Período Antes da Ordem de Trabalho, há uma renúncia, portanto, ficará
sem efeito, terei que revogar o despacho, acrescentando o dado novo que é a renúncia da
candidata designada.”---------------------------------------------------------------------------------------
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A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “Senhor Presidente, eu depreendo
que este ponto seja apenas para dar conhecimento ao Executivo dos despachos que
produziu, datados de 31.05.2019, com propostas de designação dos Candidatos que terão
ficado em primeiro lugar nos respetivos procedimentos concursais, nos quais refere que
“produzem efeitos imediatos após publicação em Diário da República”. Mas nesta
informação, que aqui apresenta, datada de 12.06.2019, refere no último paragrafo que em
05.06.2019 procederam ao envio do respetivo aviso para Diário da República. Ou seja, é
enviado para publicação em Diário da República antes dos Candidatos terem conhecimento
da sua própria designação/nomeação. E portanto, uma vez que trouxe aqui, e bem, para
nosso conhecimento, uma “comunicação de não aceitação”, bem como um conjunto de
reclamações de três candidatos… pretendo que conste em ata, e por isso farei mesmo
questão de ler o ofício de “não aceitação da sua proposta de designação” que nos
apresentou, uma vez que não se trata de nenhuma “carta de renúncia” como referiu, pois a
candidata que ficou em primeiro lugar nunca terá ocupado esse Cargo de Dirigente, e
portanto trata-se simplesmente disso mesmo, de uma carta de não aceitação da sua proposta
de designação, o que é diferente de renúncia e/ou de reclamação. E passo assim a ler a
respetiva comunicação, apenas para que a mesma fique registada em ata: “Acuso a receção do
V. ofício referência número 1700, datado de 03.06.2019, enviado através de carta registada com aviso de
receção, o qual levantei no dia 06.06.2019. Através deste ofício tive conhecimento que fui designada, por
despacho de V. Exa., datado de 31.05.2019, em regime de comissão de serviço, para o Cargo de Dirigente
Intermédia de 4.º Grau para o Setor de Planeamento e Estratégia, com efeitos a contar ao dia seguinte à
publicação no Diário da República. Foi com surpresa e apreensão que recebi esta notificação com a
informação/resultado final do procedimento concursal, ao qual fui opositora, visto que não me foi dado
conhecimento da minha classificação na entrevista pública de seleção, que, à semelhança da lista de
classificação na avaliação curricular, considero que deveria ter sido objeto de publicidade, através de Aviso,
para a tornar pública. Considero que o procedimento concursal se desenrolou de uma forma atribulada e
nem sempre transparente, com pedidos de esclarecimentos sem resposta, pelo que uma consulta mais
aprofundada do mesmo, poderia resultar numa constatação de ilegalidade e falta de transparência, “à
boleia” da Lei de Proteção de Dados. Refiro também que a minha nota de avaliação curricular foi alterada,
consequência de engano e esquecimento, assumido pelo júri, na contabilização dos quatro anos em que exerci
o cargo de Vereadora, facto este, que por coincidência ou não, surgiu após o meu pedido formal das atas
número um e número três, em 06.03.2019. É do meu conhecimento que vários candidatos/opositores ao
procedimento concursal têm vindo a manifestar a intenção de apresentar reclamação. Refere o n.º 11, do
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, que, “…o despacho de designação,
devidamente fundamentado, é publicado no Diário da República juntamente com uma nota relativa ao
currículo académico e profissional do designado.”, mas no ofício que me foi enviado apenas há referência à
data do despacho, que eu considero de proposta de nomeação, e publicação em Diário da República, dado
que em nenhum momento da tramitação do procedimento eu fui informada da conclusão do mesmo e do
resultado do procedimento, pretendendo eu, dadas as razões apontadas anteriormente, desistir do
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procedimento concursal. Face ao exposto, e considerando ainda que: o desempenho do Cargo de Dirigente
deve ser pautado por valores de legalidade, justiça, imparcialidade, transparência e boa fé, valores estes que se
me afigura nem sempre terem sido observados no procedimento concursal ao qual fui opositora; em nenhum
momento me foi comunicado previamente o resultado do procedimento concursal e que seria eu a indicada
para a nomeação, sublinho e relevo, que apenas tive conhecimento do ponto de situação do procedimento
concursal aquando do levantamento do ofício enviado por correio registado, em 06.06.2019, tendo também
nesse momento ficado a conhecer aquilo que eu considero ser a proposta da minha designação/nomeação; em
tempo algum me foi dada a possibilidade de decidir pela aceitação ou não da nomeação; de acordo com a lei,
na nomeação para Cargo de Dirigente só a aceitação confere eficácia ao ato de nomeação e marca o início da
relação de serviço; Comunico a V. Exa., na sequência do vosso ofício, informando do despacho que eu
considero proposta de nomeação, que não aceito a minha designação/nomeação, em regime de comissão de
serviço, para o Cargo de Dirigente Intermédia de 4.º Grau para o Setor de Planeamento e Estratégia. Com
os melhores cumprimentos, a candidata.”
Referir ainda que este órgão executivo não produz lei, não legisla, não tem competência para
tal, nem para julgar… portanto concordo em absoluto, sempre em nome dos valores que
defendo, legalidade, transparência e justiça, que neste e noutros casos da mesma natureza, se
averigue a existência, ou não, de possíveis irregularidades, para que, caso existam, possam ser
corrigidas, sempre na defesa daquilo que nos deve mover enquanto autarcas que é a
salvaguarda do interesse público.”-----------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “gostaria só de dizer que já tenho
alguns anos de desempenho autárquico e nunca me tinha deparado com uma situação
destas, fica aqui muito claro, o que se passou e o que se está a passar. Não quero
responsabilizar as pessoas em si, neste caso a Senhora funcionária Nádia Gouveia, mas isto
acontece porque a lei permite que funcionários de uma autarquia possam concorrer em
listas para lugares políticos dessa mesma autarquia e em situações de limite como esta gera
conflito. As pessoas que desempenham simultaneamente dois papéis em que, por um lado
são juízes e têm o direito de deliberar e analisar e do outro lado são a primeira pessoa de
uma determinada ação, não devia acontecer. Portanto, é altura, destas situações terminarem,
porque quando tudo corre bem, corre bem, mas em situações destas são lamentáveis, isto é
o que a política tem, também tem de pior. Há aqui um clima de suspeição, existem situações
preocupantes que se passam no interior desta Autarquia e que, certamente nos mostram o
mau ambiente existente entre funcionários, quando o que podemos esperar deles é o bom
desempenho na autarquia, é a prestação de um serviço público nas melhores condições, é
isso que nós devemos estar à espera e é o que espero enquanto Vereadora. Lamento toda
esta situação e, acima de tudo, a forma.” ---------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “não tenho nada a
acrescentar, abriu-se o procedimento, concorreu quem a lei prevê que possa concorrer,
nomeado o júri, o júri entendeu apurar nos termos em que entendeu que é o procedimento,
compete ao Presidente da Câmara, dirigente máximo do órgão, cumprir as decisões do júri,
se eu não o tivesse feito teria que fundamentar o porquê de o não fazer. Como não acho que
me deva interferir, nem neste procedimento, nem em nenhum, limitei-me a cumprir com o
dever. O júri entendeu designar as pessoas que entendeu e eu cumpri escrupulosamente com
as deliberações do júri, aliás, como de outra coisa, quem me conhece, não podia esperar,
assim como se estavam à espera que eu interferisse com o júri sobre qualquer consideração
sobre qualquer funcionário, portanto, também ficam a saber, nem neste, nem noutro caso, é
essa a minha forma de estar. Portanto, cumpri exatamente aquilo que o júri mandou fazer,
no tempo que entendeu fazer. Tomámos conhecimento deste conjunto de seis nomeações,
vão ser só cinco por um lado, e por outro, eficácia para quatro, sendo que a breve trecho irei
nomear em regime de substituição duas pessoas que, dentro daquilo que são os parâmetros
da lei e dentro da análise que eu fizer aconselhado pelos serviços de Recursos Humanos que
a lei permitir, encontrar, dentro que estejam ao serviço da câmara e disponíveis para a tarefa,
duas pessoas para continuar a desempenhar estas funções de grande importância para o
Município, quer seja no Setor de Instalações e Equipamentos, quer seja no Setor de
Planeamento e Estratégia. A Lei é bem clara, a faculdade de designar em regime de
substituição é uma faculdade do dirigente máximo, cumprindo alguns critérios simples de ler
e quando mesmo assim entender que os critérios não sejam bastante simples de ler, tem
outras formas de interpretação e de fundamentação, mas eu penso que dentro do
Município, há técnicos superiores com experiência suficiente para continuar a exercer estas
funções em regime de substituição, portanto, isso será uma tarefa, nos próximos dias, para
que os serviços tentem funcionar com normalidade.”------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 23. RECURSOS HUMANOS
. Estágio Curricular
- Desenvolvimento de Produtos Multimédia
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Estágio Curricular – Desenvolvimento de Produtos Multimédia
De acordo, com o assunto em epígrafe, cumpre-nos informar:
A Escola Tecnológica da NOVOTECNA, solicitou a este Município a integração do formando
Celso Manuel Martins Pereira, em estágio curricular de 450h, com inicio em Junho.
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O estágio em causa não acarretará qualquer tipo de encargos para o Município, sendo
totalmente suportado pela Escola.
Nestes termos, somos da opinião que o estágio poderá ser concedido, promovendo-se desta
forma o ensino qualificado dos jovens dentro das suas áreas, dando-lhes a possibilidade de
manterem um contacto direto com a realidade do Município, preparando-os assim, a
nível profissional, para a entrada no mercado de trabalho.
À Consideração Superior,
A Técnica Superior,
(Carla Madeira, Drª)
22.05.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Estágio Curricular de - Desenvolvimento
de Produtos Multimédia - , conforme decorre da informação técnica dos serviços.----Ponto 24. PROTOCOLO COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SOURE E A COMISSÃO
PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE GÉNERO
- Proposta de Nomeação da Conselheira Local Externa para a Igualdade
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: PROTOCOLO COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE SOURE E A COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A
IGUALDADE DE GÉNERO
- PROPOSTA DE NOMEAÇÃO DA CONSELHEIRA LOCAL EXTERNA PARA A IGUALDADE
Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:
Na sequência do Protocolo de Cooperação ENTRE O MUNICÍPIO DE SOURE E A COMISSÃO PARA A CIDADANIA E A IGUALDADE DE
GÉNERO, assinado formalmente a 04 de junho de 2019, enquadrado na estratégia da eliminação dos estereótipos, combate à
discriminação e combate à violência contra as mulheres (objetivos da Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não
discriminação 2018-2030 “Portugal + Igual”, aprovada pela Resolução de Conselhos de Ministros n.º 61/2018 de 21 de maio),
torna-se necessária a constituição da Equipa para a Igualdade na Vida Local (EIVL), que, de acordo com a Cláusula V do
Protocolo, apresenta a seguinte constituição:
1. A EIVL é composta por 5 a 10 pessoas, nomeadas pelo Presidente da Câmara Municipal.
2. Integram a EIVL, designadamente:

a)
b)
c)

Presidente da Câmara Municipal ou Vereador/a com a área da igualdade;
Conselheiros/as Locais para a Igualdade;
Dirigentes da Câmara Municipal designadamente das áreas dos recursos humanos, orçamento, urbanismo,
intervenção social, saúde e educação;

d)

Até três elementos com reconhecida competência técnica e ou especialização nas áreas de intervenção do
presente protocolo, cuja escolha é articulada previamente com a CIG, de entre:

i.

Um/a investigador/a ou especialista;
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ii.

Um/a representante de ONG com intervenção nos domínios da ENIND, sedeada ou a desenvolver atividade
no Município;

iii.

Um/a representante de ONG com assento no Conselho Consultivo da CIG ou especialista da bolsa de
especialistas da CIG.

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, podem, ainda, integrar a EILV, representantes da Assembleia Municipal,
até ao máximo de quatro pessoas, a indicar por aquela ao/à Presidente da Câmara Municipal, sendo que pelo menos uma
deverá ser o/a Presidente da Junta de Freguesia.
Encontrando-se já a Dirigente Intermédia de 4.º grau em R/S do Setor de Educação e Juventude (Sofia Valente) nomeada para
Conselheira Local Interna para a Igualdade, cabe-nos agora propor um nome para a Conselheira Local Externa para a Igualdade,
para que se possa avançar com a constituição da restante Equipa.
Proposta:
Tendo em consideração que:
- A Conselheira Local Externa para a Igualdade deve ser uma pessoa com reconhecida experiencia e competência nas áreas
referidas no Protocolo, nomeadamente Igualdade e Violência Doméstica;
- a temática da Violência Doméstica, quer ao nível da prevenção primária e sensibilização comunitária, quer ao nível da
intervenção e encaminhamento, tem vindo a ser trabalhada já há bastantes anos, no Concelho de Soure, pelo Grupo De Portas
Abertas, Grupo este que pertence ao Projeto de Intervenção em Rede da Violência Doméstica, coordenado pelo Dr. João
Redondo e do qual o Município de Soure é parceiro;
- que o Grupo de Portas Abertas tem sido dinamizado pela Sra. Enfermeira Albertina Apóstolo Santa Bárbara (USF VitaSaurium),
cuja formação e experiência nesta área é largamente reconhecida.
Por tudo o que foi exposto anteriormente, propomos o nome da Sra. Enfermeira Albertina Apóstolo Santa Bárbara (USF
VitaSaurium – ARSCentro, Ministério da Saúde), para integrar a Equipa para a Vida Local do Município de Soure, como
Conselheira Local Externa para a Igualdade.
À consideração superior,
Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
04-06-2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a nomeação da Senhora Enfermeira
Albertina Apóstolo Santa Bárbara (USF VitaSaurium - ARSCentro, Ministério da
Saúde), para integrar a equipa para a Vida Local do Município de Soure, como
Conselheira Local Externa para Igualdade, conforme decorre da informação técnica
dos serviços.-----------------------------------------------------------------------------------Ponto 25. PLANOS DE SINALIZAÇÃO – PLANO DE INTERVENÇÃO NAS PEDREIRAS EM
SITUAÇÃO CRITICA – RCM Nº 50/2019 DE 5 DE MARÇO
- Medidas Preventivas de Sinalização na Envolvente das Pedreiras a
Desenvolver pela EDM
. PIPSC_PS_392_ Gesseira S. José do Pinheiro, Soure
. PIPSC_PS_2986_ Serra do Carvalhal, Soure
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Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: PLANOS DE SINALIZAÇÃO - PLANO DE INTERVENÇÃO NAS PEDREIRAS EM SITUAÇÃO CRITICA - RCM Nº 50/2019 DE 5 DE
MARÇO
MEDIDAS PREVENTIVAS DE SINALIZAÇÃO NA ENVOLVENTE DAS PEDREIRAS A DESENVOLVER PELA EDM
- PIPSC_PS_392 – GESSEIRA S. JOSÉ DO PINHEIRO, SOURE
- PIPSC_PS_2986 – SERRA DO CARVALHAL, SOURE
Em reunião do executivo do dia 16/05/2019, ponto 25, foi aprovado o Plano de Sinalização de Vias relativo à
pedreira do Baixo Carvalhal (PIPSC_PS_2320).
Contactados pela EDM em 28/05/2019, constatámos que carecem também de aprovação, os dois planos referidos
em assunto, conforme transmitido a este município, solicitando aquela entidade uma resposta célere por forma a
que os mesmos possam ser imediatamente implementados.
Analisados os planos de sinalização de vias apresentados, visitados os locais/vias em causa, é nosso entendimento
que os mesmos reúnem condições para aprovação.
Solicitada informação jurídica quanto a saber qual o órgão competente para aprovação dos planos em análise, a
mesma foi elaborada pela Dra. Susana Ramos e junta-se em anexo.
Anexos:
 Informação jurídica;
 Relatórios de Visitas efetuadas às pedreiras (2);
 Planos de sinalização (2).
À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º.
Chefe de Div. I.O.P.M)

2019-06-03

e
Assunto:♦ Competência (Lei n.º 75/2003, de 12 de setembro)
- Medidas Preventivas de Sinalização na Envolvente das Pedreiras a Desenvolver pela EDM
- PIPSC_PS_392 – Gesseira S. José do Pinheiro, Soure
- PIPSC_PS_2986 – Serra do Carvalhal, Soure
Conforme foi solicitado por V. Exa., no sentido de saber qual o órgão competente no Município para aprovação dos Planos de
Sinalização supra mencionados, informo que, a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (lei que estabelece o regime jurídico das
autarquias locais), sobre esta matéria não oferece uma resposta direta.
Porém, atendendo ao referido no n.º 2 do art. 23.º da Lei n.º 75/2003, de 12 de setembro, “os Municípios dispõem de
atribuições, designadamente nos domínios:
(…)
c) Transportes e Comunicações;
(…)
p) Cooperação Externa.
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E, segundo o n.º 1 al r) do art. 33.º do mesmo dispositivo legal, compete à Câmara Municipal, “colaborar no apoio a
programas e projetos de interesse municipal, em parceria com entidades da administração central”.
Assim, salvo melhor entendimento, enquadramos esta matéria nos artigos supra mencionados, pelo que, por força dos
mesmos, e atendendo que o Plano de Sinalização de Vias relativo à pedreira do Baixo Carvalhal (PIPSC_PS_2320), foi
aprovado em Reunião de Câmara de 16/05/2019, conforme referido na sua informação, sugerimos para os Planos em análise,
igual tratamento.
Informo ainda que, o n.º 3 do art. 35.º do mesmo dispositivo legal dispõe:
“Em circunstâncias excecionais, e no caso de, por motivo de urgência, não ser possível reunir extraordinariamente a
câmara municipal, o presidente pode praticar quaisquer atos da competência desta, ficando os mesmos sujeitos a
retificação na primeira reunião realizada após a sua prática, sob pena de anulabilidade”.
Salvo melhor e mais fundamentada opinião, é o quanto se nos oferece dizer relativamente ao assunto colocado à nossa
consideração.
À superior consideração,
Paços do Município de Soure, 03 de junho de 2019
A Técnica Superior,
(Susana Ramos, Dra.)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se da emissão de
parecer favorável a este Plano de Sinalização.”--------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “eu irei aprovar naturalmente a
proposta que aqui nos é trazida sobre o Plano de Sinalização, mas no entanto, sinto-me no
direito de poder dizer algo mais sobre os motivos que levam à necessidade do Plano de
Sinalização. Os assuntos que têm vindo às reuniões do Executivo sobre pedreiras,
relacionam-se com a colocação de sinalética e mais especificamente Planos de Intervenção
nas Pedreiras em situação crítica e referem-se especificamente à colocação de sinalética para
indicar colapso de caminhos ou estradas que é esta a situação também. Temos sérias
preocupações, para além disto e porque a sinalética é necessária, levam-nos a ter
preocupações com o estado e a segurança das estradas limítrofes a estas explorações, pelo
que defendemos que a autarquia deve exigir das empresas responsáveis destas atividades
extrativas, informação concreta sobre a área explorada e a área licenciada, Planos de Risco e
promover visitas, se possível, ao seu interior pois também neste estudo ficámos a saber que,
mais uma vez, não tiveram acesso ao interior. Portanto, o Plano que aqui nos é mostrado é,
daquilo que foi possível de ver, só de uma análise de exterior. Da visita que os eleitos da
CDU fizeram, há muito pouco tempo, aos limites da pedreira que fica na estrada de Tapéus,
podemos constatar o impacto visual negativo sobre a paisagem daquelas encostas, mas
também a existência de um troço quer à esquerda, quer à direita da estrada, mostrando uma
exploração intensiva do solo, que para além do risco para quem lá passa, representa a
destruição de uma paisagem que ficará para sempre a seu aberto .Urge, por parte da Câmara
Municipal, uma intervenção de defesa da paisagem deste território e do Concelho.”----------48
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “analisados os Planos de
Sinalização de Vias apresentados, portanto, é o Plano de Sinalização de Estradas e
Caminhos visitados, os locais em causa são do entendimento do Senhor Chefe de Divisão
que os mesmos reúnem condições para aprovação.”-------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “estas são as duas pedreiras que
foram também analisadas e as conclusões. Queria só falar aqui das conclusões: a vedação
estava ser arranjada na data da visita; o estado do caminho é bom para a circulação; o
principal perigo é o colapso da estrada Oeste, para o interior da pedreira, em S. José do
Pinheiro. Portanto, o que se pede aqui é que estes perigos que estão lá, que sejam
sinalizados. Portanto, a sinalização vertical que está lá deve ser reforçada, como perigo de
colapso. A zona escavada pode apresentar risco para o caminho público, até por se tratar de
um maçico de gesso, pelo que se recomenda um estudo de aferição e estabilidade, com
urgência. Portanto, esse estudo de estabilidade tem que ser feito porque eles estão a dizer
que é com urgência. Portanto eu propunha até que nós não aprovamos isso e que seja
desencadeado um mecanismo, e na próxima reunião, quando houver, nós aprovámos o
Plano de Sinalização, já sabendo que a recomendação do Plano está a ser implementada,
porque se não corremos o risco de aprovamos o Plano de Sinalização, mas esta
recomendação de estudo de aferição da estabilidade, com urgência, nunca mais é feita. Está
a dizer com urgência, e se houver algum problema, a Câmara Municipal vai ser chamada “à
pedra” porque estava cá no relatório, com urgência, a urgência implica fazer as coisas. O que
eu sugiro, se me é permitido - foi feita a vistoria, detetado os problemas - a sinalização deve
ser implementada, ainda é pior não haver sinalização do que não haver sinalização em
termos de perigo. Talvez acrescentar o placar de perigo de colapso, eventualmente tem que
ser sinalizado e depois, na resolução da reunião de Câmara que vai ser implementado ou vai
ser desencadeado um mecanismo para cumprir as recomendações e as conclusões, que é o
estudo de aferição e estabilidade, com urgência, só assim é que tem lógica. Vou votar
favoravelmente na condição de que vai ser implementado esse sinal de risco de colapso e na
condição de que a Câmara vai desencadear, de imediato, as recomendações e sugestões para
fazer os estudos de estabilidade.”------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “fica já determinado aos
serviços, quer à Divisão de Infraestruturas, quer à Divisão de Planeamento e Urbanismo,
desencadear os procedimentos de obtermos os estudos de verificação da instabilidade das
próprias pedreiras e das estradas.”------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Plano de Sinalização de Vias - Medidas
Preventivas de Sinalização na Envolvente das Pedreiras a Desenvolver pela EDM -:
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- PIPSC_PS_392_ Gesseira S. José do Pinheiro, Soure;
- PIPSC_PS_2986_ Serra do Carvalhal, Soure, conforme decorre das informações
técnicas dos serviços.-------------------------------------------------------------------------Ponto 26. PROCESSO N.º 175/19.5 BECBR
- Autor: Graça da Conceição Pereira Soeiro Centeio
- Réu Município de Soure
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: ♦ Processo n.º 175/19.5 BECBR
- Autor: Graça da Conceição Pereira Soeiro Centeio
- Réu Município de Soure
Na seguimento do solicitado superiormente, e na sequência da informação fornecida pela Sra. Chefe de Divisão de Gestão
Urbanística, Planeamento e Desenvolvimento, Eng. Maria José, realizámos uma breve súmula do processo mencionado em
epígrafe:
Este processo teve a sua génese num abaixo-assinado que deu entrada nos Serviços de Atendimento do Município de Soure
em 11/11/2017, a solicitar informação sobre uma serventia em S. José do Pinheiro que estava a ser obstruída com uma
construção.
Um mês depois, em 11/12/2017, a Drª Paula Batista já na qualidade de advogada da Autora - Graça da Conceição Pereira
Soeiro Centeio, solicitou informação sobre uma obra que estava a ser construída em São José do Pinheiro, pelo Sr. Carlos
Madeira Mendes.3
Em 12/12/2017 a fiscalização em ação de fiscalização das duas situações efetuou participação da obra que estava a ser
realizada sem licenciamento municipal.
Em 13/12/2107 o Sr Vice-Presidente proferiu o seguinte despacho :
1.

Se proceda ao embargo da obra;

2.

Se notifique o proprietário para no prazo de 45 dias iniciar procedimento tendo em vista a eventual legalização das
obras efetuadas;

3.

Se instaure processo de contraordenação e nomeou instrutora do processo a Dra. Susana Ramos;

4.

Que se dê conhecimento das diligências ao Sr. António Augusto Nunes Marques.

O embargo da obra foi efetuado dia 15/12/2017.
Em 22/5/2018 foi produzida informação técnica a sugerir a demolição com audiência prévia com despacho favorável do Vice
Presidente.
Também segundo informação da Sra. Chefe de Divisão, tem havido uma troca de correspondência, entre a Câmara e os
advogados de ambas as partes, pois a Dra. Paula Batista solicita que a Câmara faça cumprir a ordem de demolição da
edificação ilegal, porém como decorre da lei, a demolição de obras ilegais é uma solução de última racio que só deve ser
ordenada quando as obras não sejam objeto de legalização, e no caso em apreço o infrator apresentou argumentos que lhe
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permitiram conceder novo prazo para apresentação de legalização, por este facto é que ainda não foi determinada a ordem de
demolição.
O Dr. Edgar Domingues, foi contratado pelo Município para contestar a presente ação, tendo procuração forense datada de 28/05/2019.
Nesse mesmo dia foram-lhe fornecidos todas os documentos que fazem parte do processo da obra do Município.
O prazo para contestar a ação tem data limite a 17/06/2019.
Salvo melhor e mais fundamentada opinião, é o quanto se nos oferece dizer relativamente ao assunto colocado à nossa consideração.
À superior consideração,
Paços do Município de Soure, 05 de junho de 2019
A Técnica Superior,
(Susana Ramos, Dra.)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dar-vos nota que pedi ao
Dr. Edgar Domingues que fizesse uma proposta de prestação de serviços, que o mesmo me
comunicou hoje, que não a transcrevi aqui, mas são valores que se enquadram no regime de
ajuste direto simplificado, pede 50,00 euros à hora, para tomar conta deste processo e o
prazo acaba dia 17.06.2019. Aquilo que me foi comunicado pelo Dr. Edgar Domingues,
relativamente a este processo, em que somos réus, o autor é Graça da Conceição Pereira
Soeiro Centeio, é que deve ser determinada a demolição imediata do prédio e notificar disso
o autor da ação, fazendo essa comunicação e comunicando ao Tribunal Administrativo e
Fiscal, que a nossa determinação é essa e o processo cai quase automaticamente. Esta
situação deve ser tomada como, por analogia, a outras situações que se verifiquem. Compete
depois ao Tribunal aceitar a impugnação dos interessados, depois enquanto o Tribunal
mantiver essa análise de impugnação, temos que suspender à ordem do Tribunal essa
demolição, não temos o poder de mantermos nós a suspensão de uma ordem que já foi
dada. Compete ao Tribunal aceitar ou não a impugnação deles, porque se eles não fizerem a
impugnação faz-se demolição, é o último recurso, tem que nos ser impedido pelo Tribunal.
Esta aqui o processo e dei ordem ao Dr. Edgar Domingues para nos defender, cuja
contestação tem que entrar até segunda-feira e pagarmos as devidas custas. Dar-vos
conhecimento que o processo vai ser contestado, mas também adiantar, por indicação do
advogado, irei dar despacho para a demolição da obra não licenciada.”---------------------------

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 27. LOJA Nº 3, INTERIOR, DO MERCADO MUNICIPAL DE SOURE - DESISTÊNCIA
- Super Talho Martins
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Loja nº 3, Interior, do mercado municipal de Soure - desistência
Super Talho Martins
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Pelo requerimento nº 9018 entregue em 03 de junho de 2019, o requerente supra referido, solicita a desistência a
partir de 1 de junho, do aluguer da loja interior n.º 3, salsicharia, no mercado municipal.
Os serviços de atendimento geral, taxas e licenças e espaço do cidadão, informaram que a última fatura paga foi
em 03 de junho de 2019, a situação está regularizada até ao mês de junho.
Analisando o Regulamento do mercado municipal de Soure, refere o n.º 3 do artigo n.º 3 do artigo 9.º que “o
concessionário poderá denunciar o contrato a todo o tempo, mediante aviso prévio expedido por carta registada
com a antecedência mínima de 60 dias”
Não está prevista nenhuma sanção para o não cumprimento deste prazo.
Atendendo a que o mercado municipal está em obras e o requerente não está a ocupar nenhuma banca no espaço
atualmente em funcionamento, sugere-se que seja deferido o pedido de desistência do contrato de arrendamento
da loja n.º 3 do mercado municipal de Soure, e que o Super Talho Martins seja notificado para entregar o original
do alvará do direito à ocupação da loja interior do mercado.
Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
7 de junho de 2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de desistência do contrato de
arrendamento da Loja n.º 3 do Mercado Municipal de Soure, e que o Super Talho
Martins seja notificado para entregar o original do alvará do direito à ocupação da
loja interior do mercado, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 28. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
. Empréstimo a Médio/Longo Prazo
- Instrumento Financeiro de Reabilitação e Revitalização Urbana
(IFRRU) 2020
. Reabilitação do Imóvel na Rua do Talho, n.º 5
Foi presente a seguinte informação:
ASSUNTO: ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

EMPRÉSTIMO A MÉDIO/LONGO PRAZO
- INSTRUMENTO FINANCEIRO DE REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO URBANA (IFRRU) 2020
* REABILITAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA DO TALHO, N.º 5

A Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, deliberou, em 26.02.2019, aprovar a
contratualização do financiamento, a médio/longo prazo, para o investimento em epígrafe, com o
Santander Totta, SA. Esta operação formaliza-se através de Candidatura ao IFRRU.
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Após a comunicação ao Banco desta decisão, foram sendo enviados vários elementos solicitados por
aquela entidade, para preparação da Candidatura, ou seja, o contrato e respetivos anexos, que nos
foram enviados no passado dia 05.06.2019.
Assim, sugere-se a aprovação, pela Câmara Municipal, da Minuta do Contrato e respetivos Anexos, que
juntamos em anexo, para se formalizar a Candidatura e enviar o processo para o Tribunal de Contas.
À consideração superior,
O Dirigente Intermédio de 4.º Grau, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
07/06/2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta do Contrato e Respetivos Anexos,
para se formalizar a Candidatura e enviar o processo para o Tribunal de Contas,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------------------Ponto 29. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
- Licenciamentos de Recintos Itinerantes e Improvisados
29.1. Fabrica da Igreja Paroquial de Soure - Espírito Santo
- Festas em Honra do Divino Espírito Santo
. Dias 07 a 10 de junho de 2019 – Ratificação

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-----------------------------------------------------------------------------------------29.2. Associação de Instrução e Recreio da Ribeira da Mata - Ribeira da Mata
- Festas em Honra de Santo António
. Dias 13 a 17 de junho de 2019 – Ratificação

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-----------------------------------------------------------------------------------------29.3. Festas em Honra de Nossa Senhora da Vida – Granja o Ulmeiro
- Dias 14, 15, 16, 19, 20, 21 e 22 de junho de 2019 – Ratificação

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto 30. CANDIDATURA: RENOVAÇÃO DE ALDEIAS
. PDR2020-10.2.1.6-FEADER-046502
- Terras de Sicó
. Notificação da Decisão de Aprovação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Candidatura: Renovação de Aldeias
PDR2020 – 10.2.1.6–FEADER-046502
Terras de Sicó
Notificação da Decisão de Aprovação
Relativamente ao assunto em epígrafe, e dando cumprimento ao solicitado pelo Sr. Presidente de Câmara, informa-se:
No âmbito da candidatura identificada em epígrafe, submetida pelo GAL/Terras de Sicó referente a operações
enquadradas no âmbito do LEADER - Implementação de Estratégias - Renovação de Aldeias, o Município foi
notificado da decisão de aprovação da mesma pela Autoridade de Gestão do PDR2020 em 17-04-2019 com um
investimento elegível de 29.300,00 e taxa cofinanciamento de 50% a que corresponde uma comparticipação
FEDER de 14.650,00.
O Resumo Financeiro da operação é o seguinte:
Custo Total do Investimento
Investimento Não Elegível
Investimento Elegível
Taxa de Cofinanciamento
Montante Comparticipação Aprovado

29.300,00
0,00
29.300,00
50%
14.650,00

Á consideração superior
A Dirigente Intermédia de 4º Grau, r/s
(Susana Gaspar, Dra)
07/06/2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Notificação da Decisão de Aprovação,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------------------------Ponto 31. CANDIDATURA: FECHO DE SISTEMAS – FECHO DA REDE DE DRENAGEM
DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE ALFARELOS/GRANJA DO ULMEIRO
. POSEUR-03-2012-FC000645
- Trabalhos a Mais – CNT-61013 – Correção Financeira
Foram presentes as seguintes informações:
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Assunto: Candidatura: Fecho de Sistemas – Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de
Alfarelos/Granja do Ulmeiro
POSEUR – 03 – 2012 - FC- 000645
- Trabalhos a Mais - CNT – 61013 – Correção Financeira
Relativamente ao assunto em epígrafe, dando cumprimento ao solicitado pelo Sr. Presidente de Câmara e atendendo
à informação do Sr. Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas Municipais, informa-se:
No âmbito da análise/verificação do Contrato de Trabalhos a Mais – CNT – 61013 relativo à Empreitada de Obras
Públicas “Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Alfarelos/Granja do Ulmeiro que integra
a operação POSEUR – 03 – 2012 - FC- 000645, o Município foi notificado da decisão de aplicação de uma
correção financeira de 25% sobre o montante da despesa elegível submetida a cofinanciamento referente a este
contrato, cujo valor é de 65.356,19+IVA.
Mais se informa que esta correção financeira é de um montante de 16.339,05+IVA.
À consideração superior,
A Dirigente Intermédia de 4º Grau, r/s
(Susana Gaspar, Dra)
07/06/2019

e
Assunto: PROSEUR – CONTRATO ADICIONAL “FECHO DE SISTEMAS – REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
DE ALFARELOS/GRANJA DO ULMEIRO – TRABALHOS A MAIS – CNT – 61013
- AUDIÊNCIA PRÉVIA
Relativamente ao tema em assunto, na sequência de solicitação de informação que nos foi endereçada pelos
serviços que gerem as candidaturas ao POSEUR, sobre a comunicação que nos foi remetida por esta entidade,
relativa ao Proc: PROSEUR – 03 – 2012 – FC – 000645, com a saída n.º 1452/2019, informamos:
- A razão apresentada pela comissão do PROSEUR para propor o corte de 25% na adjudicação de serviços
adicionais, centra-se na consideração de que os trabalhos por nós considerados como “trabalhos a mais” e
enquadrados no artigo 370.º do CCP (D.L. n.º 18/2008, de 29 de janeiro), por entender-mos que se tratavam de
trabalhos:
 cuja espécie ou quantidade não estava prevista no contrato;
 que se tornaram necessários à execução da obra na sequência de uma circunstância imprevista;
 e eram estritamente necessários à conclusão da obra;
não deveriam ser considerados como “trabalhos a mais” em virtude de, na opinião daquela comissão, baseada em
três acórdãos do Tribunal de Contas datados de 2003 e 2006, aqueles trabalhos (959,56 m de coletores, respetivas
caixas de visita e reposição de pavimento) deveriam ter sido previstos em projeto, não sendo enquadráveis como
resultantes de uma circunstância imprevista (artigo 370.º, n.º 1, alínea b)).
Efetivamente, foi nosso entendimento que os mesmos resultam de uma circunstância imprevista – o facto de
alguns arruamentos não estarem contemplados em projeto como coletores, bem como a necessidade de alterar a
localização de algumas EE o que conduziu igualmente ao aumento da extensão de coletores.
Em resumo, existe uma diferença significativa entre o entendimento que o T.C. e a comissão do PROSEUR
partilham sobre o conceito de “circunstância imprevista” e o nosso, ou seja, enquanto que aquelas entidades
entendem “ser algo inesperado que surge durante a execução da realização do contrato e que um agente
normalmente diligente não estava em condições de prever antes do lançamento do concurso”,
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texto/definição/conceito que não consta do D.L. n.º 18/2008, de 29 de janeiro, ao abrigo do qual foi aberto o
procedimento, e atualmente constante do DL n.º111-B/2017, de 31/08, no seu artigo 370.º, n.º 4, já o nosso
entendimento tem sido o de que “circunstância imprevista” é tão só uma circunstância que não foi prevista,
independentemente da razão dessa não previsão.
Confrontados com esta pronúncia, consideramos que deverá, naturalmente, ser revisto o nosso entendimento.
É quanto nos cumpre informar.
À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º.
Chefe de Div. I.O.P.M)
2019-06-07

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 32. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA O MUNICÍPIO DE SOURE
32.1. - No Domínio da Educação
Foi presente a seguinte proposta:
Transferência de Competências para o Município de Soure
Foi publicada no dia 16 de agosto de 2018 a Lei n.º 50/2018, Lei-quadro que transfere competências para as autarquias locais
e para as entidades intermunicipais. Tendo entrado em vigor no dia 17 de agosto de 2018 este diploma só produz efeitos após
a aprovação dos respetivos diplomas legais de âmbito setorial por forma a permitir a aplicabilidade e eficácia da transferência
das competências nas datas indicadas no diploma.
Entretanto foram publicados, nos anos de 2018 e 2019, alguns diplomas legais de âmbito setorial que concretizam a
transferência de competências para os municípios, nomeadamente o Decreto-Lei nº21/2019 de 30/01/2019, que concretiza o
quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da educação, conforme cópia – ANEXO I.
O Decreto-Lei acima referido prevê no nº 2 do artigo 76º, considerando a Declaração de Retificação nº 10/2019, que se anexaANEXO II, que os municípios que no ano de 2019 não pretendam exercer as competências a transferir, comuniquem tal facto à
DGAL, após previa deliberação dos seus órgãos deliberativos, sob proposta das câmaras municipais respetivas, até ao dia 30
de junho de 2019.
Neste âmbito, a Câmara Municipal de Soure, foi notificada em 11/04/2019- ANEXO III, nos termos do nº 1 ao artigo 69º do
Decreto-Lei nº 21/2019 de 30 de janeiro para nos termos do nº 2 do mesmo artigo se pronunciar, querendo, no prazo constante
na referida notificação, sobre o projeto de mapas enviados, que identificavam os montantes financeiros associados ao
exercício anual das competências transferidas, do património a transferir para o Município e, no respeitante a esse património,
aquele relativamente ao qual, nos termos do nº 3 do artigo 50º, a realização de investimento de construção de novas
infraestruturas, bem como de intervenção de requalificação e modernização de grandes dimensões, fica sob responsabilidade
da Administração Central.
Em 05/05/2019, a Câmara Municipal enviou a sua pronúncia às entidades competentes- ANEXO IV, na qual é referido que
relativamente aos montantes financeiros:
- a proposta GESEAL é de 1.210.066,21€ ;
- e o levantamento feito pelo Município de Soure é de : 1.669.467, 21€;
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No mesmo documento de pronúncia refere-se que: “ Deste modo, a nossa tomada de decisão futura é tendente à recusa”.
Considerando que, até ao momento, a Câmara Municipal não recebeu nenhuma resposta sobre a pronúncia emitida e que,
como já referido anteriormente, de acordo com o nº 2 do artigo 76º do Decreto- Lei nº21/2019 de 30 de janeiro de 2019, ,
considerando a Declaração de Retificação nº 10/2019: “— Relativamente ao ano de 2019, e na sequência do despacho
previsto no n.º 1 do artigo 69.º, os municípios e as entidades intermunicipais que não pretendam a transferência das
competências previstas no presente decreto -lei comunicam esse facto à Direção -Geral das Autarquias Locais, após prévia
deliberação dos seus órgãos deliberativos, sob proposta das câmaras municipais respetivas, até 30 de junho de 2019.”:
- proponho que a Câmara Municipal delibere e informe a Assembleia Municipal de Soure da não aceitação, já
em 2019, da transferência de competências no domínio a educação,
constantes do Decreto-lei n.º 21/2019 de
30/01/2019.
07.06.2019
O Presidente da Câmara Municipal
Mário Jorge Nunes

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “proponho que a Câmara
Municipal delibere e informe a Assembleia Municipal de Soure da não aceitação, já em 2019,
da transferência de competências no domínio da Educação. Nós fizemos a nossa pronúncia
sobre a proposta, até hoje não foi feita qualquer comunicação por parte das entidades e,
como tal, aproxima-se reunião ordinária da Assembleia Municipal de junho, que se informe
a Assembleia Municipal da não aceitação, para 2019, porque para 2020 ainda nos podemos
pronunciar na Assembleia de setembro.”---------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “estas transferência de competências, na
minha opinião, acho que foram feitas um bocado à doc, em cima da mesa…, fazem transferências
sem o respetivo pacote financeiro. No caso particular da Educação e da Saúde, têm algum dinheiro
que querem transferir, mas neste caso nota-se aqui alguma diferença 1.210.000,00 euros e nós
processámos aqui cerca de 1.700.000,00 euros. Será que não é possível chegar aqui a um acordo? Vai
ser necessário gastar dinheiro na Educação, na Saúde, depois o prazo para comunicar termina a 30 de
junho, ainda estamos a 12 de junho, daqui até lá ainda poderá ser que tenhamos alguma comunicação
deles, não sei se a gente ainda de repente não aceitamos...”-------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “o prazo para a pronúncia é dos
órgãos municipais, no caso da Educação, é 30 de junho, portanto, nós em termos administrativos
cumprindo os regimentos, quer da Assembleia Municipal, quer da Câmara Municipal, precisámos de
tempo para decidir, ou seja, primeiro vem à Câmara Municipal com os prazos regimentais da
proposta, é certo que o Senhor Presidente da Assembleia Municipal tem que convocar à Assembleia
Municipal até ao dia 30 de junho, é uma questão da sua competência e do seu arbítrio, fa-lo-á quando
o fizer. Por outro lado, também não está na minha proposta, não são esses argumentos, os
argumentos eram estes para os dados que temos em presença, mas também não, hoje a meados de
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junho, eu diria que mesmo que viessem a ser generosos nas questões que colocámos, porque as
questões que colocámos prende-se com fortemente pessoal, saber quem são, qual é o índice salarial,
qual é o indicador de progressão na carreira, em que carreira estão, qual é a avaliação de SIADAP na
tramitação do próximo ano, que garantias é que os trabalhadores têm, etc. Há aqui também umas
questões subjacentes, não é só financeiras, e era importante que soubéssemos um pouco mais disso,
aplica-se também à Saúde. O Agrupamento de Escolas de Soure entrar a funcionar em condições no
Município, não é em dois meses e meio que se vai colocar o sistema a funcionar, quando até esta hora
não houve qualquer diálogo, eu diria que até estou convencido que o Governo está à espera deste tipo
de decisão, porque se não já tinha havido outro tipo de contacto. A proposta para a Educação é de
não aceitação das transferências de competências no ano de 2019.”--------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “Senhor Presidente, queria saúda-lo a si, à sua
proposta por se aproximar, nem que seja por um ano, da posição defendida por mim em relação a
esta e às outras transferências. Saudar a sua posição e a aproximação às opções da CDU, nem que seja
por um ano.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a não aceitação, já em 2019, da
Transferência de Competências no Domínio da Educação, constantes do Decreto-lei
n.º 21/2019, de 30 de janeiro e ainda informar à Assembleia Municipal, conforme
decorre da proposta do Senhor Presidente da Câmara.-----------------------------------32.2. - No Domínio da Saúde
Foi presente a seguinte proposta:
Transferência de Competências para o Município de Soure
Foi publicada no dia 16 de agosto de 2018 a Lei n.º 50/2018, Lei-quadro que transfere competências para as autarquias locais
e para as entidades intermunicipais. Tendo entrado em vigor no dia 17 de agosto de 2018 este diploma só produz efeitos após
a aprovação dos respetivos diplomas legais de âmbito setorial por forma a permitir a aplicabilidade e eficácia da transferência
das competências nas datas indicadas no diploma.
Entretanto foram publicados, nos anos de 2018 e 2019, alguns diplomas legais de âmbito setorial que concretizam a
transferência de competências para os municípios, nomeadamente o Decreto-Lei nº21/2019 de 30/01/2019, que concretiza o
quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da saúde, conforme cópia – ANEXO I.
O Decreto-Lei acima referido prevê no nº 2 do artigo 28 que: “ Relativamente ao ano de 2019, os municípios e as entidades
intermunicipais que não pretendam a transferência das competências previstas no presente decreto -lei comunicam esse facto
à Direção-geral das Autarquias Locais, após prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 60 dias corridos após a
publicação do despacho referido no n.º 3 do artigo 25.º, ou seja da publicação do mapa com os Montantes do Fundo de
Financiamento da Descentralização.
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Neste âmbito, a Câmara Municipal de Soure, foi notificada em 19/02/2019- ANEXO II, nos termos do nº 1 ao artigo 25º do
Decreto-Lei nº 23/2019 de 30 de janeiro para nos termos do nº 2 do mesmo artigo se pronunciar, querendo, no prazo constante
na referida notificação, sobre o projeto de mapas enviados, que identificava os montantes financeiros associados ao exercício
anual das competências transferidas, e os imóveis afetos a cuidados primários de saúde cujas competências de gestão,
manutenção e conservação são transferidas para o município.
Em 18/03/2019, a Câmara Municipal enviou a sua pronúncia às entidades competentes- ANEXO III, na qual é referido que
relativamente aos montantes financeiros:
- a proposta GESEAL é de 242.032,00€ ;
- e o levantamento feito pelo Município de Soure é de : 663.461,00€;
No mesmo documento de pronúncia refere-se que: “ Deste modo, a nossa tomada de decisão futura é tendente à recusa”.
Considerando que, até ao momento, a Câmara Municipal não recebeu nenhuma resposta sobre a pronúncia emitida, mas
apenas uma comunicação da DGAL- ANEXO IV, referindo que “as observações concretas , autonomizáveis ou identificáveis
repostadas por V. Exa. como estando em desconformidade, foram remetidos à Administração Regional de Saúde
territorialmente competente a fim de se proceder à sua análise e, justificando -se, à respetiva correção”, considerando ainda
que já decorre o mês de junho e não nos parece e exequível a assunção das competências na área da saúde em 2019:
- proponho que a Câmara Municipal delibere e informe a Assembleia Municipal de Soure da não aceitação, já
em 2019, da transferência de competências no domínio da saúde, constantes do Decreto-lei n.º 21/2019 de 30/01/2019.
07.06.2019
O Presidente da Câmara Municipal
Mário Jorge Nunes

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “proponho que a Câmara Municipal
delibere e informe a Assembleia Municipal de Soure da não aceitação, já em 2019, da transferência de
competências no domínio da Saúde. Aqui, em abono da verdade, convém dizer que o prazo não
termina a 30 de junho, o prazo para a nossa pronúncia sobre o ano 2019, termina 45 dias após a nova
notificação sobre os argumentos que contestámos e na nossa pronúncia fomos muito mais rigorosos
no sentido descritivo na avaliação que fazemos dos meios que nos querem transferir no Concelho de
Soure, mas já estamos no meio do ano de 2019, portanto, se a comunicação mesmo que venha, nos
últimos dias de junho ou nos primeiros dias de julho, considero que já não é tempo útil. A proposta é
que para o ano de 2019, independentemente de sermos notificados com alguma contraproposta, que
se comunique à Assembleia Municipal a não aceitação das transferências no domínio da
Saúde.”------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a não aceitação, já em 2019, da
Transferência de Competências no Domínio da Saúde, constantes do Decreto-lei n.º
23/2019, de 30 de janeiro e ainda informar à Assembleia Municipal, conforme
decorre da proposta do Senhor Presidente da Câmara.-----------------------------------59
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Ponto 33. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS
- CIM REGIÃO DE COIMBRA
Foi presente a seguinte proposta:
Transferência de Competências para as entidades intermunicipais
Foi publicada no dia 16 de agosto de 2018 a Lei n.º 50/2018, Lei-quadro que transfere competências para as autarquias locais
e para as entidades intermunicipais. Tendo entrado em vigor no dia 17 de agosto de 2018 este diploma só produz efeitos após
a aprovação dos respetivos diplomas legais de âmbito setorial por forma a permitir a aplicabilidade e eficácia da transferência
das competências nas datas indicadas no diploma.
Entretanto foram publicados, alguns diplomas legais de âmbito setorial que concretizam a transferência de competências para
os órgãos das entidades intermunicipais, nomeadamente o Decreto –Lei nº 58/2019 de 30 de abril, que concretiza a
transferência de competências para os órgãos das comunidade intermunicipais na qualidade de autoridade de transportes
prevista nos artigos 6º a 8º do regime Jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros, aprovado em anexo à Lei nº
52/2015, de 9 de junho, na sua redação atual, no domínio do serviço público de transporte de passageiros regular em vias
navegáveis interiores.
No referido Decreto-lei encontra-se plasmado que a transferência das competências para as entidades intermunicipais
depende do prévio acordo de todos os municípios que as integram, sendo da competência da assembleia municipal de cada
um dos municípios que integram a entidade intermunicipal esse acordo.
Desta forma, face ao exposto e considerando a Informação presente ao Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal
da Região Coimbra, de 05/06/2019, que se anexa:
- propõe-se que a Câmara Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal a aprovação da proposta de
acordo de aceitação da transferência de competências supra referida e constante dos Decretos Lei n.º 58/2019.
07.06.2019
O Presidente da Câmara Municipal
Mário Jorge Nunes

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “proponho que a Câmara
Municipal delibere submeter à Assembleia Municipal de Soure a aprovação da proposta de
acordo de aceitação da transferência de competências constante do Decreto-Lei n.º
58/2019, para a Comunidade Intermunicipal. Aqui são competências que estão aceites no
âmbito da CIM, mas todas as Assembleias Municipais têm que ser favoráveis… Aqui, sendo
o Município que tem cumprido com as suas obrigações parceria com a Comunidade
Intermunicipal, proponho aprovar esta delegação de competências.”-----------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “nós vamos aprovar é que a Câmara
Municipal informe a Assembleia Municipal, e a Assembleia Municipal é que vai tomar a decisão...
Em relação a esta transferência de competência para as CIM estou muito céptico, eles querem
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desviar as situações e depois a CIM não funciona, eu prefiro-a descentralizar - que seja
diretamente para os Municípios. Portanto, vou me abster.”--------------------------------------------------

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
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 a proposta de Acordo de Aceitação da Transferência de Competências
referida e constante do Decreto-lei n.º 58/2019, de 30 de abril e ainda submeter à
Assembleia Municipal, conforme decorre da proposta do Senhor Presidente da
Câmara.---------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes deu
por encerrados os trabalhos às dezassete horas e cinquenta minutos.------------------------------
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