18.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 25 de setembro de 2019, pelas 14,30 horas

ATA
--- No dia vinte cinco de setembro do ano de dois mil e dezanove, pelas catorze horas e
trinta minutos, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu a Câmara
Municipal de Soure, convocada nos termos do Regimento para a sua décima oitava 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. Manuela Santos, eleita pela CDU; 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. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2019
. Apreciação de Propostas de Alteração - 11ª/11.ª - Conhecimento
Ponto 5. Parecer para a Constituição de Compropriedade
. Processo nº 18/2019/36 - Maria do Rosário Oliveira Lucas e outras
- Constituição de compropriedade através de escritura de partilha de herança artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação
Ponto 6. Candidatura a Apoio Financeiro para Conservação de Fachada de Prédio
sito na Rua dos Ferreiros, n.º 5 e 7, Soure
Processo: 03/2019
Requerente: Anabela Duarte de Oliveira
Ponto 7. Imóvel em Ruínas sito na Rua da Vitória n.º 16 e 18 na Vila de Soure,
Processo 17/2019/84
Requerente: Maria Helena de Noronha Figueiredo
- Aprovação do Auto de Vistoria
- Determinação da Demolição, com dispensa da Audiência Prévia
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Ponto 8. EDUCAÇÃO
. ENSINO BÁSICO
. SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA - TRANSPORTES ESCOLARES
- Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências
8.1. Freguesia de Vila Nova de Anços
8.2. União de Freguesias Degracias e Pombalinho - Modificação
8.3. Freguesia de Tapéus - Modificação
8.4. Freguesia de Vinha da Rainha – Modificação
Ponto 9. CULTURA
. AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA
- Ciclo de Teatro do Concelho de Soure

Ponto 10. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
. USF – UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR DE ALFARELOS/GRANJA DO ULMEIRO/FIGUEIRÓ
DO CAMPO

. Remodelação
- Homologação de Auto de Receção Provisória
Ponto 11. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
. Antigo Jardim de Infância - Granja do Ulmeiro
- Adjudicação
Ponto 12. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
. ZONA INDUSTRIAL DE QUEITIDE
- Destaque e Alienação de Parcela de Terreno
Ponto 13. DEFESA DO MEIO AMBIENTE – JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO
. CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO
. Parque Infantil do Jardim da Várzea
- Homologação de Auto de Receção Provisória
Ponto 14. DEFESA DO MEIO AMBIENTE – JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO
. ABATE DE ÁRVORES DO JARDIM DA PRAÇA DA REPÚBLICA
- Informação
Ponto 15. RECURSOS HUMANOS
. Procedimentos Concursais a Decorrer
- Ponto da Situação
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Ponto 16. RECURSOS HUMANOS
. Mobilidade Interna entre Órgãos para Preenchimento de um Posto de Trabalho
para a Carreira/Categoria de Assistente Operacional – Canalizador
16.1. Procedimento Deserto – Conhecimento
16.2. Abertura de Procedimento Concursal
Ponto 17. RECURSOS HUMANOS
. Mobilidade Interna entre Órgãos para Preenchimento de um Posto de Trabalho
para a Carreira/Categoria de Assistente Operacional – Cantoneiro
17.1. Procedimento Deserto – Conhecimento
17.2. Abertura de Procedimento Concursal
Ponto 18. RECURSOS HUMANOS
. Mobilidade Interna entre Órgãos para Preenchimento de um Posto de Trabalho
para a Carreira/Categoria de Assistente Operacional – Jardineiro
18.1. Procedimento Deserto – Conhecimento
18.2. Abertura de Procedimento Concursal
Ponto 19. RECURSOS HUMANOS
. Mobilidade Interna entre Órgãos para Preenchimento de um Posto de Trabalho
para a Carreira/Categoria de Assistente Operacional – Pedreiro
19.1. Procedimento Deserto – Conhecimento
19.2. Abertura de Procedimento Concursal
Ponto 20. RECURSOS HUMANOS
. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
- Estágio Curricular
Ponto 21. IMPOSTOS LOCAIS
. Imposto Municipal sobre Imóveis - IMI - Proposta de Fixação de Taxas
Ponto 22. IMPOSTOS LOCAIS
. Lançamento de Derrama
Ponto 23. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES - I.R.S.
. Participação do Município
Ponto 24. TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)
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- 2020

Ponto 25. Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30/01/2019 - Transferência de Competências
para o Município de Soure, no Domínio da Educação
Ponto 26. Decreto-Lei n.º 23/2019 de 30/01/2019 - Transferência de Competências
para o Município de Soure, no Domínio da Saúde
Ponto 27. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
. LICENCIAMENTOS DE RECINTOS ITINERANTES E IMPROVISADOS

27.1. Fábrica da Igreja da Freguesia de Degracias
- Festa em Honra da Senhora da Nazaré – Mocifas da Nazaré
- Dias 07 a 08 de setembro de 2019
. Licença de Recinto Improvisado e Licença Especial de Ruído – Ratificação
27.2. Associação de Granja do Ulmeiro – Cultura, Desporto e Recreio
- Festejos em Honra de S. Gabriel – Festas da Paróquia da Granja do Ulmeiro
- Dias 27 a 29 de setembro de 2019
. Licença de Recinto Improvisado e Licença Especial de Ruído – Ratificação
Ponto 28. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
. LICENCIAMENTOS DE RECINTOS ITINERANTES E IMPROVISADOS

- Festas e Feira de S. Mateus/2019
- Dias 19 a 24 de setembro de 2019
28.1. Abel João dos Santos Pereira Lopes
- Carrossel – Super Kanguru
. Licença de Funcionamento de Recinto Itinerante – Ratificação
28.2. Adelino Pereira Moreira
- Carrossel Infantil Santa Luzia
. Licença de Funcionamento de Recinto Itinerante – Ratificação
28.3. Albertina Elsa Dalot Lorador
- Trampolim – “Trampolim Lorador”
. Licença de Funcionamento de Recinto Itinerante – Ratificação
28.4. Bruno Miguel Almeida Batista
- Pista de Trolley Infantil
. Licença de Funcionamento de Recinto Itinerante – Ratificação
28.5. Carlos Manuel Simões Henriques
. Licenças de Funcionamento de Recinto Itinerante – Ratificação
28.5.1. Auto Pista “Guerreiro II”
28.5.2. Circuito Infantil “Patritó”
28.6. Fabiana Alice Santos
5

18.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 25 de setembro de 2019, pelas 14,30 horas

- Insuflável “Mega Patrulha Pata”
. Licença de Funcionamento de Recinto Itinerante – Ratificação
28.7. Nelson Alexandre Paiva Viegas
- Aviões - Discos Voadores Telecombat no Espaço
. Licença de Funcionamento de Recinto Itinerante – Ratificação
28.8. Sofia Margarida Vieira Gaspar Batista
- Insuflável – Bob Esponja - Globo
. Licença de Funcionamento de Recinto Itinerante – Ratificação
Ponto 29. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
. Associação Empresarial de Soure
- Festa de São Mateus – FATACIS 2019
- Dias 19 a 24 de setembro de 2019
. Licença Especial de Ruído – Ratificação
Ponto 30. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
. Município de Soure
- PANGEIA
. Licença Especial de Ruído – Ratificação
Ponto 31. ADFP – ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
. Autorização para Colocar um Outdoor
31.1. Pedido de Ocupação de Espaço Público para Colocação de Outdoor Publicitário
31.2. Isenção do Pagamento de Taxas
Ponto 32. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. RECARGAS
. ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DA VINHA DA RAINHA
. Arruamentos em Queitide (Rua da Ribeira) e no Feixe (Largo na Entrada, Rua do
Poço Galego e Travessa do Pinheiro Manso)
- Escolha do Procedimento Prévio
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “foi-vos distribuído a
Informação Escrita relativa à Atividade Municipal entre o dia 21 de junho e o dia 30 de
setembro, e que fará parte da ordem de trabalhos da Assembleia Municipal de setembro, que
terá lugar no próximo sábado, pelas 10.30 horas, aqui neste Salão Nobre.
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Também vos foi distribuída uma nota de agradecimento, que foi enviada ao Senhor VicePresidente, e tem a ver com a organização dos estacionamentos para deficientes, que houve
uma resposta pronta, se é que já não estava preparada.
Um outro agradecimento, da Comissão de Festas de Nossa Senhora das Graças 2020.
Ainda outro agradecimento da Liga Portuguesa contra o Cancro, sobre o apoio de
colaboração que o Município mantém com esta organização de interesse público, de apoio
às vítimas desta famigerada doença.
Festas de S. Mateus… Tendo nós consciência das contingências que estes grandes eventos
sempre têm, sendo que este ano, na parte de produção de espetáculos, o Município assumiu
a parte da produção… não sendo uma tarefa que estamos habituados a fazer, podia ter tido
alguma contingência mas, para já, aquilo que já disse publicamente, um agradecimento muito
especial a todos os que, por dever, de obrigação, de ligação ao Município, sejam autarcas,
sejam funcionários do Município, Junta de Freguesia de Soure, empresas que contratámos,
todos os problemas foram solucionados, sempre em tempo útil e, portanto, obviamente que
haverá um relatório mais profundo para ser discutido em termos de Comissão Executiva,
até para se tomarem medidas para melhorar o próximo ano, alterar o regulamento se for
necessário e também tomar previdências num ou noutro aspeto que possa ter corrido
menos bem.”------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “pretendo levantar aqui alguns
assuntos neste período, que não têm uma relação direta com a ordem de trabalhos.
Não pretendo fazer nenhuma intervenção de fundo sobre as duas iniciativas que marcaram
a vida concelhia nas duas últimas semanas, guardarei a minha intervenção para quando o
Senhor Presidente aqui apresentar o balanço, mas saudar o Pangeia, saudar o S. Mateus que,
na opinião da CDU, na minha opinião, foram duas iniciativas muito boas, de grande
qualidade, envolveu muita gente, o mau tempo também não estragou em demasia o S.
Mateus.
Queria saudar uma iniciativa realizada pela Associação de Defesa do Património Cultural e
Natural de Soure. Na passada segunda-feira, dia 23, realizou-se a apresentação de mais um
livro do Professor Doutor Carlos Silva, professor do Agrupamento de Escolas de Soure,
associado da Associação de Defesa do Património Cultural e Natural de Soure, mais um
livro de grande qualidade, que nos fala sobre o Sicó, mas eu gostaria de manifestar aqui o
meu agrado, não só pela qualidade de um livro que muitos adquirimos e que assistimos à sua
apresentação, mas, acima de tudo, pela qualidade da apresentação do professor Carlos Silva.
Contou com a presença do Senhor Presidente de Câmara, que valoriza também estas
iniciativas e, portanto, gostaria de deixar aqui a minha saudação à Associação de Defesa do
Património Cultural e Natural de Soure e, em particular, ao professor Carlos Silva.
Um outro assunto diferente que gostaria de levantar porque chegou até mim este alerta, um
pedido para que visse o que é que se passa com este assunto e tem a ver com uma situação
que certamente o Senhor Presidente, o Senhor Vereador com responsabilidade na
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Educação, deve ser vossa conhecida, sobre o Jardim de Infância de Samuel e está
relacionado com uma criança cuja mãe pretende que a mesma frequente o Jardim de
Infância de Samuel, não tem visto satisfeita esta pretensão. A razão que tem sido
apresentada pelo Município tem sido a falta de transporte para que esta criança frequente o
Jardim de Infância de Samuel; parece que lhe dão como alternativa, quer o Jardim de
Infância de Soure mas também não deve ter vaga, mas do Sobral e esta mãe faz questão que
a sua criança frequente o Jardim de Infância de Samuel. Agora eu diria, a importância
também desta criança, para além de se dar satisfação a esta família, que escolhe um Centro
Escolar para colocar o seu filho, é também procurar a realidade de um Centro Escolar de
excelentes condições, com professores e funcionários colocados, que corre o risco de se
encerrar em qualquer um destes anos e diz-nos a vida que um estabelecimento de ensino
que encerre dificilmente ele voltará a ser reaberto. Portanto, acredito que o Senhor
Presidente vá fazer todo o esforço para...”-------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “não pretendo que me diga
aqui o nome da criança ou dos pais, isso seria muito importante para aquilo que vou dizer a
seguir, mas diga-me de onde é a criança…”-----------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “penso que a criança residirá em
Soure.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “portanto, tem uma
criança que reside em Soure e quer frequentar Samuel…”------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “esta criança, satisfaz dizer que não
reside em Samuel… se eu disse Soure e os Senhores estão a mostrar esse desagrado, poderá
ser uma outra freguesia...”---------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “não tenho conhecimento
de nenhum caso, de nenhuma criança que queira frequentar o Jardim de Infância de Samuel
e que tenha sido criado qualquer obstáculo. Senhora Vereadora, a Senhora está-me a dizer,
por conhecimento de causa, porque a mãe da criança ou o pai falou consigo…”--------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “o mail que recebi hoje de manhã é
de uma mãe e de representantes de pais do Jardim de Infância de Samuel, que se dirige a
mim e não me importo de facultar este documento ao Senhor Presidente para se inteirar do
seu conteúdo e conto que lhe dê a melhor resposta. Não me move aqui nenhuma situação
de má fé em relação a esta ou outra situação. Se o Senhor Presidente entender que lhe leia o
teor do mail naquilo que eu entender que deve ser lido, eu leio. Tenho aqui o nome de uma
senhora que me contactou ontem, por telemóvel, e que me enviou um mail, a meu pedido,
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porque eu não queria falar de cor, queria ter melhor conhecimento da situação, que me diz
que “na qualidade de mãe e representante de pais do Jardim de Infância de Samuel, se dirige
a mim para expor a situação atual do referido Jardim de Infância, das suas crianças, da sua
população alvo. O Jardim de Infância de Samuel está inserido no Centro Escolar de Samuel,
edifício 2010, por via de condições físicas, tecnológicas e humanas, de qualidade superior à
média do Concelho. A sala do Jardim de Infância é ampla e muito bem equipada com
recursos didáticos e recreativos, tem uma pequena área de lazer ao ar livre de acesso limitado
às crianças do Pré-Escolar, podendo estas ainda aceder às áreas comuns do restante centro,
como o refeitório, biblioteca, sala multiusos e parque recreativo exterior. O número de
inscritos está aquém do que seria de esperar - são 6 -, ainda assim, começa por se focar nos
4 primeiros inscritos mas que não se encontram a frequentar. O encarregado de educação de
um deles referiu que quando informou a IPSS, que frequentou anteriormente, que queria
mudar de escola, foi demovida de tal ideia pois foi-lhe assegurado que a Câmara Municipal
de Soure não pode realizar o transporte para crianças de fora da Freguesia. A falta de
publicitação do Jardim de Infância, quer pela Câmara Municipal, quer pela Junta de
Freguesia, quer pelo Agrupamento de Escolas é uma realidade incompreensível mas, sem
dúvida, com, conveniente. Voltando às crianças que não estão a frequentar, existe uma
criança à espera que a Câmara Municipal lhe faculte o transporte, algo que se tem
manifestado uma complexidade indescritível, com várias outras soluções apresentadas à
encarregada de educação para a demover do interesse em manter a matrícula neste jardim.
Surpreende e causa alguma confusão que em dias em que tanto se discute a necessidade de
aumentar a rede de ensino público e os apoios públicos às famílias, se cuide tão pouco do
que de bom já existe em detrimento de IPSS que não deixam de ser entidades privadas, com
todo o valor que lhes é merecido e que não questiona”…. Poderia continuar mas não me
interessa ler outro conhecimento… “não posso deixar de sublinhar, com bastante
indignação, que até ao ano letivo 2011/2012, a Câmara Municipal de Soure assegurou
sempre o transporte das crianças da Freguesia da Gesteira, que pretendessem frequentar o
Jardim de Infância de Samuel. Ainda não houve, até ao dia de hoje, uma justificação
plausível para o ter deixado de fazer”. Parece-me a mim, pela vossa estranheza, saberão a
origem, a residência desta criança. Portanto, o que o Senhor Presidente deverá saber é que
há uma família que pretende colocar uma criança no Jardim de Infância de Samuel e que não
tem conseguido uma resposta favorável da sua parte.”----------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “essa é a parte da mentira
desta questão. É mentira… nunca nenhum pai ou mãe me abordou na rua, no Facebook,
onde quer que seja para colocar uma criança em Samuel e que lhe tivesse sido recusado.
Nem este ano nem em anos anteriores. É evidente que não pode haver uma criança das
Malhadas, com 2 anos, que queira ir para Samuel e nós levamos ou de Moinho de
Almoxarife que queira ir para a Malavenda e nós levamos… tudo tem critérios de
razoabilidade. Nunca, nem no mandato anterior, nem neste, se recusou, num contexto de
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boa execução do interesse público, nem do interesse de qualquer família em critérios que
vinham sendo conduzidos há vários anos e, portanto, como tal, aceites socialmente e com
enquadramento, nunca se recusou, aliás, a exemplo disso é que o nosso Plano Municipal de
Transportes, o qual a Senhora Vereadora votou contra, contempla situações análogas e,
portanto, nunca… é mentira aquilo que está a dizer e a sua intervenção… a Senhora
Vereadora Dra. Manuela Santos começa com uma interpretação da carta que leu, aliás, ainda
bem que a Senhora leu a carta porque tece um conjunto de elogios, grandes, ao nosso
parque educativo, nomeadamente ao bom serviço que prestamos no Centro Escolar de
Samuel. Alguma informação que a Senhora tem para além da carta está a induzi-la em erro e
está a levá-la que se ficasse só pela sua intervenção, era uma mentira forte. Eu tive uma
reunião, no meu gabinete, com uma mãe de uma criança, da localidade da Carregosa,
Freguesia de Gesteira, que me disse que pretende que o seu filho frequente o Jardim de
Infância de Soure porque a sua cobertura familiar, a avó, mora em Soure e dá cobertura
familiar a essa criança. Foi o que me foi pedido. A senhora tentou inscrever a criança no
Agrupamento de Escolas de Soure, o que até hoje está recusado, o que obrigou a indignar, a
usar um tom mais agressivo do que este, perante a Senhora Diretora Regional de Educação,
Dra. Cristina Oliveira, a quem teci inclusive algumas “ameaças”, porque o que está a ser
pedido por essa família é que seja inscrita no Jardim de Infância de Soure, tem sido recusado
pelo Agrupamento de Escolas de Soure e essa mentira eu não aceito porque não aceito que
se utilizem subterfúgios de se fazer passar por pai ou mãe da criança e induzi-la também a
si… estou indignado porque também tenho direito à indignação e isto não vale tudo. Nunca
recusámos transporte para Samuel de ninguém da Freguesia da Gesteira, como obviamente
se a mãe estiver aqui nos Serviços Educativos, a esta hora, levantarei processo disciplinar e
inquérito ao funcionário do Município que recusa a alguém transporte da Gesteira para
Samuel ou de Vila Nova de Anços para a Gesteira ou vice-versa. Obviamente que há
critérios e os critérios estão definidos, até por exclusão de partes, no documento do Plano
Municipal de Transportes porque está de acordo com aquilo que é solicitado e essa mãe, a
mim, no fim de estar recusado e escrita essa recusa pelo Agrupamento de Escolas de Soure,
recusam-lhe a inscrição em Soure e aquilo que sei é que há mais crianças em stand by, não
tenho prova documental só informação verbal de pessoas que gerem o Agrupamento de
Escolas, que haverá mais crianças nessa situação e isso para mim é indigno, assim como é
indigno o uso desta forma para colocar em causa, a Senhora está a fazer o seu papel e bem e
traz aqui o assunto, mas estão a mentir-lhe, estão a levar a Senhora para este mau estar. Está
para o Secretário de Estado informação da Direção Regional da DGEsTE a criação da
terceira turma porque foi recusada, as três turmas que foram aqui anunciadas no início do
ano letivo para o Jardim de Infância de Soure foi recusada pela DGEsTE… quem está a
fechar turmas é a DGEsTE não é a Câmara Municipal de Soure. Se essa mãe vier aqui hoje
inscrever para ir para Samuel, obviamente que a Câmara põe lá a criança, não é com este
Presidente de Câmara nem com esta equipa municipal que se encerram estabelecimentos. A
si foram-lhe contar uma mentira pegada para fazer valer outras questões. É verdade o
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seguinte: em Samuel estão inscritas 5 crianças no Jardim de Infância, desde o primeiro dia
do ano letivo, quase um mês, só tem funcionado com duas e uma é filha da funcionária que
é residente em Paleão. Portanto, estão 5 crianças inscritas, 3 frequentam o Jardim de Infância
da instituição, subsidiadas pelo Estado Português e, ao mesmo tempo, estão inscritas no
Agrupamento de Escolas e ainda não puseram os pés no Jardim de Infância, as outras duas,
uma é filha da funcionária, ou seja, vai ao estabelecimento quando a funcionária, que reside
em Paleão, vai ao estabelecimento; quando a funcionária está de baixa a criança também não
vai e estão a recusar a inscrição de outros. Esta é a verdade. Estou a falar em conhecimento
próprio. Aquilo que pedi à mãe foi, com o mesmo tom de indignação com que estou agora,
perante a DGEsTE, exigir a abertura da terceira turma em Soure e pedi à mãe que a solução
a seguir, se a aceitavam no Sobral, que excecionalmente isso lhe dava mais jeito, podia levá-la
para o Sobral porque a criança tem direito ao serviço público que nós pretendemos prestar.
Peço desculpa à Senhora Vereadora, não é de modo consigo, porque a Senhora é que está a
ser enganada, não é pelo teor da exposição que leu, e ainda bem que leu, porque tem uma
série de considerandos que considero que quase que subscrevo. Agora, é mentira que
alguém tenha vindo à Câmara solicitar inscrição, da Freguesia da Gesteira, no Jardim de
Infância de Samuel e que tenha sido recusada por falta de transporte da Câmara, isso é
mentira.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “eu levantarei aqui todos os
assuntos que os Munícipes me fizerem chegar, até para o Senhor Presidente ter a
oportunidade de esclarecer aquilo que entender sobre eles. Parece-me é que o seu tom é um
bocado desadequado para o tom que eu utilizei e para a resposta que está a dar. Pode não
concordar com isto mas paciência, é da vida.
Há uma criança da Carregosa que pretende frequentar um Jardim de Infância e a família
criou a ideia que a Câmara Municipal não transportará para lá pelo que terá que frequentar
um outro estabelecimento de ensino. É esta a situação. O Senhor Presidente acaba de
garantir que se a família pretender que ela frequente aquele Jardim de Infância, a Câmara
acautelará o transporte. É o que se aproveita desta discussão, é isso que me está a dizer.
Eu não sei quem é a família, a mim, o que me interessou é que havia uma criança que não
conseguia ir frequentar a escola que a família pretendia e achei isto muito estranho em
relação aos transportes, quando nós transportamos qualquer criança em nome de uma
liberdade de escolha para qualquer estabelecimento de ensino que queiram, até particular.
Portanto, isso é que eu estranhei por parte do Executivo. O Senhor Presidente está-me a
dizer que vai acautelar, eu fico descansada e é isso que direi a quem me enviou o mail e a
quem me colocou a questão, que não é a família porque eu nem sei quem é a família. O
Senhor Presidente sabe melhor do que eu.”-----------------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “sobre este assunto, quero contextualizar
um pouco esta questão. Em primeiro lugar, a carta que a Senhora Vereadora Dra. Manuela
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Santos leu, por aquilo que eu percebi, não é da família, não é da mãe, é da representante de
pais do Jardim de Infância. Essa questão é a seguinte: o Jardim de Infância de Soure tem
duas salas, neste momento, que, segundo o Agrupamento de Escolas, e tem toda a
legitimidade para o dizer, em termos legais, estão completamente cheias as duas e antes
desta questão ser colocada, o Agrupamento de Escolas de Soure pediu a reabertura da
terceira sala à DGEstE, que comunicou ao Agrupamento de Escolas, com conhecimento ao
Município de Soure, que não ia reabrir a terceira sala porque o número de crianças que
eventualmente a mais pretendessem frequentar o Jardim de Infância de Soure não justificava
a reabertura da terceira sala. Ainda por mais, segundo a DGEstE, que nos mereceu
indignação de imediato, existe uma resposta de Pré-escolar em Soure promovida por uma
IPSS, neste caso a Santa Casa da Misericórdia de Soure. Portanto, recebemos esta
comunicação em finais de agosto e perante isso, achámos o argumento completamente
descabido porque o motivo porque a Santa Casa da Misericórdia de Soure não tem acordos
aprovados, segundo a DGEstE, é porque existe a resposta pública, portanto, não se pode
usar argumentos contrários consoante o interesse na finalidade. Entretanto, no meio disto
tudo, e estando nós a preparar… no dia 16 de setembro enviámos, depois de um contacto
pessoal, telefónico do Senhor Presidente de Câmara com a Diretora Regional da DGEstE,
no dia seguinte, dia 16 de setembro enviámos um email a contestar essa decisão com os
argumentos atrás aludidos, e, também, porque, entretanto essa questão dessa criança foi
colocada, ponto 4 da contestação, que depois posso facultar, acresce a tudo isto a existência
de uma situação concreta de uma criança que pretende frequentar o Jardim de Infância de
Soure, residente no lugar da Carregosa, da União de Freguesias de Gesteira e Brunhós,
tendo esta intenção sido negada por ausência de vaga. Portanto, em 16 de setembro um dos
argumentos do Município de Soure para contestar a não abertura da terceira sala em Soure
foi a existência deste caso concreto. Portanto nós não somos todos “doidos” que
inventamos aqui uma situação, que uma criança da Carregosa quer ir para o jardim de
Infância de Soure e afinal não é. Foi um dos fundamentos da nossa contestação, foi
exatamente a questão colocada por essa mãe que não tendo resposta na área da residência,
da União de Freguesias de Gesteira e Brunhós, não era a Câmara Municipal que dizia: tem aí
uma IPSS na Freguesia leve-a para lá, portanto nunca o faríamos, nem para a Gesteira, nem
para Samuel, nem para a Santa Casa da Misericórdia, nem para onde quer que seja, os pais
têm direito a colocar os filhos onde pretendem. Esta mãe colocou a questão no
Agrupamento de Escolas que dada a sua situação profissional, iria começar a trabalhar na
Venda Nova, por turnos, tendo a sua família de retaguarda que iria ficar com a criança a
residir em Soure, pretendia inscrever a criança no Jardim de Infância de Soure, o
Agrupamento de Escolas de Soure por questões legais no seu entendimento, nós não nos
temos que pronunciar sobre isso, tendo as duas salas cheias, remeteu para abertura da
terceira sala, quando fosse autorizada, já que tinha também outras cinco pré-inscrições para
o Jardim de Infância de Soure. A questão foi-me colocada diretamente pela mãe, tenho
acompanhado este processo e a Câmara colocou-se ao lado da mãe, acompanhou a mãe em
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reuniões com a Diretora do Agrupamento de Escolas, fez esta contestação à DGEsTE, esta
entidade, entretanto reconsiderou e já emitiu parecer favorável para a abertura da terceira
sala, só que não tem competência para o fazer e, portanto, está no Gabinete do Senhor
Secretário de Estado para a autorização da abertura da terceira sala. Na segunda-feira
passada esta mãe contactou a Diretora do Agrupamento de Escolas, antes disso foi recebida
na minha presença, pelo senhor Presidente de Câmara, sempre com o objetivo de dar força
à sua pretensão, e foi pedido que “aguenta-se” uma semana a ver se vinha a solução e, de
facto, falou-se na questão do Jardim de Infância do Sobral neste entretanto, se quisesse ir
por ali, facilitava em termos de transportes e foi entendido por ela aguardar uns dias até que
houvesse aqui uma resposta. Essa carta da representante dos pais do Jardim de Infância de
Samuel tem um fundo como disse o Senhor Presidente, um princípio válido, é evidente que
perante aquelas excelentes instalações, é uma excelente resposta, tudo faremos para que ela
continue, agora está aqui a tentar recrutar à linha crianças para o jardim, que sendo o fim de
salutar este envolvimento dos pais, não pode depois é fazer insinuações de que a criança não
está lá por pertences favorecimentos, não sei de que tipo, a IPSS locais ou outras coisas do
género. Portanto isso repudio completamente porque é um processo que a Câmara
Municipal esteve sempre ao lado da pretensão da mãe e a pretensão da mãe foi desde
sempre vir para Soure e, no fim desta Reunião de Câmara, irei contactar a mãe se mudou de
ideias e se o seu objetivo é ir para Samuel amanhã, vai para Samuel amanhã. Tudo o resto
acho que é criar confusão, é fazer insinuações, não da sua parte, mas do que está aí escrito
de que queremos “desviar” a criança de Samuel, quando a pretensão da mãe é ela vir para
Soure. Mais, no Jardim de Infância de Samuel não existe prolongamento de horário, dado o
número reduzido de crianças, a essa representante de pais de Samuel disse-lhe, se a mãe
quiser colocar a criança em Samuel e se o problema for o prolongamento de horário, nós
iremos ter prolongamento de horário em Samuel, portanto, a Câmara Municipal quer é que
a sua resposta pública funcione e funciona bem em excelentes instalações, agora não
podemos fazer ao contrário, tem que ir para Samuel porque só lá temos dois, isso é que não
fazemos e a mãe, até ao momento, o que transmitiu foi sempre a sua intenção de vir para
Soure.
Também salientar como decorreram o Festival do PANGEIA e o São Mateus, obviamente
iremos fazer um balanço pormenorizado na altura própria, mas acho que os objetivos
subjacentes às duas iniciativas se concretizaram, há sempre coisas a melhorar em eventos
desta grandeza que correm menos bem, portanto, cá estaremos para assumir as nossas
responsabilidades e tentar alterar para melhorar a realização destes eventos.
A este propósito também destaco a abertura das novas instalações dos Serviços da Ação
Social e Saúde, junto à Biblioteca Municipal, acho que a partir de agora temos mais
condições para receber as pessoas, para fazer um atendimento personalizado em assuntos
normalmente de algum melindre, onde as pessoas expõem naturalmente a sua vida pessoal,
portanto, é um espaço que fica com condições excelentes e ainda mais excelente é quando
isto vai ao encontro de outros objetivos da Revitalização da Zona Histórica, da Regeneração
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Urbana, está também ali junto de outros Serviços de Resposta Social, a Segurança Social
possivelmente o futuro CLDS, a própria CPCJ e é ali que também temos o nosso edifício de
resposta de Habitação Social, Portanto acho que foi uma escolha feliz e é um aumento de
qualidade da nossa resposta social.
Também a este respeito destacar que na madrugada de segunda-feira ocorreu um incêndio,
numa habitação em Alencarce de Cima, um agregado com duas pessoas, um filho e uma
mãe já idosa com 70 anos. Nessa própria manhã deslocou-se ao local a nossa Técnica
Cristina Marta, também o Eng. Mário Monteiro para ver as condições da habitação, o
recheio da casa ficou completamente destruído ficando somente as paredes. Este agregado
foi realojado numa habitação de uma familiar, sendo que, neste momento, em princípio irá
para uma habitação arrendada, na localidade de Vale de Oliveira. Também procedemos à
ajuda necessária e solicitada por este agregado, designadamente roupas, também o apoio da
Santa Casa da Misericórdia de Soure e os nossos serviços fizeram a limpeza de todo o
entulho resultante do incêndio. Estamos a acompanhar este processo, existe a vontade de
fazer obras de recuperação do imóvel, portanto, poderemos avaliar um eventual apoio se
isso se justificar.
Por fim destacar a abertura do ano letivo, que já falámos aqui um pouco, que se iniciou no
dia 13 de setembro. A abertura foi feita com toda a normalidade, os vários serviços
prestados pelo Município e a resposta do Agrupamento de Escolas foram excelentes,
resultado de muitas reuniões de trabalho que temos tido, destacar que na parte da Câmara
adjudicámos aqui em várias reuniões anteriores diversos investimentos que irão ter
repercussões, já neste início de ano letivo ou em meados deste ano letivo, em termos de
equipamentos. Queria aqui destacar o trabalho muito importante das Juntas de Freguesia ao
abrigo dos Acordos de Delegação de Competências, que fizeram um trabalho de
reparação/conservação, pequenas reparações para que tudo se iniciasse bem ao nível de
eletricidade, canalização, os nossos serviços também fizeram noutros estabelecimentos este
apoio, portanto, tudo correu bem. Destacar que adjudicámos equipamentos para as áreas de
recreio do Jardim de Infância de Alfarelos e de Figueiró do Campo. Vem hoje à Reunião de
Câmara a empreitada do antigo Jardim de Infância da Granja do Ulmeiro que serve para o
prolongamento de horário do Jardim de Infância e para outras atividades. A cobertura de
uma parte do recreio do Jardim de Infância de Vila Nova de Anços, uma pretensão também
da Educadora e do Agrupamento de Escolas. Adjudicámos a empreitada para reabilitação de
Mini-Polidesportivo junto à EB1 de Vila Nova de Anços, que serve de apoio à própria
escola e também no da Encosta do Sol. A aquisição de diverso mobiliário para Bibliotecas
Escolares da Gesteira, Vila Nova de Anços, Vinha da Rainha, Tapeus e Sobral. A
adjudicação da empreitada da construção da Sala Polivalente na EB1 da Vinha da Rainha
que servirá para no futuro servir ali refeições escolares, que é um problema neste momento,
em que os alunos têm que se deslocar à hora do almoço para as instalações da IPSS.
Reabilitações também nas áreas de recreio do Centro Escolar de Tapeus e Sobral, para não
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falar da adjudicação da empreitada do novo Centro Escolar da Freguesia de Soure que se irá
iniciar em breve.
Ao nível da Ação Social Escolar estamos a iniciar os processos do reembolso das Fichas
Pedagógicas, que este ano estendemos aos alunos residentes no concelho de Soure, mas que
estudam noutros estabelecimentos escolares fora do concelho. Também iniciámos o
pagamento dos auxílios económicos. Ao nível das refeições escolares, tudo começou bem,
continuamos a manter esta aposta em recorrer às IPSS locais para a maior parte do serviço
de refeições nos nossos estabelecimentos escolares, porque entendemos que é uma melhor
resposta. Tivemos duas situações diferentes este ano, no Jardim de Infância e na EB1 de
Figueiró do Campo em que mudámos de prestador de serviço, é agora fornecido pelo
Centro Paroquial da Granja do Ulmeiro, e na Gesteira uma situação nova, que não tínhamos
tido até ao momento necessidade de fornecer refeições escolares, porque era feito pela IPSS
local aos alunos que estavam inscritos no ATL, este ano houve um conjunto de crianças,
neste momento já nove, que solicitaram o serviço de refeição e, portanto, o Município é
obrigado a fazê-lo e está a ser feito na sala polivalente que construímos para a Biblioteca
Escolar e está a ser fornecido pela Casa do Povo de Vila Nova de Anços.
Ao nível de Transportes Escolares já aqui foi falado, de facto, mantemos um nível de
qualidade elevado procurando ir ao encontro das necessidades das famílias, nem sempre é
fácil, mas tem sido feito um esforço extraordinário nesse sentido e o Senhor VicePresidente, melhor que ninguém, poderá falar sobre isso, esta questão pontal que surgiu
como uma ou outra que apareça está a ser monitorizada e acompanhada para que tudo corra
bem.
Também as AEC começaram no dia 16 de setembro, em todos os estabelecimentos
escolares. O Regime de Fruta Escolar irá começar na 1.ª semana de outubro. Reforçamos a
Equipa Multidisciplinar com uma Psicóloga que já está em funções. Tivemos ações de
formação para os Professores sobre uma aposta também nossa do Programa Escola Virtual,
iremos estender essa formação também aos pais. Na 1.ª semana de outubro irão ser
distribuídos os Tablets por todos os estabelecimentos escolares do 1.º Ciclo. É este o
balanço do início do ano letivo que, o melhor elogio, que acho que se pode dar, é que
começou com toda a normalidade.”---------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, referiu que: “nesta 1.ª reunião a seguir às
Festas de São Mateus acho que fica de bom tom e é com toda a sinceridade que eu quero
dar os parabéns ao Senhor Presidente, aos funcionários, à Associação Empresarial de Soure,
a toda a gente que esteve envolvida, aos empresários, à Junta de Freguesia de Soure, às
Juntas de Freguesias do resto do Concelho, foram realmente umas festas, tanto as religiosas
como a Fatacis, que dignificaram o Concelho, foram boas, no domingo esteve muita gente,
no sábado nem tanto, porque o tempo esteve um bocado adverso. Queria aqui deixar o meu
reconhecimento e os meus parabéns a toda a organização, louvar o trabalho, toda a
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dinâmica, todo empenho de toda a gente envolvida nas Festas de São Mateus, deste
ano.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia, referiu que: “gostaria de começar por dar os
Parabéns à Equipa Sénior de Futsal da Granja do Ulmeiro, que venceu, no passado dia 15 de
setembro, a Taça de Honra da Associação de Futebol de Coimbra… é certamente um
motivo de orgulho para a Granja do Ulmeiro, para os seus adeptos, mas também para todo
o Concelho de Soure. Portanto, dar os parabéns a sua Direção, à Equipa Técnica e em
especial aos Atletas e respetivas Famílias por esta grande vitória.
Relativamente às Festas de São Mateus, e uma vez que foi referido que virá aqui, e bem, um
balanço com todas as atividades decorridas e respetivas despesas, irei então aguardar. No
entanto, porque é inserido nas Comemorações do Feriado Municipal, no dia do Município,
21 de setembro, quero saudar a entrega de prémios aos melhores alunos do Ensino
Secundário, uma tradição que se vem mantendo no Município de Soure e que considero
positiva… pois é fundamental continuar a promover e a distinguir o mérito e a excelência.
Portanto, quero deixar também aqui registado em ata, os Parabéns aos alunos premiados, ao
Pedro, à Inês e à Maria Célia e, naturalmente, às respetivas famílias, porque é em casa que
começa toda a escola, e deram certamente também o seu melhor. Fazer votos de que a sua
formação académica, que mais do que nunca, é crucial, é imperativa num mundo cada vez
mais competitivo, num mundo cada vez mais global, que essa formação no futuro possa
também vir a ser uma formação de excelência. Estender também os Parabéns ao
Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure e ao Instituto Pedro Hispano, escolas do
Concelho, que foram frequentadas por estes Alunos.
Por fim, iria questionar o Senhor Vereador se o ano letivo começou bem, e concretamente,
se as Atividades de Enriquecimento Curricular já estariam a ser lecionadas em todas as
escolas do Concelho, e se os Professores também já teriam sido integrados nessas mesmas
atividades… tendo já sido afirmado que sim, congratulo-me com a normalidade do início de
ano letivo.”---------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, referiu que: “começo por falar nas Festas e
Feira de São Mateus, todos sabemos que são um momento importante na vida social e
cultural de Soure, é um dos maiores certames populares da Região Centro, sendo fundamental
na promoção económica das empresas locais e regionais, promove o reencontro dos
Sourenses como foi dito por muita gente, a exemplo de anos anteriores. Organizou-se um
vasto programa para um público de todas as idades, transmitindo ao mesmo tempo o
dinamismo do nosso concelho. Saúdo também as Juntas de Freguesia pelo empenhamento e
pelo trabalho desenvolvido, as coletividades, os funcionários do Município que trabalharam
para o êxito desta iniciativa. Soure mais uma vez está de parabéns com as suas festas. A
terminar também não poderia deixar de referir a presença do Senhor Secretário de Estado da
Valorização Interior, Eng.º João Paulo Catarino, e o do Senhor Secretário de Estado Adjunto
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da Modernização Administrativa, Dr. Luís Goes Pinheiro, um com raízes no Concelho como
foi referenciado e outro pela amizade que tem pelos autarcas de Soure, nunca se preocupando
sequer com a proximidade de um ato eleitoral, demonstraram sentido de estado e, acima de
tudo, capacidade técnica e profissional, dignificando os cargos que ocupam. O Senhor
Presidente, mais uma vez, está de parabéns por estas escolhas a bem do concelho, bem haja
aos dois governantes.
Fazer um 1.º balanço do início do ano letivo 2019/2020, relativamente aos Transportes
Escolares. Neste momento, o Município assegura o transporte de mais ou menos 1.000
alunos dia, abrangendo todos os níveis de escolaridade obrigatória, desde o Pré-Escolar até
ao Ensino Secundário, dando cumprimento ao Decreto-Lei 21/2019, de 30 de maio.
Informar que estão afetos a estes serviços 3 viaturas de 16 lugares; 4 viaturas de 27 lugares;
uma viatura de 44 lugares e uma viatura de 55 lugares. Na área de Recursos Humanos, temos
afetos aos serviços 9 motoristas; 7 vigilantes em permanência e 2 vigilantes em alternância.
De registar que, até ao momento, não houve qualquer reclamação por parte dos
Encarregados de Educação e dos Estabelecimentos de Ensino, apenas ajustamentos normais
nesta altura do ano. Aproveito para saudar a equipa que colabora comigo no planeamento e
organização deste serviço, Márcia Silva e Sandra Coelho, também responsáveis pela feitura do
Plano Municipal de Transportes Escolares 2019/2020. Saúdo, igualmente, o trabalho de
interação dos motoristas e vigilantes com os Alunos, Encarregados de Educação e Escolas,
reforçando o contacto direto entre o Município e a comunidade educativa. Iremos, ainda,
como referiu o Senhor Vereador e bem, durante este período letivo realizar a motorização de
todo este trabalho de forma a fazer ajustes que forem necessários, pois queremos que,
também nesta área dos transportes, Soure seja uma referência nacional.
Relativamente à questão da Proteção Civil aproveito para informar que o Serviço Municipal
de Proteção Civil foi dotado de uma nova viatura devidamente caraterizada, é uma mais valia
devido ao muito trabalho que diariamente chega aos serviços, havia uma necessidade urgente
deste recurso, com esta viatura os técnicos afetos a este setor têm uma ferramenta muito
valiosa, garantindo um serviço de forma mais rápida e eficiente, estou a falar concretamente
da Técnica Eng.ª Cremilde Pimentel que, muitas vezes, utilizou a sua viatura pessoal para
executar tarefas ao serviço do Município.
Também dar conhecimento aos Senhores Vereadores do trabalho que é desenvolvido, quer
pelo Gabinete Técnico Florestal, quer pelo Serviço Municipal de Proteção Civil. Na área da
Proteção Civil, para além dos apoios regulares à Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários e às Equipas Intervenção Permanentes, faz-se ainda o acompanhamento e
elaboração de Cartografia no âmbito dos processos de arborização e rearborização do
Decreto-Lei n.º 96/2013 de 19 de julho; a submissão dos pareceres referentes aos pedidos de
autorização prévia para ações de arborização e rearborização solicitadas pelo Instituto da
Conservação da Natureza, atualização permanente da informação da plataforma do sistema
de informação de incêndios florestais; informação e instrução dos processos sobre pedidos de
autorização prévia do orçamento do fogo-de-artifício no âmbito deste Regulamento
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Municipal; informação e instrução de processos na sequência da falta de limpeza de terrenos
privados no âmbito Regulamento Municipal do Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos;
acompanhamento da solicitação de intervenção do Serviço de Proteção Civil em casos de
suspeita da existência de ninho da Vespa Velutina. Só por uma questão informativa, no mês
de julho foram detetados 18 ninhos, no mês de agosto 49 um aumento significativo, mas neste
momento os serviços estão preparados, em colaboração com os Bombeiros Voluntários que
têm feito um trabalho eficaz, desenvolvendo o acompanhamento da execução da candidatura
aprovada pelo Fundo Florestal Permanente inserido no Eixo de Intervenção, Funções
Ecológicas Sociais e Culturais da Floresta de apoio financeiro para destruição destes ninhos.
Acompanhamento de execução das faixas de gestão de combustível numa faixa lateral de
terreno confinando com a rede viária municipal de uma largura inferior a dez metros.
Portanto é todo um trabalho que necessita de ferramentas para que esse trabalho possa ser
bem efetuado.”------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Ana Pereira, referiu que: “relativamente ao PANGEIA e Festas e Feira de
São Mateus, cria apenas salientar a grande importância e sucesso de ambos e como o Senhor
Vereador Dr. Gil Soares também já disse anteriormente, eventos desta grandeza têm sempre
falhas, mas cá estaremos para fazer melhor. Quero apenas também salientar o apoio da
ERSUC nestes 2 eventos, disponibilizando material para fazer a devida reciclagem e vários
monitores para fazer uma maior sensibilização, tanto na zona da restauração, feirantes e
munícipes.”----------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “devemos refletir muito
naquilo que despoletou este PAOD de hoje e que tem haver muito com a importância e com
a relação com as IPSS e com a economia social. A economia social representa um peso
importante no Concelho de Soure, foi importante para o seu desenvolvimento social e
económico, desde o seu aparecimento, após o 25 de abril, com o surgimento de Cooperativas,
onde Soure é um exemplo, começando pelas Cooperativas de Abastecimento de Água,
passando pelas Cooperativas Agrícolas, passando depois num outro patamar pelas IPSS e
outras Instituições que hoje existem no Concelho de Soure. A economia social do Concelho
de Soure hoje representa quase 1.000 postos de trabalho, são parceiros importantíssimos para
o Município, não só no âmbito da Ação Social, mas principalmente no âmbito da Educação,
colmataram falhas que a Administração Pública Central e Local, em tempo não conseguiu dar
resposta e o aparecimento do movimento associativo e movimento social conseguiu colmatar
e serão sempre um segundo patamar de recurso daquilo que é o interesse público. Não
podemos deixar estar isto presente sem ter qualquer interesse ou privilégio perante esse
segundo patamar. Este quarto setor, que é assim que é interpretado no nosso contexto
económico ocidental, mantém essa importância e tem que encontrar os seus caminhos de
sustentabilidade, mas verificamos que são parceiros importantes, leia-se o caso ainda agora de
Figueiró do Campo, onde tendo aberto dois procedimentos para quem está no mercado, em
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termos de contratação pública, que se teve de voltar a recorrer em nome do interesse público
ao ajuste direto a uma IPSS de uma Freguesia vizinha, neste caso o Centro Paroquial da
Granja do Ulmeiro. Leia-se também o contexto das nove crianças da Gesteira que optando
por estar em exclusivo no Serviço Público do 1.º Ciclo, o Município tem a obrigação de lhes
fornecer uma alimentação, serviço esse, na falta de interesse do mercado, porque nenhum
operador de mercado com preço minimamente acessível ou interessante vai à Gesteira
fornecer nove refeições, recorremos à Casa do Povo de Vila Nova de Anços que presta esse
serviço na Gesteira.
Também não é de facto a primeira vez que ficamos sem perceber algum ataque a este quarto
setor, passa-se isso também com este governo que o fez relativamente ao Instituto Pedro
Hispano, uma situação que foi criada há muito tempo e que a Administração Central nunca
programou a substituição desse serviço de contrato público pelo serviço público de 1.ª linha,
antes se optava por encerrar o estabelecimento e enviar os alunos para outros concelhos,
porque seria essa a sua natural escolha como foi na altura estudado. Não se preocupa em ter
uma Freguesia como a de Soure, um serviço alternativo, um serviço complementar a que as
famílias da Freguesia de Soure, 8.000 famílias, 8.000 habitantes, tantos como alguns
concelhos, aqui nossos vizinhos, e uma área de 90 km, quadrados, mais do que muitos
concelhos do nosso distrito. Rogam-se ainda no argumento de que não havendo vagas no
serviço público, que essas vagas podem ser satisfeitas pelo serviço privado, neste caso privado
da Santa Casa da Misericórdia de Soure, porque não têm qualquer apoio ou qualquer
Protocolo de intervenção social e pública.
Penso que isto deve ficar para reflexão e quando estivermos a estudar a Carta Educativa que
terá que ser revista e atualizada com a aprovação da Assembleia Municipal, considerações que
devemos ter em conta para aquilo que é a importância deste quarto setor maioritariamente as
IPSS, que depois prestam serviço complementar em termos da Ação Social, como levar
pessoas para o Centro de Saúde, tomar conta dos idosos, ser a 1:º linha na CPCJ, ser a 1.ª
linha no Núcleo Local de Inserção, ser a 1.ª linha no Conselho Municipal de Educação, são a
1.ª linha no Conselho Municipal de Segurança, são a 1.ª linha muitas vezes até na Proteção
Civil, porque quando há um evento de maiores dimensões, são estas instituições que nós
recorremos. Também me indigna um pouco, quando o que se pretende é minimizar ou
procurar encontrar no comportamento do Município, qualquer benefício para qualquer uma
IPSS e lembrem-se quando atacamos uma IPSS do concelho, estamos atacar todas, estamos
atacar 1.000 postos de trabalho que estas IPSS salvaguardam.”---------------------------------------

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:
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Município de Soure
Requerimentos para Reunião
De 10-09-2019 a 25-09-2019
25-09-2019
Class.: 01
Ano: 2019
Número: 656
Dt. Entrada Reqt.: 26-02-2019
Processo: 01/2019/4/0
Requerente: Luís Manuel dos Santos Pereira
Tp. Pedido: Licença Especial Acaban.
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 13-09-2019
Local Obra: Rua dos Valmendos
Informação: Deferido
Freguesia: Samuel
Class.: 01
Ano: 2019
Número: 13715
Dt. Entrada Reqt.: 12-09-2019
Processo: 01/2018/48/0
Requerente: Eurico Sá Louro
Tp. Pedido:Junção de elementos
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 16-09-2019
Local Obra: Cabeça da Corte
Informação: Deferido, de acordo com o teor da informação técnica
Freguesia: Degracias e Pombalinho
Class.: 01
Ano: 2019
Número: 12822
Dt. Entrada Reqt.: 22-08-2019
Processo: 17/2019/84/0
Requerente: Maria Helena Noronha Figueiredo
Tp. Pedido:Obras Isentas
Tp. Construção: Não aplicável
Tp. Utilização: Não aplicável
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 17-09-2019
Local Obra: Rua da Vitória , 18
Informação: Para reunião de Câmara de acordo com informação
Freguesia: Soure
Class.: 18
Ano: 2019
Número: 13937
Dt. Entrada Reqt.: 17-09-2019
Processo: 18/2019/36/0
Requerente: Maria Rosário Oliveira Lucas
Tp. Pedido:Parecer
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Tp. Construção: Não aplicável
Tp. Utilização: Não aplicável
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 19-09-2019
Local Obra: Pouca Pena
Informação: À reunião de Câmara
Freguesia: Soure
Class.: 25
Ano: 2019
Número: 6998
Dt. Entrada Reqt.: 26-04-2019
Processo: 25/2019/2/0
Requerente: Fundação Assistência , Desenvolvimento e Formação
Tp. Pedido:Publicidade
Tp. Construção: Não aplicável
Tp. Utilização: Outdoors
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 20-09-2019
Local Obra: Soure
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Soure
Class.: 01
Ano: 2019
Número: 9009
Dt. Entrada Reqt.: 31-05-2019
Processo: 01/2019/3/0
Requerente: Caixa Geral de Depósitos, S.A.
Tp. Pedido: Emissão Alvará
Tp. Construção: Alteração da utilização
Tp. Utilização: Edifício Administrativo
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 23-09-2019
Local Obra: Zona Industrial - lote 21
Informação: Deferido
Freguesia: Soure
Class.: 01
Ano: 2019
Número: 10695
Dt. Entrada Reqt.: 03-07-2019
Processo: 01/2019/33/0
Requerente: Fábio Andrade Cordeiro
Tp. Pedido: Licenciamento
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Habitação
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 25-09-2019
Local Obra: Rua Principal
Informação: Deferido, nos termos da informação técnica
Freguesia: Soure
Total: 7

Foram dadas várias Informações e prestados diversos Esclarecimentos.----------------21
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Ponto 3. Informação Financeira
3.1. Resumo Diário de Tesouraria

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------3.2. Encargos e Compromissos

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 4. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2019
. Apreciação de Propostas de Alteração - 11ª/11.ª - Conhecimento
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “ dar-vos conhecimento de
uma alteração que levei acabo, por efeito das competências delegadas em 20 de outubro de
2017, no valor de 284.400 mil euros, sendo mais relevante o aumento na Educação, tendo em
conta o início do ano letivo e algumas adjudicações e procedimentos que foram importantes
realizar.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 5. Parecer para a Constituição de Compropriedade
. Processo nº 18/2019/36 - Maria do Rosário Oliveira Lucas e outras
- Constituição de compropriedade através de escritura de partilha de herança
- artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Processo nº 18/2019/36
Maria do Rosário Oliveira Lucas e outras
Constituição de compropriedade através de escritura de partilha de herança - artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a
atual redação
Face ao teor da informação jurídica, considerando que o ato a praticar é uma escritura de partilha de herança, sugere-se que
seja deferido o pedido de emissão de certidão com parecer favorável para a constituição de compropriedade do prédio rústico.
O prédio está registado com o artigo matricial nº 4959 da freguesia de Soure, localizado na Pouca Pena, e de acordo com a
classificação do PDM, situa-se em zona florestal e agrícola fora da RAN e fora da REN.
O assunto deverá ser presente à reunião de Câmara para deliberação.
Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
19 de setembro de 2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de emissão de Certidão com Parecer
Favorável, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-----------------------22
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Ponto 6. Candidatura a Apoio Financeiro para Conservação de Fachada de Prédio
sito na Rua dos Ferreiros, n.º 5 e 7, Soure
Processo: 03/2019
Requerente: Anabela Duarte de Oliveira

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio de apoio financeiro para a
conservação da fachada do imóvel sito na Rua dos Ferreiros, n.º 5 e 7, no valor
máximo de 1.250,00 euros, conforme decorre da informação técnica dos serviços.----Ponto 7. Imóvel em Ruínas sito na Rua da Vitória n.º 16 e 18 na Vila de Soure,
Processo 17/2019/84
Requerente: Maria Helena de Noronha Figueiredo
- Aprovação do Auto de Vistoria
- Determinação da Demolição, com dispensa da Audiência Prévia
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : imóvel em ruínas sito na Rua da Vitória nº 16 e 18 na vila de Soure, Processo 17/2019/84
Requerente: Maria Helena de Noronha Figueiredo
Aprovação do auto de vistoria
Determinação da demolição, com dispensa da audiência prévia
A requerente em epígrafe solicita autorização para realizar a demolição de um edifício que se encontra em risco
iminente de desabar para a via pública, sito na Rua da Vitória nº 16 e 18 na vila de Soure.
Nos termos da alínea l) do nº 2 do artigo 4º do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, a demolição
pode ser enquadrada nas obras de escassa relevância urbanística e estar isenta de licença, mediante análise dos
serviços técnicos.
Em 13 de setembro de 2019 foi realizada vistoria, determinada por despacho do mesmo dia do Sr Vice-Presidente
da Câmara, tendo sido lavrado auto que se dá aqui integralmente por reproduzido.
Em face do teor do auto de vistoria, ao abrigo do nº 3 do artº 89º do DL 555/89, de 16/12, com as alterações do DL
136/2014, de 09/09, a Câmara Municipal pode ordenar a demolição total ou parcial das construções que
ameacem ruína ou ofereçam perigo para a saúde pública e para a segurança das pessoas.
Para o efeito poderá conceder-se um prazo de 5 dias.
Face ao exposto sugere-se que:
1 – A Câmara Municipal aprove o teor do auto de vistoria e determine a execução das obras nele
preconizadas, ou seja, demolição da edificação e remoção dos escombros, notificando a requerente de que deverá
cumprir a legislação em vigor aplicável à situação nomeadamente em matéria de segurança e de resíduos de
construção;
2 – Se dispense a audiência prévia face ao risco iminente de ruína.
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Maria José O. Carvalhão – Engª
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
16 de setembro de 2019

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “trata-se da aprovação de
um auto de vistoria, determinação da demolição, com dispensa da audiência prévia, o Senhor
Vice-Presidente, Américo Nogueira remete para a Reunião de Câmara, o auto de vistoria
promovido pela comissão: Eng. Maria José Oliveira Carvalhão, Senhor Eng. Mauro Alegre e o
Coordenador Técnico José Henrique Diogo Batista, face ao exposto para a proprietária ser
notificada para proceder à demolição urgente das paredes em risco iminente de
desmoronamento para um prédio situado na Rua da Vitória n.º 16 e 18, na Vila de Soure.”----A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “que irei votar favoravelmente este
ponto a partir do momento que é dada a informação sobre o perigo em que o imóvel se
encontra, mas a questão que eu quero colocar é diferente e tem haver com a solução de
futuro para aquele espaço. Não tenho qualquer dúvida se os serviços técnicos dizem e
apontam para que seja autorizada esta demolição, mas a questão que eu coloco é que se for
demolida e não houver uma pretensão, uma vontade e disponibilidade financeira para
construir de novo, ficaremos com um espaço aberto, à semelhança como já estão outros
prédios também deitados ao chão. A autarquia encontrará alguma solução para obviar, para
contornar este espaço que ficará em aberto, ficará em ruínas e que é contíguo ao espaço
público, temos alguma preocupação em encontrar alguma solução para isso, se ele não for
reconstruido nos próximos tempos?”-------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “o Plano de Ação para
Regeneração Urbana da Vila de Soure que tem uma delimitação, tem uma ARU, nasce de uma
área de Regeneração Urbana, contempla uma série de medidas para os prédios nesta área,
medidas essas aqui aprovadas, quer em sede de Câmara e Assembleia Municipal, que vão
desde incentivos fiscais, incentivos ao investimento e acesso a plataformas de investimento
dedicadas aos promotores. Obviamente que o espaço sendo privado, o Município não se pode
substituir aos proprietários para promover a edificação dos mesmos. Há um conjunto de
mecanismos de apoio, podemos e devemos ir fazendo essa motorização e aprofundar esses
incentivos, mas a lei não prevê que nos substituamos aos proprietários a dar-lhe qualquer
benefício do que aquele que já temos, podemos aprofundá-los, mas não há dentro da ARU e
do PARU, plano que sustenta a ARU, que tem instrumentos para o espaço público, mas que
também tem instrumentos para o espaço privado, existem alguns mecanismos de apoio,
tentamos, em permanência, sensibilizar os proprietários a usarem esses mecanismos. Por
outro lado quer-me parecer que, após a demolição do prédio, neste caso, havendo dono
identificado, havendo pretensão dos donos em vender, parece-nos, salvo melhor opinião, que
o mercado mais facilmente adere, porque o conjunto de responsabilidades que é de demolir o
prédio e de custos fica de certo modo ultrapassado.”--------------------------------------------------24
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Deliberado, por unanimidade, aprovar:
- O teor do auto de vistoria e determinar a execução das obras nele preconizadas, ou
seja, demolição da edificação e remoção dos escombros, notificando a requerente de
que deverá cumprir a legislação em vigor aplicável à situação nomeadamente em
matéria de segurança e de resíduos de construção;
- A dispensa da audiência prévia face ao risco iminente de ruína, conforme decorre
da informação técnica dos serviços.------------------------------------------------------Ponto 8. EDUCAÇÃO
. ENSINO BÁSICO
. SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA - TRANSPORTES ESCOLARES
- Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências
Foram presentes as seguintes informações:
ASSUNTO: EDUCAÇÃO
S ERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA – TRANSPORTES ESCOLARES
C ONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

O Município de Soure outorgou com as Freguesias de Degracias/Pombalinho, Tapéus e Vinha da Rainha,
Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências em matéria de Serviço de Apoio à Família –
Transportes Escolares.
Estes Contratos foram aprovados pelos órgãos executivos e deliberativos das atrás aludidas Autarquias locais,
concretamente pela Câmara Municipal (reunião de 08.09.2014); Assembleia Municipal (17.09.2014); Junta e
Assembleia de Freguesia de Degracias/Pombalinho (02.09.2014 e 26.09.2014); Junta e Assembleia de
Freguesia de Tapéus (25.09.2014 e 26.09.2014) e Junta e Assembleia de Freguesia de Vinha da Rainha
(05.09.2019 e 12.09.2014).
Nos termos da cláusula 15.ª dos Contratos Interadministrativos, os mesmos podem ser modificados por acordo
das partes outorgantes “(…) sempre que se verifique uma alteração anormal e imprevisível das circunstâncias
em que as partes outorgantes fundaram a decisão de contratar a deliberação de competências objeto do
presente contrato ou que assim o imponham razões de interesse público, desde que devidamente
fundamentadas”.
Constitui razão de interesse público, em primeira linha, a continuidade da prestação do próprio serviço
público, e, em segunda linha, a verificação da necessidade e suficiência de recursos para a sua concretização.
Neste sentido, as Juntas de Freguesia outorgantes destes Contratos tem vindo a manifestar, junto do
Município, a dificuldade em manter o serviço objeto da contratualização, dado que os recursos financeiros
adstritos à sua concretização são bastante deficitários face aos custos efetivos da sua execução, tendo também
como referência os preços praticados pelos diversos operadores, bem como o valor dos passes escolares
tabelados por legislação própria e praticados pelo concessionário do serviço público nos circuitos
homologados para o efeito.
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Por outro lado, também existe um circuito especial de alunos para o Jardim de Infância e EB1 de Vila Nova de
Anços, que tem sido contratualizado com a Casa do Povo de Vila Nova de Anços, sendo que a Junta de
Freguesia de Vila Nova de Anços demonstrou a sua disponibilidade para, através de um Contrato
Interadministrativo, assegurar a execução desse serviço.
Em face do atrás exposto, e tendo em conta a informação jurídica, em anexo:
PROPOMOS:
1 - Nos termos do artigo 120.º conjugado com o artigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e
Cláusula 15.º dos três Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências na União das Freguesias
de Degracias e Pombalinho, Freguesia de Tapéus e Freguesia de Vinha da Rainha, a modificação do n.º 1 da
cláusula 7.ª (Recursos Financeiros e Modo de Afetação), passando o mesmo a ter a seguinte redação
(aditamentos em anexo):

“Cláusula 7.ª
Recursos Humanos e Modo de Afetação
1 – A Primeira Outorgante, sempre que o serviço, previsto na cláusula anterior, for prestado pela Segunda
Outorgante, assegurará o pagamento de 0,34€/km efetivamente percorrido.
2 – ……………………………………………………………………………………. “
2 - A celebração de um Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia
de Vila Nova de Anços, em matéria de serviço de Apoio à Família – Transportes Escolares – ANEXO -.
3 - Que a referida proposta seja, em caso de aprovação, submetida à Assembleia Municipal, órgão competente
para aprovar a modificação e celebração de Contratos Interadministrativo.
16.09.2019
O Vereador
(Gil Soares, Dr.)

e
Assunto:® Educação
- Serviço de Apoio à Família – Transportes Escolares
- Contratos Interadministrativos de Delegação de Competências
- Enquadramento Jurídico
No seguimento do solicitado pelo Sr. Vereador sobre o assunto em epígrafe, cumpre-nos informar:
A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, veio introduzir um novo regime normativo de enquadramento da delegação de
competências, através da sua contratualização, possibilitando que os órgãos dos municípios deleguem competências nos
órgãos das freguesias, em todos os domínios dos interesses próprios das populações destas, em especial no âmbito dos
serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais.
Deste novo regime ganha especial destaque a figura do contrato interadministrativo prevista no art. 120.º da referida Lei, a
que deve obedecer a delegação de competências, sob pena de nulidade.
A par da aplicação desta Lei aos referidos contratos, o legislador optou, ainda, pela aplicação expressa, a título subsidiário, do
Código dos Contratos Públicos e do Código o Procedimento Administrativo.
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Na sequência da introdução no ordenamento jurídico da figura atrás mencionada, o Município de Soure celebrou contratos
interadministrativos, em matéria do Serviço de Apoio à Família – Transportes Escolares com as Freguesias de
Degracias/Pombalinho, Tapéus e Vinha da Raínha, pretendendo agora, proceder à modificação dos mesmos e também,
celebrar mais um contrato interadministrativo com a Junta de Freguesia de Vila Nova de Anços no mesmo domínio (transportes
escolares).
Sobre a modificação daqueles contratos importa referir cláusula 15.ª de cada um dos contratos interadministrativos celebrados
com epígrafe “modificação do contrato”, que refere:
“O presente contrato pode ser modificado por acordo das partes outorgantes, sempre que se verifique uma alteração
anormal e imprevisível das circunstancias em que as partes outorgantes fundaram a decisão de contratar a
deliberação de competências objeto do presente contrato ou que assim o imponham razões de interesse público,
desde que devidamente fundamentadas”.
Das atribuições e competências:
De acordo com a alínea c) do n.º 2 do art. 23.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, os municípios dispõem de atribuições,
designadamente, no domínio dos transportes e comunicações.
De acordo com a alínea gg) do n.º 1 do art. 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, compete à câmara municipal
“Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares”.
De acordo com a alínea m) do n.º 1 do art. 33.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, compete à câmara municipal
“Submeter à assembleia municipal, para efeitos de autorização, (…) propostas de celebração e denúncia de contratos de
delegação de competências com o Estado e as juntas de freguesia e de execução com as juntas de freguesia”.
De acordo com a alínea k) do n.º 1 do art. 25.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, compete à Assembleia Municipal, sob
proposta da Câmara Municipal “.. autorizar a celebração e denúncia de contratos de delegação de competências e de
acordos de Execução entre a câmara municipal e as juntas de freguesia”.
Deste modo, e face ao exposto, deverá a Câmara Municipal apresentar à Assembleia Municipal a proposta de contrato
interadministrativo de delegação de competências com a Junta de Freguesia de Vila Nova de Anços, bem como a
proposta da modificação dos contratos interadministrativos em vigor, para autorização.
Paços do Município de Soure, 18 de setembro de 2019
A Técnica Superior,
(Susana Ramos, Dra.)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “este Contrato
Interadministrativo de Delegação de Competências é novo com a Freguesia de Vila Nova de
Anços e é uma modificação com as outras três freguesias e tem haver com um conjunto de
competências que vamos transferir para estas Juntas de Freguesia, nomeadamente nos
Transportes Escolares para o Jardim de Infância e 1.º Ciclo.”----------------------------------------8.1. Freguesia de Vila Nova de Anços
MINUTA
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DE
VILA NOVA DE ANÇOS
Pressupostos
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A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, e fixa as competências
das Câmaras Municipais que se consideram delegadas nas Juntas de Freguesia, através da denominada delegação
legal, prevista no seu artigo 132º.
Para além dessas competências, o artigo 131º determina que os municípios podem delegar competências nas
freguesias em todos os domínios dos interesses próprios das populações destas.
Assim, considerando:
· A promoção da desconcentração administrativa consagrada no art.º 267º/2 da Constituição da República
Portuguesa;
· A promoção da coesão territorial, o reforço da solidariedade inter-regional, a melhoria da qualidade dos serviços
prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis;
· O facto do n.º 1 do artigo 120º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, determinar que a delegação de
competências dos órgãos dos municípios nos órgãos das juntas de freguesia se concretiza através da celebração de
contratos interadministrativos;
· Que tais contratos, nos termos do artigo 115º, ex vi artigo 122º do mesmo diploma, devem prever expressamente
os recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e suficientes ao exercício das competências delegadas,
devendo nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 9º e alínea k) do n.º 1 do artigo 25º, ser aprovados pela
Assembleia de Freguesia e pela Assembleia Municipal, respetivamente;
- Que a alínea l) do nº 1 do artigo 33º impõe às Câmaras Municipais a obrigação de discutir e preparar com as
Juntas de Freguesia contratos de delegação de competências;
- Que nos termos da alínea gg) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara
Municipal “Assegurar, organizar e gerir os transportes escolares”.
Considerando ainda que:
- Num contexto de escassez de recursos importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de
corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a necessidade de encontrar
respostas eficazes para os problemas e dificuldades que todos os dias as Autarquias Locais são confrontadas;
- É convicção deste Município que as Freguesias do Concelho de Soure garantem uma prestação de serviços de
qualidade às suas populações, através de uma utilização racional dos recursos que para tanto lhes são
disponibilizados;
- A avaliação relativamente à execução dos protocolos de delegação de competências celebrados com as Juntas de
Freguesia do Concelho de Soure em anos anteriores se revelou francamente positiva.
Entre a Câmara Municipal de Soure, enquanto órgão do Município de Soure, NIPC 507103742, com sede na
Praça da República, em Soure, representada pelo seu Presidente, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, no uso
das competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, como Primeira Outorgante, e a Junta de Freguesia de Vila Nova de Anços, enquanto órgão da
Freguesia de Vila Nova de Anços, NIPC 501280057, com sede na Rua D. Afonso V em Vila Nova de Anços,
representada pelo seu Presidente Porfírio António Cardoso Quedas, no uso das competências previstas nas alíneas
a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, como Segunda Outorgante, é celebrado o presente contrato
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interadministrativo de delegação de competências, para efeitos do disposto no artigo 120º conjugado com o artigo
131º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, que se irá reger pelas cláusulas seguintes:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Cláusula 1ª
Objeto do Contrato
O presente contrato tem por objeto a delegação de competências da Câmara Municipal de Soure na Junta de Freguesia
de Vila Nova de Anços, em matéria de Serviço de Apoio à Família - Transportes Escolares.
Cláusula 2.ª
Forma do contrato
O presente contrato de delegação de competências é celebrado por escrito.
Cláusula 3.ª
Disposições e cláusulas por que se rege o contrato
1. Na execução do presente contrato de delegação de competências observar-se-ão:
a) O respetivo clausulado;
b) A Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, e regime jurídico nela aprovado.
2. Subsidiariamente, aplicam-se ainda:
a) O Código dos Contratos Públicos;
b) O Código do Procedimento Administrativo.
Cláusula 4.ª
Prazo do contrato
O período de vigência do contrato de delegação de competências coincide com a duração do mandato da
Assembleia Municipal de Soure, e produz efeitos a 13 de setembro de 2019, sem prejuízo do disposto nas cláusulas
17ª, 18ª e 19.ª.
CAPÍTULO II
(Objeto do Contrato)
Cláusula 5.ª
(definição do objeto do contrato)
O presente contrato tem por objeto a definição das condições de delegação e exercício, para a Junta de Freguesia,
da competência a que se refere a alínea gg) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.
Cláusula 6ª
(a forma de cumprimento do objeto do contrato)
O serviço a efetuar, no âmbito da competência referida na cláusula anterior, concretiza-se do seguinte modo:
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1- Transporte dos alunos que frequentam o Jardim de Infância e o 1º CEB do local da residência para o Jardim de
Infância e Escola Básica de Vila Nova de Anços, de acordo com o calendário escolar;
2- O transporte dos alunos é efetuado nos horários de entrada e saída dos estabelecimentos escolares;
3- O transporte dos alunos é efetuado em conformidade com a legislação em vigor.
CAPÍTULO III
Recursos Financeiros, patrimoniais e humanos
Cláusula 7.ª
Recursos Financeiros e modo de afetação
1- A primeira outorgante, sempre que o serviço, previsto na cláusula anterior, for prestado pela segunda outorgante,
assegurará o pagamento de 0,34€ / Km efetivamente percorrido.
2- Os recursos financeiros identificados no ponto anterior são disponibilizados pela primeira outorgante e
transferidos para a segunda outorgante mensalmente, até ao limite máximo anual previsto no orçamento do
Município.
Cláusula 8.ª
Recursos Patrimoniais
Os recursos patrimoniais, designadamente viaturas, destinados à execução do presente contrato de delegação de
competências são disponibilizados pela segunda outorgante.
Cláusula 9.ª
Recursos Humanos
Os recursos humanos destinados à execução do presente contrato de delegação de competências são
disponibilizados pela segunda outorgante.
Cláusula 10.ª
Obrigações da Segunda Outorgante
1. No âmbito do presente contrato de delegação de competências, a segunda outorgante fica obrigada a:
a) Transportar os alunos que frequentam o Jardim de Infância e o 1º CEB, do local de residência para aqueles
estabelecimentos escolares situados em Vila Nova de Anços, de acordo com o calendário escolar;
b) Garantir que o transporte dos alunos é efetuado nos horários de entrada e saída das escolas;
c) Assegurar que o transporte dos alunos é efetuado em conformidade com a legislação em vigor;
d) Entregar à primeira outorgante os mapas mensais previstos no artigo seguinte.
Cláusula 11.ª
Informação a disponibilizar pela Segunda Outorgante
1. Serão elaborados pela segunda outorgante mapas mensais comprovativos do serviço prestado, designadamente
com menção aos alunos abrangidos, circuitos efetuados, quilómetros percorridos e respetivas datas.
2. A primeira outorgante pode, ainda, solicitar relatórios que visem uma melhor compreensão da satisfação do
interesse público.
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Cláusula 12.ª
Verificação dos mapas mensais
1. Os mapas mensais referidos no n.º 1 da cláusula anterior deverão ser remetidos para a primeira outorgante nos 15
dias do mês seguinte à prestação do serviço.
2. Os mapas a que se refere o n.º 1 da cláusula anterior ficam sujeitos a apreciação e validação da primeira
outorgante.
Cláusula 13.ª
Ocorrências e emergências
A segunda outorgante deve comunicar à primeira outorgante, imediatamente, por contacto pessoal e por escrito,
qualquer anomalia que afete ou possa afetar de forma significativa o cumprimento do objeto do presente contrato.
Cláusula 14.ª
Verificação do cumprimento do objeto do contrato
1. A primeira outorgante pode verificar o cumprimento do objeto do contrato efetuando inspeções ou pedindo
informações que considere necessárias.
2. As determinações da primeira outorgante emitidas no âmbito da verificação do cumprimento desse contrato são
imediatamente aplicáveis e vinculam a segunda outorgante, devendo esta proceder à correção das situações em
conformidade com aquelas.
CAPÍTULO IV
MODIFICAÇÃO, SUSPENSÃO E CESSAÇÃO DO CONTRATO
Cláusula 15.ª
Modificação do contrato
1. O presente contrato pode ser modificado por acordo das partes outorgantes, sempre que se verifique uma
alteração anormal e imprevisível das circunstâncias em que as partes outorgantes fundaram a decisão de contratar a
delegação de competências objeto do presente contrato ou que assim o imponham razões de interesse público,
desde que devidamente fundamentadas.
2. A modificação do contrato obedece a forma escrita.
Cláusula 16.ª
Suspensão do contrato
1. A execução das prestações que constituem o objeto do presente contrato pode ser, total ou parcialmente, suspensa
com os seguintes fundamentos:
a) Impossibilidade temporária de cumprimento do contrato, designadamente em virtude de mora de um dos
Outorgantes na disponibilização de meios necessários à sua execução;
b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentadas.
2. Quando a suspensão seja fundamentada nos termos da alínea b) do número anterior, os Outorgantes devem, com
as devidas adaptações, demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo
115.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Cláusula 17.ª
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Resolução pelas Partes Outorgantes
1. Sem prejuízo dos fundamentos gerais de resolução do contrato, as partes outorgantes podem resolver o presente
contrato quando se verifique:
a) Incumprimento definitivo por facto imputável a um dos outorgantes;
b) Por razões de relevante interesse público devidamente fundamentado.
2. Quando a resolução seja fundamentada nos termos da alínea b) do número anterior, a Primeiro Outorgante deve
demonstrar o preenchimento dos requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro.
Cláusula 18.ª
Revogação
1. As Partes podem, por mútuo acordo, revogar o presente contrato de delegação de competências.
2. A revogação obedece a forma escrita.
Cláusula 19.ª
Caducidade
1- O contrato caduca nos termos gerais, designadamente pelo decurso do respetivo período de vigência,
extinguindo-se as relações contratuais existentes entre as partes.
2. A mudança dos titulares dos órgãos contraentes não determina a caducidade do presente contrato.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Cláusula 20.ª
Comunicações e notificações
1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as Partes
Outorgantes, estas poderão ser dirigidas por qualquer meio escrito, designadamente correio normal, fax ou correio
eletrónico.
2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do presente acordo de execução deverá ser
comunicada à outra parte.
Cláusula 21.ª
Foro competente
Para a resolução de quaisquer litígios entre as partes sobre a interpretação e execução deste contrato de delegação
de competências será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa renúncia a qualquer
outro.
Cláusula 22.ª
Entrada em vigor
O presente contrato interadministrativo de delegação de competências entra em vigor no dia útil seguinte à sua
aprovação por todos os órgãos competentes de cada uma das autarquias, produzindo efeitos a 13 de setembro de
2019.
Cláusula 23.ª
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Publicidade
Este contrato é publicitado no sítio da internet do Município de Soure.
Parágrafo único:
A minuta deste contrato interadministrativo de delegação de competências foi presente à reunião da Câmara
Municipal de Soure em -------- e, em conformidade com o disposto na alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º
75/2013, submetida à sessão da Assembleia Municipal de Soure em 17 de Setembro de 2014, para efeitos de
autorização, no termos da alínea k) do n.º1 do artigo 25.º da mesma Lei, e presente à reunião da Junta de Freguesia
de Vila Nova de Anços de -----------------, em conformidade com o disposto na alínea i) e j) do n.º 1 do artigo 16.ª
da referida Lei, e submetido à sessão da Assembleia de Freguesia de Vila Nova de Anços em -------------, para
efeitos de autorização nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, do mesmo diploma.
Soure, --- de setembro de 2019
PELO MUNICÍPIO DE SOURE
O Presidente da Câmara Municipal
____________________________
( Mário Jorge Da Costa Rodrigues Nunes )
PELA FREGUESIA DE VILA NOVA DE ANÇOS
O Presidente da Junta de Freguesia
____________________________
( Porfírio António Cardoso Quedas )

Deliberado, por unanimidade, aprovar a celebração de um Contrato
Interadministrativo de Delegação de Competências com a Junta de Freguesia de Vila
Nova de Anços, em matéria de Serviço de Apoio à Família – Transportes Escolares,
conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.-----------------------------------Esta proposta irá ser submetida à Assembleia Municipal.-------------------------------8.2. União de Freguesias Degracias e Pombalinho – Modificação
MINUTA
ADITAMENTO
AO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA UNIÃO DE
FREGUESIAS DE DEGRACIAS E POMBALINHO
Pressupostos
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Considerando que:
1- Em 29 de setembro de 2014 foi celebrado um Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências com a
União de Freguesias de Degracias e Pombalinho ao abrigo do disposto nos artigos 120.º e 131.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, em matéria de Serviço de Apoio à Família – Transportes Escolares;
2- O Aludido Contrato prevê na sua Cláusula 7.ª os Recurso Financeiros e modo de afetação;
3- A reavaliação efetuada pelo Município e a Freguesia à execução desta delegação de competências, justifica uma
modificação aos recursos financeiros a afetar.
ENTRE:
A Câmara Municipal de Soure, enquanto órgão do Município de Soure, NIPC 507103742, com sede na Praça da
República, em Soure, representada pelo seu Presidente, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, no uso das
competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro, como Primeira Outorgante;
E
A Junta de Freguesia da União de Freguesias de Degracias e Pombalinho, enquanto órgão da União de
Freguesias de Degracias e Pombalinho, NIPC 510836429, com sede na Rua Principal, em Ramalheira, representada
pelo seu Presidente Sérgio David Monteiro Sá, no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do
artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, como Segunda Outorgante;
É celebrado o primeiro Aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências outorgado com
a União de Freguesias de Degracias e Pombalinho, o qual foi aprovado por deliberação da Assembleia Municipal na
sua Sessão de …………. e deliberação da Assembleia de Freguesia da União de Freguesias de Degracias e
Pombalinho na sua Sessão de ………….., ao abrigo do disposto no artigo 120.º conjugado com o artigo 131.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e cláusula 15.º do referido Contrato Interadministrativo de Delegação de
Competências, que se rege pelas seguintes cláusulas:
Cláusula Primeira
Em função do mencionado nos considerandos supra, é alterado o teor da Cláusula 7.ª do Contrato que passa a ter a
seguinte redação:
“Cláusula 7.ª
Recursos Financeiros e modo de afetação
1 – A Primeira Outorgante, sempre que o serviço, previsto na cláusula anterior, for prestado pela Segunda
Outorgante, assegurará o pagamento de 0,34€/km efetivamente percorrido.
2- Os recursos financeiros identificados no ponto anterior são disponibilizados pela primeira outorgante e
transferidos para a segunda outorgante mensalmente, até ao limite máximo anual previsto no orçamento do
Município.”
Cláusula Segunda
1- O presente aditamento iniciará a sua vigência no primeiro dia seguinte à sua aprovação por todos os órgãos
competentes de cada uma das autarquias, produzindo efeitos a 13 de setembro de 2019.
O presente Acordo é redigido em duplicado, ficando um original para cada uma das partes.
Soure, …… de ……….. de 2019
PELO MUNICÍPIO DE SOURE
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O Presidente da Câmara Municipal
( Mário Jorge Da Costa Rodrigues Nunes )
PELA UNIÃO DE FREGUESIAS DE DEGRACIAS E POMBALINHO
o Presidente da Junta de Freguesia
___________________________
(Sérgio David Monteiro Sá)

Deliberado, por unanimidade, aprovar, nos termos do artigo 120.º conjugado com o
artigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e Cláusula 15.º do Contrato
Interadministrativo de Delegação de Competências na União das Freguesias de
Degracias e Pombalinho, a modificação do n.º 1 da cláusula 7.ª (Recursos
Financeiros e Modo de Afetação), passando o mesmo a ter a seguinte redação:
“Cláusula 7.ª
Recursos Financeiros e Modo de Afetação
1 – A Primeira Outorgante, sempre que o serviço, previsto na cláusula anterior,
for prestado pela Segunda Outorgante, assegurará o pagamento de 0,34€/km
efetivamente percorrido.
2 – ……………………………………………………………………………”,
conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.-----------------------------------Esta proposta irá ser submetida à Assembleia Municipal.------------------------------8.3. Freguesia de Tapéus – Modificação
MINUTA
ADITAMENTO
AO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DE
TAPÉUS

Pressupostos
Considerando que:
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1- Em 26 de setembro de 2014 foi celebrado um Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências com a
Freguesia de Tapéus ao abrigo do disposto nos artigos 120.º e 131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em
matéria de Serviço de Apoio à Família – Transportes Escolares;
2- O Aludido Contrato prevê na sua Cláusula 7.ª os Recurso Financeiros e modo de afetação;
3- A reavaliação efetuada pelo Município e a Freguesia à execução desta delegação de competências, justifica uma
modificação aos recursos financeiros a afetar.
ENTRE:
A Câmara Municipal de Soure, enquanto órgão do Município de Soure, NIPC 507103742, com sede na Praça da
República, em Soure, representada pelo seu Presidente, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, no uso das
competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro, como Primeira Outorgante;
E
A Junta de Freguesia Tapéus, enquanto órgão da Freguesia de Tapéus, NIPC 507718135, com sede na Rua
Principal, em Tapéus, representada pelo seu Presidente Carlos Simões Mendes, no uso das competências previstas
nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, como Segunda Outorgante;
É celebrado o primeiro Aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências outorgado com
a Freguesia de Tapéus, o qual foi aprovado por deliberação da Assembleia Municipal na sua Sessão de …………. e
deliberação da Assembleia de Freguesia de Tapéus na sua Sessão de ………….., ao abrigo do disposto no artigo
120.º conjugado com o artigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e cláusula 15.º do referido
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, que se rege pelas seguintes cláusulas:
Cláusula Primeira
Em função do mencionado nos considerandos supra, é alterado o teor da Cláusula 7.ª do Contrato que passa a ter a
seguinte redação:
“Cláusula 7.ª
Recursos Financeiros e modo de afetação
1 – A Primeira Outorgante, sempre que o serviço, previsto na cláusula anterior, for prestado pela Segunda
Outorgante, assegurará o pagamento de 0,34€/km efetivamente percorrido.
2- Os recursos financeiros identificados no ponto anterior são disponibilizados pela primeira outorgante e
transferidos para a segunda outorgante mensalmente, até ao limite máximo anual previsto no orçamento do
Município.”
Cláusula Segunda
1- O presente aditamento iniciará a sua vigência no primeiro dia seguinte à sua aprovação por todos os órgãos
competentes de cada uma das autarquias, produzindo efeitos a 13 de setembro de 2019.
O presente Acordo é redigido em duplicado, ficando um original para cada uma das partes.
Soure, …… de ……….. de 2019
PELO MUNICÍPIO DE SOURE
O Presidente da Câmara Municipal
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(Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes)

PELA FREGUESIA DE TAPÉUS
O Presidente da Junta de Freguesia

___________________________
(Carlos Simões Mendes)

Deliberado, por unanimidade, aprovar, nos termos do artigo 120.º conjugado com o
artigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e Cláusula 15.º do Contrato
Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia de Tapéus, a
modificação do n.º 1 da cláusula 7.ª (Recursos Financeiros e Modo de Afetação),
passando o mesmo a ter a seguinte redação:
“Cláusula 7.ª
Recursos Financeiros e Modo de Afetação
1 – A Primeira Outorgante, sempre que o serviço, previsto na cláusula anterior, for
prestado pela Segunda Outorgante, assegurará o pagamento de 0,34€/km
efetivamente percorrido.
2 – …………………………………………………………………………….”,
conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.-----------------------------------Esta proposta irá ser submetida à Assembleia Municipal.-------------------------------8.4. Freguesia de Vinha da Rainha – Modificação
MINUTA
ADITAMENTO
AO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA FREGUESIA DE
VINHA DA RAINHA
Pressupostos
Considerando que:
1- Em 18 de setembro de 2014 foi celebrado um Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências com a
Freguesia de Vinha da Rainha ao abrigo do disposto nos artigos 120.º e 131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
em matéria de Serviço de Apoio à Família – Transportes Escolares;
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2- O Aludido Contrato prevê na sua Cláusula 7.ª os Recurso Financeiros e modo de afetação;
3- A reavaliação efetuada pelo Município e a Freguesia à execução desta delegação de competências, justifica uma
modificação aos recursos financeiros a afetar.
ENTRE:
A Câmara Municipal de Soure, enquanto órgão do Município de Soure, NIPC 507103742, com sede na Praça da
República, em Soure, representada pelo seu Presidente, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, no uso das
competências previstas nas alíneas a) e c) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro, como Primeira Outorgante;
E
A Junta de Freguesia de Vinha da Rainha, enquanto órgão da Freguesia de Vinha da Rainha, NIPC 507074920,
com sede na Rua Principal, nº 32, em Vinha da Rainha, representada pelo seu Presidente Evaristo Mendes Duarte,
no uso das competências previstas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, como Segunda
Outorgante;
É celebrado o primeiro Aditamento ao Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências outorgado com
a Freguesia de Vinha da Rainha, o qual foi aprovado por deliberação da Assembleia Municipal na sua Sessão de
…………. e deliberação da Assembleia de Freguesia de Vinha da Rainha na sua Sessão de ………….., ao abrigo do
disposto no artigo 120.º conjugado com o artigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e cláusula 15.º
do referido Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências, que se rege pelas seguintes cláusulas:
Cláusula Primeira
Em função do mencionado nos considerandos supra, é alterado o teor da Cláusula 7.ª do Contrato que passa a ter a
seguinte redação:
“Cláusula 7.ª
Recursos Financeiros e modo de afetação
1 – A Primeira Outorgante, sempre que o serviço, previsto na cláusula anterior, for prestado pela Segunda
Outorgante, assegurará o pagamento de 0,34€/km efetivamente percorrido.
2- Os recursos financeiros identificados no ponto anterior são disponibilizados pela primeira outorgante e
transferidos para a segunda outorgante mensalmente, até ao limite máximo anual previsto no orçamento do
Município.”
Cláusula Segunda
1- O presente aditamento iniciará a sua vigência no primeiro dia seguinte à sua aprovação por todos os órgãos
competentes de cada uma das autarquias, produzindo efeitos a 13 de setembro de 2019.
O presente Acordo é redigido em duplicado, ficando um original para cada uma das partes.
Soure, …… de ……….. de 2019
PELO MUNICÍPIO DE SOURE
O Presidente da Câmara Municipal
____________________________
( Mário Jorge Da Costa Rodrigues Nunes )
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PELA FREGUESIA DE VINHA DA RAINHA
o Presidente da Junta de Freguesia
______________________________
(Evaristo Mendes Duarte)

Deliberado, por unanimidade, aprovar, nos termos do artigo 120.º conjugado com o
artigo 131.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e Cláusula 15.º do Contrato
Interadministrativo de Delegação de Competências na Freguesia de Vinha da
Rainha, a modificação do n.º 1 da cláusula 7.ª (Recursos Financeiros e Modo de
Afetação), passando o mesmo a ter a seguinte redação:
“Cláusula 7.ª
Recursos Financeiros e Modo de Afetação
1 – A Primeira Outorgante, sempre que o serviço, previsto na cláusula anterior, for
prestado pela Segunda Outorgante, assegurará o pagamento de 0,34€/km
efetivamente percorrido.
2 – …………………………………………………………………………...”,
conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.-----------------------------------Esta proposta irá ser submetida à Assembleia Municipal.-------------------------------Ponto 9. CULTURA
. AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA
- Ciclo de Teatro do Concelho de Soure
O Senhor Vereador Dr. Gil Soares, referiu que: “trata-se formalmente da 2.ª Edição do Ciclo
de Teatro, digo isto, porque, infelizmente, a 1.ª começou mal, mas penso que a ideia e os
objetivos subjacentes à mesma se mantêm com toda a pertinência. Aproveitando o excelente
trabalho feito pelos nossos 5 grupos de teatro do Concelho que façam dois espetáculos por
grupo, nas 10 Freguesias do Concelho, os objetivos é dar visibilidade ao trabalho destes 5
grupos, descentralizar os espetáculos pelas localidades e pelas freguesias, a dinamização das
Associações Locais e proporcionar às pessoas esta oferta cultural, que de outra forma não
teriam acesso. Naturalmente que tudo isto não poderá ser feito sem a existência de parceiros
que, desde a primeira hora, manifestaram entusiasmo na concretização deste Ciclo de Teatro,
desde logo as Juntas de Freguesia que têm aqui um papel importante em apoio logístico, na
escolha dos locais onde os espetáculos serão realizados, os Grupos de Teatro, naturalmente,
também a sua importância e as Associações Locais onde os mesmos irão ser realizados. A
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proposta é que realizemos esta 2.ª Edição do Ciclo de Teatro e aprovemos um apoio
financeiro de 250,00 euros por espetáculo, a cada Grupo de Teatro.”--------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a realização do Ciclo de Teatro do Concelho
de Soure/Edição 2019 e o pagamento de 250,00 euros a cada grupo de teatro por
atuação, conforme despacho do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.------------------------Ponto 10. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
. USF – UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR

DE

ALFARELOS/GRANJA

DO

ULMEIRO/FIGUEIRÓ DO CAMPO

. Remodelação
- Homologação de Auto de Receção Provisória
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
REMODELAÇÃO
RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 13.02.2017, à empresa Gar-Five
Unipessoal, Ldª pelo valor de 366.349,07 €, acrescido de IVA, tendo atingido o valor final de 113.456,55 € + IVA,
referente ao valor dos trabalhos executados e valor dos materiais e equipamentos aceites.
Em 13.07.2018 foi celebrado acordo de revogação de contrato da empreitada acima referida, tornando-se
necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, dos trabalhos executados, materiais e equipamentos
aceites, nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº
18/2008, de 29 de Janeiro.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
18.09.2019

O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “eu vou naturalmente votar a
favor, até porque a obra está pronta e sem o auto de receção provisória homologado não
poderá abrir, portanto, nós precisamos que aquilo esteja a funcionar. Apesar de votar a
favor, queria pedir ao Senhor Presidente e aos serviços que analisassem, com mais
pertinência, este auto de receção, porquê? Porque me parece, não tenho a certeza sobre isso,
não tive tempo de aprofundar isso, mas se houver alguma auditoria poderão entrar com um
problema, que é o seguinte: na realidade nós vamos ter uma obra com dois autos de receção,
um da Gar-Five Unipessoal e outra da empresa Canas, em que este auto de receção é
relativo aos trabalhos feitos pela Gar-Five, cujo contrato foi revogado, portanto, só quis
estar a acautelar para mais tarde não se levantarem problemas. Na realidade se nós
estivermos a pensar bem é assim: a Gar-Five esteve lá pouco tempo, depois por situações
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que já foram aqui debatidas, teve que abandonar a obra e bem, apelei nesse sentido de se
resolver as coisas de forma amigável, penso que foi o que se conseguiu, mas penso que na
altura devia ter sido feito o auto quando a Gar-Five abandonou a obra ou fez a rescisão do
contrato. A lei não estipula bem sobre isso, seria um auto de vistoria com levantamento do
que é que está feito e, a partir daí, haver uma entrega desses trabalhos à Câmara, porque
depois entrou outra empresa, tudo bem, finalizou a obra. Na primeira reunião de setembro,
aprovámos o auto de receção provisória da empresa Canas. Se esta vistoria é que dá origem
a este auto, cinco meses depois da obra estar toda concluída, portanto, é uma vistoria que é
feita sobre 400.000,00 euros de trabalho sobre o objeto que é a vistoria. Portanto, em
termos jurídicos pedia que mandasse analisar a pertinência disso, porque poderá haver aqui
algum problema, além de que se houver algum problema na obra em termos de garantia,
qual é a empresa que vai ser acionada, será a Gar-Five ou Canas? Vou aprovar, mas pedia
que fosse analisado com mais pertinência este procedimento.”------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “as questões que o Senhor
Vereador, Eng.º Agostinho Gonçalves, levantou estão todas esclarecidas, mas de qualquer
das formas pedia ao Senhor Chefe de Divisão, Eng.º Mário Monteiro, que clarificasse
melhor.”------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Chefe de Divisão Eng.º Mário Monteiro referiu que: “relativamente ao assunto
que o Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves coloca, tenho a esclarecer o seguinte:
não foi feita vistoria nessa data, não é a correta, isso é um lapso, mas a vistoria a todos os
trabalhos feitos pela Gar-Five foi feita previamente à entrada da Canas, a vistoria foi feita e
retratada no acordo que foi depois estabelecido com a Gar-Five, na fase da rescisão do
contrato, foram recebidos os trabalhos considerados em condições se ser recebidos, bem
como os equipamentos considerados aceitáveis e em condições de serem enquadrados na
futura empreitada, por isso não haverá qualquer problema. Limitámo-nos a fazer duas
vistorias para a mesma obra, estamos a fazer uma vistoria para cada parte da obra executada
por cada um dos empreiteiros. Acrescento que os valores que estão retratados na vistoria,
são os valores correspondentes aos trabalhos executados pela Gar-Five e aos
equipamentos.”-----------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção provisória,
dos trabalhos executados, materiais e equipamentos aceites, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.------------------------------------------------------------Ponto 11. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
. Antigo Jardim de Infância - Granja do Ulmeiro
- Adjudicação
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Foi presente a seguinte informação:
Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
ANTIGO JARDIM DE INFÂNCIA – GRANJA DO ULMEIRO
ADJUDICAÇÃO
Por deliberação de Câmara de 12.08.2019, foi decidido recorrer à figura de consulta prévia, nos termos da alínea c) do artigo
19º, Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, como procedimento prévio à
adjudicação da empreitada acima mencionada.
Durante o período de audiência prévia, realizada nos termos no n.º 1 do artigo 123.º do CCP, não foram apresentadas
observações ou pedidos de esclarecimento por parte de nenhum dos concorrentes. Foi elaborado o relatório final, em
observância do disposto no artigo 124.º do CCP, em anexo à presente informação, que inclui a ordem de preferência das
propostas não excluídas e a correspondente proposta de adjudicação.
Ordem de preferência das propostas não excluídas:
EMPRESA

VALOR

PRAZO

ARESTA GARRIDA, LDª

38.390,00 €

30 DIAS

CONSTRUÇÕES SÉRGIO FERNANDES, UNIPESSOAL, LDª

40.541,25 €

30 DIAS

Analisadas as propostas e elaborado o relatório final, que se anexa, o júri sugere a adjudicação, da presente empreitada, à
empresa ARESTA GARRIDA, LDª.
É obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo não se encontra dispensado da redução a escrito – vide
al. d) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de Agosto -.
A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da publicitação da
mesma, pela entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos (www.base.gov.pt) – ver art.
127.º do CCP -.
Conclusão:
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos:
1. A designação, como gestor de contrato, do Sr. Eng.º Mauro António Pereira Alegre, nos termos do disposto no artigo
290.º-A do CCP.
2. A adjudicação da presente empreitada à empresa ARESTA GARRIDA, LDª.;
3. Aprovação da minuta do contrato, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 98.º do CCP;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 38.390,00 euros, acrescido de IVA.
À Consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
11.09.2019
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Deliberado, por unanimidade, aprovar: a designação como gestor de contrato o
Senhor Eng.º Mauro António Pereira Alegre; a adjudicação da presente empreitada
à empresa Aresta Garrida Lda; a minuta do contrato, nos termos do disposto no n.º
1 do art.º 98.º do CCP; a autorização para a realização da despesa no valor de
38.390,00 euros, acrescido de IVA, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 12. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
. ZONA INDUSTRIAL DE QUEITIDE
- Destaque e Alienação de Parcela de Terreno
Foi presente a seguinte informação:
Assunto:♦ DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – APOIO À ACTIVIDADE ECONÓMICA
- Zona Industrial de Queitide
. Destaque e Alienação de Parcela de Terreno
Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:
Na sequência do manifestado interesse do Senhor Abílio Gonçalves Marques,
residente em Porto Godinho, na aquisição de uma parcela de terreno no Polo
Industrial de Queitide, para futura instalação de indústria na área da
metalomecânica, com a área de 2.460m2.
Para a parcela em apreço, foi já celebrado um contrato-promessa em 28/05/2004
com Manuel Augusto Carvalho Cristino. Contudo e por comum acordo, cumprindo a
deliberação em reunião de câmara municipal de 11/07/2016, tal contrato foi
revogado, em 22/08/2016.
A Zona Industrial de Queitide está implantada no prédio urbano inscrito na
matriz sob o artigo 1.693, que provém dos artigos urbanos 1.408 e 1.677,
todos da freguesia de Vinha da Rainha, sito em “Outeiro das Serra”, com a
área total de 53.010m2,descrito na Conservatória do Registo Predial de Soure
sob o número 5.879 – Vinha da Rainha, com inscrição a favor do Município pela
Apresentação 2 de 29/06/1983.
A Câmara Municipal, deliberou, na sua reunião de 07/04/1981, que qualquer
decisão relacionada com a cedência de terrenos neste Polo Industrial, deva
ser aplicado as mesmas condições, com as devidas adaptações, que estiverem em
vigor para Zona Industrial de Soure, sendo que, à época, estabeleceu-se o
preço de 25$00 (vinte e cinco escudos) por m 2, ou seja 0,12€ (doze cêntimos)
na moeda atual, para a venda de terrenos na Zona Industrial de Queitide,
condições estas que deverão, salvo melhor opinião, ser revistas e atualizadas
porque, naturalmente, já se revelam inadequadas.
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De acordo com informação dos serviços em anexo, a atualização monetária para
o ano de 2019, de acordo com o Índice de Preços no Consumidor (IPC), é de
1,15€ (um euros e quinze cêntimos) por metro quadrado.
Conforme avaliação realizada pelos serviços junta, o valor patrimonial
estipulado, para a parcela em apreço, é de 8.220,00€ (oito mil duzentos e
vinte euros).
Contudo, no ano de 2003 foi adquirido mais terreno para a expansão da Zona
Industrial- 2,57/m2 -, por tal, tem sido este o valor de referência para a
alienação de parcelas de terreno nesta Zona Industrial.
Nomeadamente, no dito contrato promessa, celebrado e já revogado com Manuel
Augusto Carvalho Cristino, o valor considerado foi exatamente 2,57/m 2,
conforme deliberado em reunião de Câmara Municipal de 15/01/2004, que junto
se anexa.
É competente para deliberar sobre esta matéria a Câmara Municipal, nos termos
da al. g) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Assim e face ao exposto, visando a alienação de uma
parcela de terreno, assinalada a azul na planta em
Anexo, somos de parecer, que a Câmara Municipal
delibere:
CONCLUSÃO

1. Alienar uma parcela de terreno com a área 2.460m2, a destacar do prédio
inscrito na matriz urbana sob o artigo 1.693, que provém dos artigos
urbanos 1.408 e 1.677, todos da freguesia de Vinha da Rainha, sito em
“Outeiro das Serra”, com a área total de 53.010m 2,descrito na
Conservatória do Registo Predial de Soure sob o número 5.879 – Vinha da
Rainha, com inscrição a favor do Município pela Apresentação 2 de
29/06/1983, que ficará a confrontar de norte com Mário Jordão de
Freitas, de sul com Martimóveis, de nascente com Município de Soure e
de poente com Rua;
2. Alienar a referida parcela ao Senhor Abílio Gonçalves Marques pelo
preço total, mínimo de 6.322,20€ (seis mil trezentos e vinte e dois
euros e vinte cêntimos).
À consideração Superior,
A Técnica Superior,

(Célia Cordeiro, Dr.ª)
23/09/2019

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “na Zona Industrial de
Queitide, o Município tem um terreno que já foi decido vender, em tempos, a um pertenço
investidor, que na altura acabou por não fazer o investimento. Entretanto revertemos esse
terreno para o Município, em 2016, e agora há um outro investidor que pretende
implementar uma empresa para construção de máquinas na área de metalomecânica, neste
lote com a área de 2.460m2. Há uma deliberação municipal, embora seja antiga, que diz que:
44

18.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 25 de setembro de 2019, pelas 14,30 horas

relativamente à Zona Industrial de Queitide as condições serão as mesmas a aplicar à Zona
Industrial de Soure, com as necessárias adaptações. Aplica-se aqui o Regulamento da Zona
Industrial de Soure, é o que emana da própria deliberação sobre a Zona Industrial de
Queitide, feita em 1981, sendo que os valores hoje têm que ser vistos e calculados à época.
Proponho que deliberássemos no sentido de ceder este terreno, nas condições em que ele
foi cedido em 15.01.2004 ao anterior concessionário, o valor ser exatamente o mesmo,
6.332,20 euros.
A minha proposta é que se faça um contrato promessa de cedência da parcela de terreno,
observadas as condições do Regulamento da Zona Industrial de Soure e que, obviamente,
tem a ver com a entrega do projeto, o conjunto de ações que o promotor terá que evidenciar
na sua atitude até obter a escritura definitiva do terreno. Proponho que, com as
condicionantes existentes no Regulamento da Zona Industrial de Soure que, segundo a
mesma deliberação da mesma época para o qual é remetida a parte da cedência de terrenos
da Zona Industrial de Queitide, se prometa ceder este lote a este pretenso investidor no
valor que foi aprovado em 2004.”------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência/alienação de uma parcela de
terreno com a área de 2.460m2, ao Senhor Abílio Gonçalves Marques pelo valor de
6.322,20€ (seis mil trezentos e vinte e dois euros e vinte cêntimos), do prédio inscrito
na matriz urbana sob o artigo 1.693, que provém dos artigos urbanos 1.408 e 1.677,
todos da Freguesia de Vinha da Rainha, sito em “Outeiro das Serra”, com a área
total de 53.010m2, descrito na Conservatória do Registo Predial de Soure sob o
número 5.879 - Vinha da Rainha, com inscrição a favor do Município pela
Apresentação 2 de 29/06/1983, que ficará a confrontar de Norte com Mário Jordão
de Freitas, de Sul com Martimóveis, de nascente com Município de Soure e de Poente
com Rua, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.----------------------Ponto 13. DEFESA DO MEIO AMBIENTE – JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO
. CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO
. Parque Infantil do Jardim da Várzea
- Homologação de Auto de Receção Provisória
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: DEFESA DO MEIO AMBIENTE – JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO
CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO
Parque Infantil do Jardim da Várzea
Receção Provisória - Homologação de Auto
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A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 25.07.2016, à empresa Euroténis –
Equipamentos Desportivos, Lda pelo valor de 8.535,00 €, acrescido de IVA, tendo atingido o valor final de 8.535,00
€+ IVA.
Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, nos termos
e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de
Janeiro.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
17.09.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do auto de receção provisória,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------------------------Ponto 14. DEFESA DO MEIO AMBIENTE – JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO
. ABATE DE ÁRVORES DO JARDIM DA PRAÇA DA REPÚBLICA
- Informação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: DEFESA DO MEIO AMBIENTE
- Abate de árvores do Jardim da Praça da República
Relativamente ao assunto em epígrafe e de acordo com o solicitado superiormente, vimos informar V. Exª o
seguinte:
Os espaços verdes urbanos têm funções culturais, de integração, de enquadramento, didáticas, e necessitam de
um conjunto de cuidados, permanentes ou temporários, para manter as suas estruturas e funções em boas
condições.
Neste sentido e à semelhança do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido anteriormente, foi efetuada pelo
Gabinete Técnico Florestal, uma monotorização às árvores existentes no Jardim da Praça da República, com o
objetivo de verificar o estado fitossanitário em que estas se encontravam.
Salienta-se que os funcionários que efetuam a manutenção do jardim já por várias vezes tinham referido que o seu
estado era muito frágil, tendo até ocorrido um acidente com um dos trabalhadores quando efetuava uma poda
sazonal.
Procedeu-se a uma inspeção, tendo-se identificado a existência de 7 exemplares da mesma espécie (Olaias), com
sintomas de declínio vegetativo em estado muito avançado, com zonas de podridões extensas, feridas múltiplas,
fissuras verticais e fungos, como demostram as fotos em anexo.
Assim, foram solicitados orçamentos a firmas de especialidade para prestação de serviços para a requalificação do
jardim, que se encontra em fase de análise.
Porem, por razões de segurança, de forma a salvaguardar a integridade de pessoas e bens, uma vez que se
prevê grande afluência de visitantes às festa de S. Mateus a decorre no próximo fim de semana e ás previsões
meteorológicas informou-se superiormente que se deveria proceder ao corte de uma árvore, ( foto1) a que
apresentava maior risco, tendo sido decidido pelo seu abate.
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Constatou-se então que o seu estado de degradação era superior ao que se estimava e, porque os sinais de
debilidade das outras árvores era iguais a esta, foi decido o corte de mais 6, as que ameaçavam maior perigo
Face ao exposto, como já existem algumas árvores em falta, devido à tempestade Leslie e outras situações
anteriores, sugerimos que seja reposta a situação através da instalação de novas árvores e/ou a
requalificação do espaço.
À Consideração Superior
Gabinete Técnico Florestal
A Técnica Superior,
(Cremilde Pimentel, Eng.ª)
16.09.2019

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “abate de árvores do
Jardim da Praça da República, já muito se tem falado na “praça pública”... a informação é do
dia 16 de setembro está aqui para ser presente aos Senhores Vereadores, sem antes dar nota
do seguinte: nalgumas conversas particulares que tive com outros Vereadores, dei uma
informação errada que se tratava de uma espécie de árvore que afinal não é. O número de
árvores abatidas no Jardim Municipal de Soure, num total de doze, são todas da mesma
espécie e são da família das olaias, todas as olaias hoje encontram-se abatidas. Estavam
abatidas quatro há um ano atrás e elas agora até já têm rebentos no interior da sua antiga
raiz. O ano passado, aquando a Tempestade Leslie, foram abatidas mais duas e no dia
14/15, a Eng.ª Cremilde Pimentel abordou-me da necessidade urgente de abater uma
árvore, estando eu ausente do Município, aquilo que respondi à Eng.ª Cremilde é que a
instrução e o estudo das restantes olaias destas árvores desta espécie, já tinha sido
determinado por mim, há vários meses, aquando do rescaldo da Tempestade Leslie, ao qual
instiguei a Senhora Eng.ª Cremilde, com competência técnica nesta matéria em termos de
arborização, rapidamente me fornecer todo o resto do trabalho que vinha sendo feito. No
dia seguinte, em contacto com os operários que operaram esta situação da árvore,
curiosamente a mais afastada do eixo central do jardim, me fui questionado pelos operários
de que mandei abater mais uma e que nem era das piores e que as outras, como foi
demonstrado in loco e de uma forma prática, estariam também todas em igual ou piores
condições.
Nesse dia que dei ordem de abater estas olaias, sem ter receio das implicações sociais e do
alarido social que isso pudesse causar, até porque nesta época recaiam sobre este jardim
todas as atenções e também é verdade que, por recaírem sobre este jardim todas as atenções,
que a possibilidade de ter um acréscimo excecional de pessoas de volta destas árvores e de
volta deste jardim nos dias seguintes, era de tal modo que obrigou-nos a ter alguns cuidados.
Dar-vos nota, por exemplo, está comprovado, pelo trabalho que a Eng.ª Cremilde Pimentel
estava a desenvolver, no dia 18 de junho de 2019 e ainda não tinha tomado qualquer posição
sobre esta matéria, a própria Eng.ª Cremilde Pimentel me remeteu um estudo sobre o estado
destas olaias feito pela empresa ECOREDE, empresa esta a quem já pagámos uns milhares
de euros de consultadoria sobre, por exemplo, as árvores do Parque da Várzea. Foi aqui
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adjudicado em reunião de Câmara, há dois/três anos atrás, um estudo sobre as podas das
árvores do Parque da Várzea e, nessa altura, esta empresa também fez o estudo sobre as
árvores do Jardim Municipal e também complementar ao estudo que tinha sido feito, à
época, sobre as palmeiras. As palmeiras que estão ali os seus troncos à espera de uma
solução, uma solução essa que deve ser global ao Jardim, obviamente preservando todas as
árvores que tiverem o mínimo de condições para prolongar a sua vida, é esse o objetivo.
Fizemo-lo na altura com as palmeiras, houve intervenções de centenas de euros para tentar
salvar as palmeiras do escaravelho, não foi possível, tivemos que proceder ao seu abate. Com
estas árvores, sabendo que sendo elas, as doze, plantadas no mesmo dia, na mesma época,
tendo levado ao longo dos anos o mesmo tratamento, presumo que há mais de cem anos, é
normal que tendo uma morrido de velha, que as outras lhe seguissem, a curto prazo, o
mesmo caminho.
Foram abatidas mais cinco árvores no seguimento desta análise, no início da semana
passada. Tenho aqui o estudo para as doze árvores olaias que foi entregue pela empresa
ECOREDE, no dia 18 de junho de 2019 às 18h48m, tem um orçamento de 13.740,00 euros,
acrescido de IVA, para a realização deste trabalho que tem presente um estudo fitossanitário
e avaliação do risco das árvores existentes, abate e processamento das próprias árvores,
fornecimento de plantas da espécie olaias Cercis siliquastrum em vaso, remoção dos cepos,
abertura de covas, fornecimento e aplicação de terra vegetal, fornecimento e aplicação de
adubo orgânico, fornecimento e aplicação de tutores e respetivas travessas, colocação de
tutoragem com respetivas cintas elásticas, entrega de biomassa em operador licenciado para
o efeito, rega e plantação, portanto, substituição de árvores, doze, da espécie olaias. Na
altura ficou em stand by, até porque a altura apropriada para plantar estas árvores é já em
pleno outono, fim de outubro/mês de novembro...
Ainda equaciono, como equacionava na altura, deste trabalho poder ser feito ainda com
recurso a algum apoio externo em termos de maquinaria ou de mão-de-obra, poder ser feito
pelos próprios funcionários municipais, como foi o corte das mesmas, nesta solução
digamos que mais antecipada. Há ainda aqui uma componente que não está contemplada,
acho que as palmeiras também devem ser arrancadas, os vasos que lá estão em cima é da
minha autoria, copiei do sul de Espanha, mas esta solução não me parece adequada. Tenho
uma proposta, que ainda não está fundamentada tecnicamente, mas fica já aqui divulgada
em primeira mão, que as quatro palmeiras sejam substituídas por quatro oliveiras de porte
adulto, que estão à venda no mercado, que é uma árvore autóctone, uma árvore
representativa da paz e representativa da nossa região, um produto endógeno bastante
apreciado e que tem comércio e indústria no Concelho de Soure, têm sido plantadas no
Concelho de Soure uns milhares de pés de novos olivais. Portanto, substituir uma espécie
exótica da palmeira que trouxe este problema e que também tem custos, é uma árvore de
custo elevado, substituir por custo equivalente a oliveiras no lugar das palmeiras é uma
solução e, obviamente, que agora consumado que está uma primeira fase que foi o próprio
abate, irei pedir a quem tecnicamente esteja habilitado para fazer uma proposta global de
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substituição que implique a substituição das palmeiras e a substituição das antigas olaias, em
princípio, por outras olaias, porque é essa a opinião dos técnicos e da própria Eng.ª Cremilde
Pimentel. Depois é necessário inclusive reparar tudo o que estiver à volta desses buracos de
plantação de árvores, porque certamente a calçada vai-se arrancar, é preciso repor...
Aproveitar toda esta empreitada para refazer alguns canteiros, torna-los do ponto de vista
floridos, foi uma crítica que ouvi bastante durante o verão, uma falta enorme de canteiros
floridos, especialmente estes em frente à Câmara que em tempos tiveram uma quantidade de
roseiras apreciável, tiveram outras plantas que davam um colorido e uma atração muito
melhor ao jardim e que, hoje de facto, ele estava morto, portanto, uma intervenção para
conter a massificação do alcarnache da relva e que implica um plano mais profundo.
Dar nota que ainda não foram para tratamento, para entidade certificada, os próprios
troncos para despistar qualquer tipo de doença, deve ser, segundo a recomendação desta
empresa especialista nesta matéria, feito um tratamento. Os troncos estão guardados no
armazém municipal, também para efeitos de alguma prova, que algum cidadão, um Senhor
Vereador ou outras pessoas interessadas, possa ter em verificar o real estado em que estavam
as árvores, para além das fotos dispensadas.
Numa próxima reunião, logo que dotado do projeto próprio, virá cá para que, em tempo
útil, possamos fazer uma intervenção no Jardim Municipal, para a substituição das árvores,
neste caso 16 que estão em falta, naquilo que é a versão original do jardim.”-------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “neste ponto gostaria de dizer o
seguinte: nesse mesmo dia pude falar com o Senhor Presidente, encontramo-nos na rua e
era visível o estado de choque que fiquei quando vi que tanta árvore tinha desaparecido do
centro do Jardim Municipal, árvores que sei agora que são Olaias, mas confesso que me era
indiferente o nome delas, o que eu sabia é que tinham sido abatidas diversas árvores, num só
momento, pela Câmara Municipal. Lendo o parecer técnico que sustentou este abate, refere
unicamente uma árvore, porque poderia estar com problemas, o que é certo é que de uma
árvore passou para mais cinco e terão sido seis na totalidade. Senhor Presidente, coloco-lhe
aqui uma primeira questão, porque é que não usou do cuidado que teve com o abate das
palmeiras, veio à reunião de Câmara duas ou três vezes, pedimos pareceres, confirmamos a
má situação das palmeiras até para nossa defesa e das nossas memórias e da nossa
consciência e o Senhor Presidente não o fez, tinha já alguns dados, já alguma preocupação
com o Temporal Leslie que foi a 20 de outubro do ano anterior, depois terá mais alguma
informação de junho que acaba de referir, mas o que é certo é que não envolveu o
Executivo na análise sobre as árvores e aquilo que acharia normal é que o Senhor Presidente
desse igual tratamento a uma, seis ou dez árvores, como deu às palmeiras no anterior
Executivo.
Depois estranho, e tendo eu a opinião do Senhor Presidente, uma pessoa preocupada, até e
em particular, com a segurança das pessoas e em particular das crianças, pergunto-lhe
porque é que só considerou perigo as Festas de S. Mateus e não considerou perigo as
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Marchas de Santiago, as Comemorações do 25 de Abril, a realização das Feiras Francas aos
sábados, a situação das pessoas que no seu dia a dia por ali passam, o Carnaval com largas
centenas de crianças, como é que o perigo que o Senhor Presidente agora refere numa altura
de S. Mateus e com palco aqui, que efetivamente se elas eram perigosas teria que haver
perigo, mas porque é que esta preocupação do perigo não apareceu nestas iniciativas que
teve mais gente do que certamente tiveram agora.
Senhor Presidente, muito poderia ser dito sobre isto, eu lamento sempre a sua decisão,
lamentarei sempre. Abateram-se sete árvores no Jardim Municipal, algumas delas
centenárias, não sei se todas, sem sustentação real, na minha opinião que justificasse o seu
abate agora e neste dia, sem se dar oportunidade ao órgão camarário de opinar ou conhecer
sobre o assunto, no momento e num contexto em que as questões ambientais, a questão da
floresta, são tão debatidas e procuramos criar tanta sensibilidade para o assunto, em que esta
autarquia tem uma ação meritória junto das crianças, no Dia da Árvore, de plantação de
pequeninas árvores. Tenho dificuldade de aceitar isto por parte do Senhor Presidente e não
estou a duvidar que algumas delas precisassem de ser abatidas. Tenho no entanto no meu
telemóvel imagem de pelo menos uma, que não consta das imagens que aqui estão, que tem
a Câmara Municipal por traz, que mostra a rama verde e não vejo, e ninguém vê, qualquer
problema naquela árvore, terá sido abatida por simpatia? As outras foram, então vão todas!!!
É a questão que também aqui deixo.
O dia escolhido, Senhor Presidente, em política, muitas vezes aquilo que parece passa a ser e
deixe dizer-lhe que lamento o abate destas árvores. Se eu, enquanto membro deste
Executivo, sem me ter sido dada uma explicação para o efeito, e eu tinha o direto a essa
explicação antes do seu abate, igual tratamento dado ao que fez com as palmeiras, mas foi
lamentável, foi um mau momento que o tivesse feito no primeiro dia de S. Mateus e, ainda
por cima, com a coincidência, que se elas lá estivessem, isto é dito por tanta gente, a tenda
da TVI não tivesse sido colocada e isto torna o facto lamentável e foi a faixa preta que o S.
Mateus teve. Um S. Mateus, espetacular, brilhante, envolveu milhares de pessoas, com um
esforço enorme deste Executivo, uma rua fantástica que não precisou de nenhum Ministro
para inaugurar a rua, inaugurámo-la nós e tinha que ser o abate das seis árvores, não sei se
por ordem do Senhor Presidente se do Senhor Vice-Presidente, o Senhor Presidente fez isto
no primeiro dia de S. Mateus, na minha opinião foi um ato lamentável. Acredito, mas o
Senhor Presidente não vai assumir isso, que já em diversos momentos o lamentou.”----------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “Senhora Vereadora, Dra.
Manuela Santos, compreendo bem a sua indignação, porque a Senhora também representa
quem a elegeu e representa uma percentagem mínima da opinião pública, portanto, tem
direito a ter voz, sou a favor da expressão das minorias, portanto, tento sempre dar um
exemplo, dou sempre resposta a todos. Recordo-lhe o que está ali, na minha terra chama-se
“testemunha” quando colocamos umas pedras ao pé de uma cana na propriedade rústica,
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não é uma pedra, mas é madeira podre que está ali com mais de seis anos de corte, portanto,
não fui eu que mandei cortar, uma das olaias que se cortou, mesmo aqui à frente da Câmara
também nunca ouvi, nem na Assembleia Municipal, nem na reunião de Câmara, ninguém
dessa minoria que a Senhora Vereadora representa, reclamar dessa árvore... Mas não foi só
aquela, estão mais testemunhas, há mais árvores abatidas há mais de seis anos nos Jardins
Municipais da Câmara, não fui eu que as abati, e nunca vi uma referência. Aliás, quando
então sim, a Senhora fez-me essa justiça de expressar a minha tristeza e a minha
preocupação, que foi a nossa, em 2014, no fim de andarmos a investir, tentar salvar, como
era tentativa a nível nacional salvar as palmeiras e não se conseguiu. As palmeiras eram
importantes, todas as árvores do Jardim são importantes como sabemos, mas importantes
foram estas porque têm o S. Mateus associado e eu não costumo ter excessos, nem arvorarme em excessos provocados por esses momentos. Uma coisa é certa, veio cá a televisão este
ano, com custos para o Município, já podia ter vindo há uma série de anos atrás, mas nunca
haveria televisão se fosse necessário colocar qualquer coisa em causa, quer da história
imaterial do Concelho, a data de S. Mateus ou a paisagem património natural de Soure como
foram estas árvores, isso nunca seria da minha índole.
Portanto, compreendo a amargura dos Sourenses que viram. Os apelos nas redes sociais,
especialmente que o abate das árvores tinha outros propósitos que não aqueles que já
estavam devidamente estudados, com acontecimentos previstos. Depois coloca a questão,
também é de colocar, de facto as nossas decisões têm sempre um momento, muitas vezes é
fora de tempo, outras vezes é antes de tempo, faz parte da atitude da política, porque a
política, como a Senhora Vereadora disse, também não é só o que é, nem muito parece,
portanto, não caíram antes, podiam cair depois, portanto, esta decisão de ser agora é porque
antecipava sem correr riscos uma decisão que viria cá em qualquer altura para, abatidas as
árvores ainda este ano, implementar o programa de mudança do próprio jardim.
É isso que se passa, enfim, as mensagens passam da forma que nós entendermos que elas
passem, não deixarei de defender aquilo que eu acho que está correto e tenho sempre os
mesmos critérios, não é aquilo que há seis/sete/oito estava bem, hoje está mal, quando o
critério é exatamente o mesmo. Aquilo que é, é o aconselhamento técnico, porque é que foi
abatida uma? Porque a pessoa responsável aqui no Município pelas árvores, a Eng.ª
Cremilde Pimentel, me pediu para abater e a exemplo dessa uma, foi o mote para abater as
restantes, as quais já estavam sinalizadas, as doze para substituição.”------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “vou dar a minha opinião e
queria evitar entrar num campo de politiquice, que penso que não colhe a ninguém. Várias
pessoas me abordaram nesse sentido, algumas revoltadas, outras interrogaram-me sobre o
assunto, portanto tenho que colocar aqui a questão e a minha opinião sobre o assunto e vou
coloca-la de forma clara e sincera. Não questiono a necessidade de abater as sete árvores, se
são por razões de segurança, há um parecer dos serviços técnicos que diz isso, os serviços
técnicos são para informar, os decisores políticos são para tomar a decisão e o Senhor
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Presidente tomou a decisão e assume a responsabilidade dela, até aí tudo bem. Até porque
se os serviços técnicos dizem que há perigo, é o seu dever atuar preventivamente, embora
esse atuar preventivamente não é necessariamente o abate, pode ser criado um perímetro de
segurança, etc, há várias situações de contingência para essa situação. Todos nós se
lembramos, em 2017, o que aconteceu na Madeira, que uma árvore caiu, matou treze
pessoas, quarenta e nove feridos e anda tudo como arguido, Presidente da Câmara, técnicos,
e não sabem quando é que aquilo vai terminar... Portanto, aí dou-lhe toda a razão, há uma
informação técnica a dizer que há perigo, há muita gente, há que atuar, há que agir, a forma
de atuação de abate pode parecer a algumas pessoas que é um bocado brusco, podia ser
criado outras medidas de segurança, como criar um perímetro de segurança, mas foi essa a
decisão que o Senhor Presidente tomou, está tomada.
Agora a questão que se levanta é outra, é que estas árvores, e o Senhor Presidente não
desconhece, tem um valor paisagístico, cultural e até patrimonial elevado, está ligado à
história cultural de Soure, toda agente aqui conhece este jardim e essas árvores. Essas
árvores são centenárias, são olaias, muita gente conhecias como árvores de Judas... A
decisão, pura e dura, de abater estas sete árvores, na minha opinião, devia ser
consensualizada previamente connosco, um telefonema, um mail, não era preciso fazer uma
reunião, devia ser consensualizada, até para o defender a si desta situação. O que é que
acontece na rua? As pessoas vêm falar comigo e dizem assim: "olha, o Presidente para
aparecer na TVI mandou abater as árvores...", é isso que está a passar. Pode ser verdade ou
pode não ser, se for verdade, digo-lhe já que foi uma pena, porque trocou-se um evento por
se destruir num minuto a vida de umas árvores, penso que não compensou. Se foi por
necessidade, penso que fez bem, mas devia ter consciencializado aquilo.
Aquilo que eu sugiro é que na próxima situação em que seja preciso decidir na altura, faz
uma consciencialização rápida e assim fica mais protegido e, se calhar, até nós podíamos ter
avançado com outra ideia, evitando cortar as árvores... Hoje já me disseram assim: "hoje
cheguei aqui e aquilo está tudo vazio", se calhar as pessoa também têm que assumir que as
coisas não duram eternamente e agora claro que vai ser necessário um plano para
recuperação do jardim e não será um plano à doc, agora vou por aqui umas oliveiras como o
Senhor Presidente disse, não pode ser assim, tem que ser um concurso para um especialista,
um paisagista estudar a situação, integra-la no meio cultural, na vivência que existe e depois
faz-se a recuperação do jardim, porque o jardim está destruído e tem que ser recuperado,
mas tem se que ser recuperado da forma técnica, científica, com amor e com a cultura que
este local emblemático exige.
Portanto, Senhor Presidente, se foi só para aparecer na TVI, lamento, não era necessário
porque arranjava-se outro espaço, se não foi, tem que se pensar em reformular o jardim o
mais depressa possível, porque está destruído.”-------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “penso que nenhum de nós
concorda ou discorda da questão do abate das árvores, mas estamos aqui a esquecer-nos de
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um pormenor que eu acho que é muito importante. A decisão do Senhor Presidente teve em
vista o facto das Festas de S. Mateus trazerem milhares de pessoas a Soure. Parece que
estamos de acordo. Este é um processo irreversível: as árvores têm um declínio vegetativo
todas elas, ou são tratadas ou têm que ser todas abatidas. Sabemos que a história é
importante, mas mais importante é o presente para podermos preparar o futuro. Portanto,
era inevitável, mais tarde ou mais cedo, as árvores serem abatidas. O momento podia não ser
o indicado, mas atenção, estamos a esquecer-nos de um pormenor, nesse fim de semana a
metrologia dizia que haveria rajadas de vento e chuvas fortes e a técnica, e bem, no meu ver,
alertou o Senhor Presidente para esta situação. Por isso, como o Senhor Vereador disse e
bem, na Madeira, o Presidente de Câmara foi constituído arguido pela queda de uma árvore.
Se não tivéssemos cortado as árvores e se elas tivessem caído e alguém morresse ou fosse
atingido, estaríamos todos aqui a lamentar. Conclusão, o que me preocupa agora neste
momento e o Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves já adiantou e bem e eu sugiro ao
Senhor Presidente, é que o projeto que vier para ser iniciado, que venha atempadamente
aqui ao Executivo para nós podermos avaliá-lo e decidirmos todos qual é o futuro que
queremos para este espaço. Isso é que acho importante! Neste momento, estarmos a falar de
uma situação que aconteceu é normal, mas estamos a esquecer que no fim de semana estava
prevista a realização do Festival de Folclore, prevendo-se muita gente aqui neste espaço.
Portanto, é só isso que eu chamo à atenção.
Agradeço ao Senhor Presidente que qualquer projeto que se faça a partir deste momento,
que venha atempadamente a reunião de Câmara, para que todos se possam pronunciar sobre
o ele e não vir só no dia para aprovação.”--------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “relativamente a este ponto, já muito
foi dito, mas também lamento o corte de árvores, sejam elas olaias, palmeiras, sejam elas de
que tipo forem… é a minha opinião pessoal. Fui eleita, sou Vereadora e, de facto, também
apenas hoje tive conhecimento desta situação… mas pelos vistos o Senhor Presidente de
Câmara já tinha informações que poderia ter trazido por exemplo à última reunião de
Câmara, de dia 09 deste mês… antes do corte das árvores. Portanto eu, enquanto
Vereadora, não possuía esta informação. Naturalmente que me entristece olhar para o
jardim assim, e vendo uma árvore caída, duas, três… seis, que foram, não gostei de ver, não
posso dizer que sim e lamento o sucedido. Acho que este assunto, à semelhança das
palmeiras, no mínimo, deveria ter vindo a uma reunião de Câmara… não discuto que o
Senhor Presidente tenha toda a legitimidade para, a título individual, ter tomado essa
decisão, mas lamento que não tenham vindo a uma reunião de Câmara anterior essas
informações que referem o “perigo” das árvores, e que, afinal parece que já possuía, e
portanto poderia ter dado conhecimento aos Vereadores.
Relativamente ao que referiu o Senhor Vice-Presidente, também concordo naturalmente…
mas se o S. Mateus tinha muita gente, a Tempestade Leslie também aconteceu entretanto, o
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Carnaval também teve muita gente, portanto, se já estava, de facto, iminente esse perigo, o S.
Mateus não me parece poder ser “justificação” para o corte das árvores.”-----------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “respondendo aqui à Senhora
Vereadora Dra. Nádia Gouveia, dizer-lhe que o S. Mateus não foi desculpa, foi o estado de
degradação das árvores, portanto, qual é a diferença se elas tivessem sido abatidas há três
meses atrás. Aqui a questão principal é que as árvores foram abatidas, porque se
apresentavam doentes e é um processo irreversível. E se alguém tivesse morrido? Agora
estaríamos todos aqui a culpar o Senhor Presidente de Câmara ou o Vereador da Proteção
Civil. O problema é este, isto é tudo muito bonito, mas quem toma decisões depois assume
a responsabilidade da decisão. Se tivesse havido mortes, alguém se teria preocupado com o
S. Mateus? Não. Estavam todos aqui hoje a acusar o Senhor Presidente da Câmara ou os
Vereadores, ou os técnicos, porque não tomaram medidas atempadamente. Todos queremos
as árvores, aliás, tenho a certeza que não há aqui ninguém que esteja de acordo com o corte
de qualquer árvore. A questão não é essa, a questão é: quando se tomam decisões, sabermos
o que estamos a fazer e se a decisão é certa ou errada, depende das opiniões. O problema
para mim não é o S. Mateus, o problema é que a árvore estava doente. Gostava de ver
aqueles que agora criticam o corte das árvores por, e se não fosse hoje seria daqui a três,
quatro ou cinco meses. É indiferente ter sido há três ou quatro meses atrás. O S. Mateus é
apenas a maior festa do Concelho de Soure, mas se houvesse mortes no S. Mateus, gostaria
de ver as pessoas a criticar o corte das árvores ou hoje estarem aqui a falar.”-------------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “sobre esta matéria duas ou três
considerações. Em primeiro lugar também vi o corte das árvores, não tive conhecimento
prévio disso, tinha desde logo uma certeza, se estão a cortar as árvores, alguém, seja o
Senhor Presidente, seja o Senhor Vice-Presidente com responsabilidades nesta área, tomou
a decisão legitimamente e com certeza com todo o fundamento. Lendo esta informação
técnica, a minha pergunta é: poderia agir de outra forma? No antepenúltimo parágrafo, na
parte final diz: "informou-se superiormente que se devia proceder ao corte de uma árvore", uma técnica
responsável a dizer isto. Quem tem poder de decisão perante esta informação o que é que
fazia? Assobiava para o lado!! Teve que tomar a decisão e o Senhor Presidente não foi de
forma precipitada, extemporânea, assumiu as suas responsabilidades, não podia agir de outra
forma. Penúltimo parágrafo diz: "constatou-se então que o seu estado de degradação era superior ao
que se estimava e, porque os sinais de debilidade das outras árvores eram iguais a esta, foi decido o corte de
mais 6, as que ameaçavam maior perigo", portanto, o Senhor Presidente fez o que tinha que fazer,
seja S. Mateus, seja dia de chuva ou de sol brilhante ou de Carnaval, porque de facto se
acontecesse uma tragédia, é a sua "cabeça que hoje aqui estava a ser pedida" e não
estávamos a falar da necessidade de reuniões prévias ou extraordinárias para esta matéria. Se
se dúvida desta informação técnica dos serviços sobre o estado de degradação das árvores,
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elas estão no armazém do Município, podem ser verificadas, podem ser pedidos outros
estudos, estão lá as provas, como disse, não foram omitidas, estão à vista de todos.
Outra coisa, naturalmente perante o cidadão comum, esta praça, este jardim é emblemático
e por isso é que gera esta paixão, mas quem tem responsabilidade política de tomar decisões
tem que estar um pouco acima desta discussão, portanto, abriu-se aqui uma “janela de
oportunidade” para encarar, como aqui já foi dito, olhar para esta Praça da República de
uma forma ampla, perceber que isto é um sítio com significado para os Sourenses, olhar não
só para a questão paisagística, mas proponho eu, esta discussão de o trânsito circular em
frente ao edifício sim ou não, alargar esta praça, dar-lhe outra roupagem, dignificando-a, isto
não significa apagar a história, apagar o que esta praça representa para os Sourenses, mas
num plano diferente nesta "janela de oportunidade", que seja aproveitada para olharmos
para esta praça com a importância que ela merece. Tudo o resto que está para trás, o corte, a
altura, o Senhor Presidente fez aquilo que tinha que fazer perante a informação que lhe foi
prestada, por quem de direito percebe sobre o assunto.”--------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “convém ficar claro aqui
uma coisa, não gosto de deixar nada escondido, obviamente juntando a esta explicação
técnica, está a preocupação S. Mateus, se não houvesse S. Mateus não me custa nada admitir
que não teria havido, a não ser que outro tipo de situação tenha sido alertada… Obviamente
que a vila de Soure tem um ciclo anual, coincidente com o S. Mateus para "lavar a cara",
alindar as ruas, aprumar os jardins, faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa forma de
estar da sociedade ocidental de vivermos em função de ciclos. O ciclo de Soure também tem
muito a ver com o S. Mateus, porventura os comerciantes acabam por limpar as fachadas,
renovar montras... Nesse trabalho de renovação em que andavam incumbidos e
empenhados os funcionários do Município é que se identifica o caso em concreto. Não me
custa nada admitir que se não houver S. Mateus, porventura, não tinham sido ainda abatidas
estas árvores, era o que estava a ser trabalhado naquele momento e se a Eng.º Cremilde
Pimentel não identifica uma árvore, que não tinha nada a ver com o palco, nem com a
tenda, aliás, há testemunhas, técnicos da Câmara, quem vinha montar a tenda podia ter que
partir um ramo ou outro de uma árvore, mas as árvores encaixavam, conseguiam coabitar e
coexistir juntamente com a tenda e com o palco como é fácil perceber ou como quem teve
o cuidado de cá vir ver podia ter observado. Curiosamente a árvore que a Senhora
Vereadora Dra. Manuela Santos tem foto, cortada ao nível do chão, não parecia estar na
situação de podridão que estavam as outras, meio metro acima já estava idêntica, é aquela
que estava totalmente afastada do palco, é uma árvore que é na ponta sul do jardim,
portanto, não tem nada a ver com a necessidade de receber melhor ou pior a TVI, aliás, a
decisão de ter aqui a televisão foi tomada estando sempre omnipresente as árvores, assim
tivessem elas nas condições e eu não tivesse sido alertado, mais uma vez, para o
facto.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------55
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A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “as vossas intervenções justificam,
para mim, aquilo que eu vou dizer. As intervenções do Senhor Vereador Dr. Gil Soares, o
Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, os Senhores estão a mostrar solidariedade para
com o Senhor Presidente da Câmara, é o vosso papel, compreendo perfeitamente, não me
espanta nada isso. Só para esclarecer melhor o Senhor Presidente, gostava de lhe dizer que
as pessoas que manifestaram desgosto, contrariedade por este ato, gostaria muito que
fossem votantes da CDU, não imagina, não teríamos só um Vereador, teríamos mais, mas
não, muitos deles são da sua área Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves, são pessoas
que se indignaram e isto não tem partido político, não lhe cole isso que lhe fica mal. A CDU
tem a votação que tem, não puxe para aqui esses assuntos, é uma coisa que me orgulha
muito, mas o desgosto manifestado por pessoas não tem a ver de votarem na CDU ou não,
são pessoas anónimas que tiveram este desabafo e, como tal, fizeram-me chegar esse
sentimento, aliás, era assunto falado por toda a gente nesse dia e nos dias seguintes Senhor
Presidente, não o faça que não lhe fica bem.”---------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “agora recebi aqui esta
informação, penso que é um pedido de orçamento para substituição das árvores, queria
pedir ao Senhor Presidente que não se precipitasse e que antes disso peça um estudo para
clarificar e então sim... O problema está ultrapassado, foi bem ou mal, está, agora vamos
avançar com uma coisa com qualidade e como deve ser, é isso que eu
sugeria.”.-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “é claro obviamente,
respondendo ao Senhor vice-Presidente, que todos os projetos da Câmara, a Câmara não
tem essa competência de forma explicita, está só implícita para poder que todos os projetos,
tirando os mais pequenos, têm vindo sempre à reunião de Câmara para aprovação dos
mesmos, é uma competência do Executivo que não faço conta de retirar. Muitas vezes vêm
com alguma urgência tendo em conta candidaturas, tendo em conta decisões primárias,
preliminares que é preciso tomar, decisões finais há sempre tempo até à adjudicação das
obras. Como sabe, há um espaço temporal entre a aprovação de um projeto e a execução da
obra que dá tempo para se refletir e propor alterações, portanto, obviamente que tendo a
importância que este jardim tem, por isso é que não se tomaram decisões neste jardim nos
últimos tempos, que eu me lembre, cinquenta e quatros anos que é o tempo que eu o
frequento, portanto, quando tiverem que ser tomadas, devem ser tomadas com grande
consciência, com o máximo de consenso possível.
Já ouvimos várias conversas e soluções para este espaço da Praça da República em Soure,
estacionamentos, fontes luminosas, etc, é óbvio que quando isso for objeto de um estudo de
especialidade, a nível da arquitetura paisagística, iremos, de imediato, antecipar a procura de
quem presta esse serviço e que nos apresente uma proposta fundamentada, até do ponto de
vista visual, para nós percebermos qual é o resultado que daqui pode sair.
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Também fica aqui a mensagem para os Sourenses, que não foi uma vontade leviana de ver
desaparecer ali as árvores e também não escondo, porque hoje quando olho para o
Município, olho para esta praça e então vista da Rua Alexandre Herculano para aqui, que, de
facto, deve ser bem pensado uma recolocação das árvores, porque se há coisa que não
oferece dúvida é aquilo que é imponência e a ilustração que representa este edifício, também
ele de grande valor histórico, em termos de imagem sem aquelas árvores que estão
fotografadas ainda antes do abate, no estado que elas estavam e aquilo que já representavam
de menos agradável para a vista, também há uma certa diferença. Não sei se as árvores que
este jardim vier a voltar a ter, se deve ter o mesmo grau de fecho de ângulo de visão que o
edifício agora tem, é uma questão para os técnicos e depois nós, os políticos, decidiremos
em conformidade na altura própria.”--------------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 15. RECURSOS HUMANOS
. Procedimentos Concursais a Decorrer
- Ponto da Situação
Assunto: Recursos Humanos- Procedimentos concursais a decorrer-Ponto da situação
Conforme solicitado superiormente pelo Senhor Presidente da Câmara, anexamos uma relação onde constam os
procedimentos concursais a decorrer relativos a preenchimento de postos de trabalho para as diversas
carreiras/categorias e a situação em que os mesmos se encontram, à data de hoje.
À Consideração Superior,
Paços do Município de Soure, 20 de setembro de 2019
A dirigente intermédia de 3.ºgrau do Setor ARH,
(Dulce Helena Rocha Vieira)

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------Ponto 16. RECURSOS HUMANOS
. Mobilidade Interna entre Órgãos para Preenchimento de um Posto de
Trabalho para a Carreira/Categoria de Assistente Operacional –
Canalizador
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Mobilidade Interna entre Órgãos para Preenchimento de um posto de trabalho para a
carreira/categoria de Assistente Operacional - Canalizador
- Procedimento deserto
Relativamente ao assunto em epígrafe cumpre-nos informar que não houve candidatos a este
procedimento.
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De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 30º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, a inexistência
de candidatos à prossecução do procedimento concursal origina a sua cessação.
À superior consideração,
A Assistente Técnica,
(Ana Elias)
19.09.2019

16.1. Procedimento Deserto – Conhecimento

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------16.2. Abertura de Procedimento Concursal

Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento concursal para
a constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, nos termos
da lei, conforme Despacho do Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes..---Ponto 17. 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: Mobilidade Interna entre Órgãos para Preenchimento de um posto de trabalho para a
carreira/categoria de Assistente Operacional - Cantoneiro
- Procedimento deserto
Relativamente ao assunto em epígrafe cumpre-nos informar que não houve candidatos a este
procedimento.
De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 30º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, a inexistência
de candidatos à prossecução do procedimento concursal origina a sua cessação.
À superior consideração,
A Assistente Técnica,
(Ana Elias)
19.09.2019

17.1. Procedimento Deserto – Conhecimento

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------58
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17.2. Abertura de Procedimento Concursal

Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento concursal para
a constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, nos termos
da lei, conforme Despacho do Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge
Nunes.-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 18. RECURSOS HUMANOS
. Mobilidade Interna entre Órgãos para Preenchimento de um Posto de
Trabalho para a Carreira/Categoria de Assistente Operacional – Jardineiro
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Mobilidade Interna entre Órgãos para Preenchimento de um posto de trabalho para a
carreira/categoria de Assistente Operacional - Jardineiro
- Procedimento deserto
Relativamente ao assunto em epígrafe cumpre-nos informar que não houve candidatos a este
procedimento.
De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 30º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, a inexistência
de candidatos à prossecução do procedimento concursal origina a sua cessação.
À superior consideração,
A Assistente Técnica,

(Ana Elias)
19.09.2019

18.1. Procedimento Deserto – Conhecimento

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------18.2. Abertura de Procedimento Concursal

Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento concursal para
a constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, nos termos
da lei, conforme Despacho do Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge
Nunes.-----------------------------------------------------------------------------------------59
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Ponto 19. RECURSOS HUMANOS
. Mobilidade Interna entre Órgãos para Preenchimento de um Posto de
Trabalho para a Carreira/Categoria de Assistente Operacional – Pedreiro
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Mobilidade Interna entre Órgãos para Preenchimento de um posto de trabalho para a
carreira/categoria de Assistente Operacional – Pedreiro
- Procedimento deserto
Relativamente ao assunto em epígrafe cumpre-nos informar que não houve candidatos a este
procedimento.
De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 30º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, a inexistência
de candidatos à prossecução do procedimento concursal origina a sua cessação.
À superior consideração,
A Assistente Técnica,
(Ana Elias)
19.09.2019

19.1. Procedimento Deserto – Conhecimento

Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------19.2. Abertura de Procedimento Concursal

Deliberado, por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento concursal para
a constituição de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, nos termos
da lei, conforme Despacho do Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge
Nunes.-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 20. RECURSOS HUMANOS
. Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra
- Estágio Curricular
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Estágio Curricular – Mestrado Integrado em Psicologia
António Paulo Costa Saraiva
De acordo, com o assunto em epígrafe, cumpre-nos informar:
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A Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (FPCEUC), solicitou a
este Município a integração de um formando, em estágio curricular, pelo período do 9 meses com
início em setembro.
O estágio em causa não acarretará qualquer tipo de encargos para o Município, sendo totalmente
suportado pela FPCEUC.
Nestes termos, somos da opinião que o estágio poderá ser concedido, promovendo-se desta forma o
ensino qualificado, dando-lhes a possibilidade de manterem um contacto direto com a realidade do
Município, preparando-os assim, a nível profissional, para a entrada no mercado de trabalho.
À Consideração Superior,
A Técnica Superior,

(Carla Madeira, Drª)
20.09.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar o presente Estágio Curricular – Mestrado
Integrado em Psicologia -, pelo período de 9 meses, com início em setembro de 2019,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------------------------Ponto 21. IMPOSTOS LOCAIS
. Imposto Municipal sobre Imóveis - IMI - Proposta de Fixação de Taxas
Foi presente a seguinte proposta:
IRS
Participação do Município
PROPOSTA
Considerando:


As disposições legais aplicáveis;



A melhoria da situação económica e social que o país atravessa;



A progressividade das taxas de IRS como critério de equidade fiscal e de lógica social;



As medidas de carater social já implementadas e a implementar, designadamente de
apoio à família e de incentivo à natalidade;



O acompanhamento e apoio permanentes por parte desta Câmara Municipal no domínio
da ação social e a promoção de formas de ajudas concretas a famílias carenciadas;



As medidas de reabilitação urbana previstas, nomeadamente de recuperação do
património construído;

Proponho
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Que se aprove a seguinte proposta, a apresentar à Assembleia Municipal:


Participação de 5% no IRS de 2019 relativo aos rendimentos dos sujeitos passivos com
domicílio fiscal neste concelho, a liquidar em 2020.

Soure, 20 de setembro de 2019
O Presidente da Câmara
(Mário Jorge Nunes)

e
Assunto: IMPOSTOS MUNICIPAIS
- IMI – I MPOSTO M UNICIPAL SOBRE I MÓVEIS
 I NFORMAÇÃO
ENQUADRAMENTO LEGAL
De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais,
aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro, “constituem receita dos Municípios o produto da cobrança do
imposto municipal sobre imóveis (IMI)…”.
Nos termos do n.º 1 do artigo 112.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), “as taxas são as seguintes:

a) Prédios rústicos: 0,80 %;
b) (Revogado);
c) Prédios Urbanos: de 0,30 % a 0,45 %.”
“Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, fixam a taxa a aplicar em cada ano, dentro dos
intervalos previstos na alínea c) do n.º 1, podendo esta ser fixada por freguesia.” – n.º 5 do artigo 112.º.
“Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir áreas territoriais, correspondentes a
freguesias ou zonas delimitadas de freguesias, que sejam objecto de operações de reabilitação urbana ou combate
à desertificação, e majorar ou minorar até 30% a taxa que vigorar para o ano a que respeita o imposto.” – n.º 6 do artigo
112.º.
“Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem definir áreas territoriais correspondentes a
freguesias ou zonas delimitadas de freguesias e fixar uma redução até 20% da taxa que vigorar no ano a que
respeita o imposto a aplicar aos prédios urbanos arrendados, que pode ser cumulativa com a definida no número
anterior.” – n.º 7 do artigo 112.º.
“Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem majorar até 30% a taxa aplicável a prédios
urbanos degradados, considerando-se como tais os que, face ao seu estado de conservação, não cumpram
satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens.” – n.º 8 do artigo 112.º.
“Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem majorar até ao dobro a taxa aplicável aos prédios
rústicos com áreas florestais que se encontrem em situação de abandono …”. – n.º 9 do artigo 112.º.
“Os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem fixar uma redução até 50 % da taxa que vigorar no
ano a que respeita o imposto a aplicar aos prédios classificados como de interesse público, de valor municipal ou
património cultural, nos termos da respetiva legislação em vigor, desde que estes prédios não se encontrem abrangidos
pela alínea n) do n.º 1 do artigo 44.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais.” – n.º 12 do artigo 112.º.
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“As deliberações da assembleia municipal … devem ser comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira, por
transmissão eletrónica de dados, para vigorarem no ano seguinte, aplicando-se a taxa mínima referida na alínea c) do
n.º 1, caso as comunicações não sejam recebidas até 31 de dezembro.” – n.º 14 do artigo 112.º.
De acordo com o n.º 1 do artigo 112.º- A, “os municípios, mediante deliberação da assembleia municipal, podem fixar uma
redução da taxa do imposto municipal sobre imóveis que vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao prédio ou
parte de prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e
que seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes que, nos termos do Código do IRS, compõem o
respetivo agregado familiar, de acordo com a seguinte tabela:
N.º de dependentes a cargo

Dedução fixa
(em €)

1

20

2

40

3 ou mais
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Esta deliberação “deve ser comunicada à Autoridade Tributária e Aduaneira, nos termos e prazo previstos no n.º 14 do artigo
112.º do Código do IMI.” – n.º 2 do artigo 112.º- A.
RECEITA
O IMI arrecadado nos últimos exercícios económicos e o presente, bem como o previsto arrecadar até ao final do ano, é o
seguinte:
RECEITA

IMI

2015

2016

2017

2018

(cobrado)

(cobrado)

(cobrado)

(cobrado)

1.901.656,00 €

1.806.070,11 €

1.841.117,80 €

1.865.622,42 €

2019
(liquidado)

(cobrado
até 20/Setembro)

1.873.111,96 €

1.226.702,90 €

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

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “a minha proposta é que,
mediante a informação sobre qual é a estrutura e qual é o tipo de importância que este
imposto tem para o Município, não tendo havido uma alteração de pressupostos, antes pelo
contrário, estamos nós num processo de transferência de competências para as Freguesias e
de assumir outras competências por parte da Administração Central, ter aqui algumas
cautelas sobre as fontes de receita do Município e, como tal, para o ano de 2020,
relativamente ao IMI, se mantenha a proposta existente neste momento, ou seja, em vigor
para o ano de 2019 e aprovada o ano passado. Pela primeira vez, nestes últimos seis anos,
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não me proponho fazer qualquer alteração para baixar este imposto do IMI que todos os
anos, ou sobre a forma de minoração ou sobre a forma real como foi o ano passado, ou
sobre a forma de bonificação como foi para as Freguesias de Pombalinho num ano e depois
no ano seguinte para a Freguesia de Tapéus, é de manter exatamente a mesma proposta do
ano passado.”------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “Senhor Presidente, já o ano
passado abstive-me e vou manter a minha posição de abstenção e vou justificar porquê. A
proposta do Senhor Presidente é fixar a taxa de referência em 0,34%, intervalo entre 0,30%
a 0,40%, portanto, isso representa em termos de orçamento previsto para 2019 cerca de
1.900.000,00 euros, para os cofres da Câmara. Depois tem o problema das minorações e
majorações, acho bem, mas eu penso que se devia ir mais longe para atrair investimento,
para atrair investidores privados para a área do imobiliário, porque os impostos são caros,
todos estes 0,30% a gente pode pensar que é pouco, mas o problema que existe é o seguinte:
é que esses 0,30 % sobre o valor tributário fixado pelas Finanças, e eu sei pelo meu trabalho,
que esse valor tributário está a 20% a 30% do valor do mercado, portanto, na realidade estes
0,30% na prática não representa 0,30%, é 0,40% a 0,45%. Isso é uma situação que devia ser
pensada, porque o IMI é um imposto violento para as pessoas, porque são fixados em
função do valor tributado, tem aquelas fórmulas com vários parâmetros e quem sabe disso,
quem está no mercado e quem trabalha, sabe que isto está 20% a 30% do valor de mercado,
portanto, a pessoa não está a pagar na realidade 0,30%, mas está a pagar isso vezes 20% ou
mais, portanto, acho que se pudessemos reduzir os impostos era bom, além de que, para
mim, já referi isso em diversos fóruns e volto aqui a referir, o IMI tem um laivo de
inconstitucionalidade, nomeadamente para quem tem de pagar imposto sobre uma coisa que
não é deles. Uma pessoa que pede um empréstimo ao banco para comprar um apartamento,
está a pagar IMI, mas o prédio não é deles, tem um laivo de inconstitucionalidade, eles não
querem ir por aí porque representa muito dinheiro, mas para mim tem essa situação, que os
nossos professores de direito no lugar de andarem nas televisões, etc, deviam
estudar...”-----------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “discordar do Senhor
Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves sobre o valor patrimonial calculado com base na
avaliação fiscal estar acima 20%, 30% do valor de mercado, o que não é verdade, porque nós
temos um outro imposto que é o Imposto Municipal sobre Transações de Imóveis, o IMT, a
antiga SISA, e por essa informação temos acesso ao valor das transações e todas elas, como
consta do próprio documento de escritura, eu por conhecimento de causa, como trabalhei
na Administração Tributária, à qual ainda estou vinculado, muitas vezes a suspeita é que o
valor da escritura é que ainda possa não ser o total do real negócio. Desafiava, tirando raras
exceções, é evidente que não se pode desafiar as pessoas a vender os seus prédios pelo valor
patrimonial das finanças, se não aí, perde muito mais... Dar a nota que nós, Município,
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também intervimos não só na taxa, mas também no coeficiente de localização e os
coeficientes de localização são aprovados nos órgãos municipais de Soure, quer aquando da
necessidade de fazer avaliações gerais ou de dar os indicadores, o local do Concelho de
Soure onde é superior a 1,05%, é o núcleo central da Vila de Soure, o núcleo central da Vila
de Alfarelos, portanto, no resto do Concelho de Soure o coeficiente de localização é todo a
0,8%, havendo localizações a 0,6% e a 0,4%. O Senhor Vereador isto sabe, por força de
função e profissão, que aquilo que serve de base à avaliação de um determinado prédio
urbano é o valor médio de construção, portanto, aquilo que dizemos que é grande parte do
Concelho de Soure, o valor médio de construção está a 40% do valor de mercado, a 60% do
valor de mercado e a 80% do valor de mercado, na Vila de Soure nós não baixámos mais
esse valor porque a comissão de peritos da comissão central de avaliação de prédios urbanos
não nos deixa baixar mais. Não posso deixar de não concordar consigo dizendo que os
valores em Soure estão 20% a 30% do valor de mercado em termos de valor patrimonial.
Aquilo que eu defendo, e podemos provar isso, é que é ao contrário. Por outro lado, de
referir, que não está escondido de modo algum na proposta, a importância deste imposto
para o Município de Soure, assim como nos outros, o valor em Soure até podia ser o
mínimo 0,30%, bastava aumentarmos, como se for ver em Concelhos vizinhos, quanto é
que é o coeficiente de localização, 1,20%, 1,25%, não estou a falar de Coimbra, estou a falar
de Concelhos com a nossa dimensão.”-----------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “Senhor Presidente, quando
tiver um amigo que ponha um apartamento à venda, é muito fácil, vão é à plataforma e
calculam o valor e depois vão ver por quanto é que ele vende...”----------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “sobre este ponto e mais
especificamente sobre o IMI, pelo mapa que nos foi fornecido pelos documentos de
suporte a esta reunião, verificamos que o valor liquidado que não o ainda cobrado, porque
ainda falta certamente cobrar valores de IMI deste ano de 2019, é o valor que mais se
aproxima ao cobrado de 2015. Tendo em conta isto, portanto, há aqui uma recuperação do
valor cobrado no presente ano, tendo em conta também a situação financeira da própria
autarquia e alguma capacidade que poderia suportar uma baixa no valor do IMI, penso que
o Senhor Presidente podia ter apresentado uma proposta mais baixa do que aquela que
apresenta, no entanto, tendo em conta que também a baixa já aconteceu em referência ao
ano anterior, votarei a favor desta proposta.”----------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “confesso que fiz alguns
estudos, cheguei a ter planeado, considerando também esta experiência acumulada e a
questão do coeficientes de localização e a própria resposta que o mercado tem neste
momento no setor imobiliário, portanto, é um problema nacional. O problema nacional
neste momento é outra vez o mercado que está no “efeito bolha”, que eu espero que um dia
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destes possa então vir a ser confirmado aquilo que o Senhor Vereador Eng.º Agostinho está
a dizer, o mercado está neste momento em alta, portanto, tem este problema. Não tenho
qualquer problema em assumir que esta cautela de não baixar o IMI e também do IRS, em
qualquer circunstância nunca propunha, por razões defender sempre qualquer redução na
taxa, mas a não baixar o IMI tem a ver, pela importância que o imposto tem e por estarmos
num processo de transferência de competências, que não me dá o conforto pleno de
encarar, assumo isso politicamente, portanto, o processo de transferência de competências
para mim fez-me retrair uma proposta que vinha sendo estudada por mim e por quem
comigo trabalha, e com quem já trabalhou e com grande grau de especialização nesta área
dos impostos, para não propor a sua redução. O passar do 0,34% para 0,33% tinha uma
importância de cerca de 75.000,00 euros. É por exemplo, minha intenção, está discutida com
o Senhor Vereador que tem a área da Ação Social e Educação, continuámos a investir no
Programa Cegonhas dando-lhe outros condimentos, outros incentivos, um programa
bastante bem acarinhado pelos Munícipes e que tem dado grande entusiasmo, também tem
dado algum resultados, mas que carece de ser reformulado e eu prefiro pegar nesses
75.000,00 euros e reforçá-lo em programas diretos de apoio à natalidade, de apoio aos
jovens, nos transportes, tentar dar as fichas até ao 9.º ano escolar, do que baixar 75.000,00
euros a receita previsível de 2020.
Fica aqui assente uma declaração política, que também estas cautelas em termos daquilo que
será a receita para 2020, decorrentes do processo de transferência de competências, prefiro
aplica-la em programas de apoio à natalidade, em programas de apoio à Ação Social e à
Ação Social Escolar, aumentado, por exemplo, as fichas até ao 9.º ano, do que estar a reduzir
os impostos.”------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “o Senhor Presidente falou do
Programa Cegonhas, portanto, estou a fazer esta associação com este ponto, uma vez que
diz e costuma ser a sua argumentação, que também a pouca abertura para a baixa dos
impostos também tem a ver como facto que eles são necessários para que depois a
Autarquia possa investi-los em áreas sociais como é a Ação Social, mas também a Educação
entre outras. Coloquei noutro dia uma dúvida ao Senhor Vereador, na altura não me
respondeu, e agora coloco de novo, a proposta que fiz, numa reunião de Câmara, sobre a
gratuitidade de três vacinas às crianças até um ano de idade que ficou incluído, penso eu, no
Programa Cegonhas continua a vigorar ou não?”-----------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “ainda bem que falou na
questão, porque já devíamos ter dado essa explicação... Há uma questão técnica que nos fez
arrepiar aquilo que é uma deliberação e que ainda bem que a Senhora Vereadora coloca
hoje, porque será incluída no Plano para 2020 a justificação para não incluir, porquê? Porque
tecnicamente há recomendação da Direção Geral de Saúde sobre determinado tipo de
vacinas que deve ser o Estado e a Direção Geral de Saúde a regular o acesso aos
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medicamentos e o acesso livre aos medicamentos. Saíram indicações da Direção Geral de
Saúde que depois foram acatadas pela Assembleia da República e foi revertido o ponto
aprovado em Orçamento de Estado que também incluía no Plano Nacional de Vacinas
outras vacinas... A vacinação não pode ser feita de forma isolada, tem que ser feita de forma
coletiva, de forma global, de uma região endémica, etc, por isso não se aplicou por essa
razão. Ninguém recorreu à Câmara Municipal a solicitar o apoio, se o tivesse solicitado
teríamos remetido para a Direção Regional de Saúde Pública, que teria que se pronunciar
sobre a legitimidade, ou não, de estar com dinheiros públicos a introduzir determinado tipo
de vacinas no sistema de acesso público.
Relativamente ao IMI mantemos exatamente as propostas do ano passado, por duas ordens
de razão: uma delas é que as cautelas orçamentais e de previsão de receita para o ano de
2020 leva-nos a manter este nível de receita e por outro achamos que as taxas em vigor, que
têm vindo a descer nos últimos anos, todos os anos sobre alguma forma, que estão num
ponto em que estão abaixo do valor de mercado.”----------------------------------------------------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos
pelo PS e CDU, e 1 (uma) abstenção do Senhor Vereador eleito pelo PPD/PSD CDS/PP - PPM – Eng. Agostinho Gonçalves, aprovar a proposta apresentada pelo
Senhor Presidente da Câmara, concretamente:
- Prédios Urbanos - 0,34%
- Prédios urbanos ocupados (habitação, comércio ou serviços) na Zona Histórica de
Soure - 30% de Minoração/Redução;
- Prédios urbanos situados na área geográfica da União de Freguesias de
Degracias/Pombalinho e da Freguesia de Tapéus - 10 % de
Minoração/Redução;
- Prédios urbanos arrendados para fins habitacionais - 20% de
Minoração/Redução;
- Prédios urbanos degradados - 30% de Majoração;
- Prédios rústicos com área florestal em situação de abandono - 100% de
Majoração;
E ainda
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- uma redução de taxa a aplicar aos imóveis destinados a habitação própria e
permanente coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, de acordo com a
seguinte tabela:
N.º de dependentes a cargo
Dedução Fixa
1
20 €
2
40 €
3 ou mais
70 €
Esta proposta irá ser submetida à Assembleia Municipal.--------------------------Ponto 22. IMPOSTOS LOCAIS
. Lançamento de Derrama
Foi presente a seguinte proposta:
IMPOSTOS LOCAIS
DERRAMA
PROPOSTA
Considerando:


As disposições legais aplicáveis;



A melhoria da situação económica e social em que o país e os agentes económicos se
encontram, com especial relevância para as empresas com grande incorporação
tecnológica;



O investimento público municipal que, ainda assim, está projetado e em curso;



A continuação da aposta em formas de apoio concretas e estímulo à atividade
económica;



O apoio dado ao surgimento de micro e PME`s;



O apoio dado à Associação Empresarial de Soure nas diversas ações;

Proponho
Que se aprove a proposta, a apresentar à Assembleia Municipal, de lançamento da Derrama a partir do
exercício económico de 2019, inclusive, com as seguintes taxas:


1,00% sobre o lucro Tributável sujeito e não isento de Imposto Sobre o Rendimento de Pessoas
Coletivas (IRC), para reforço da capacidade financeira;
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0,00% para os sujeitos passivos com um Volume de Negócios no ano anterior que não
ultrapasse € 150 000,00.

Soure, 20 de setembro de 2019
O Presidente da Câmara
(Mário Jorge Nunes)

e
Assunto: IMPOSTOS MUNICIPAIS

- D ERRAMA
 I NFORMAÇÃO

ENQUADRAMENTO LEGAL
De acordo com o n.º 1 do artigo 18.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, aprovado pela
Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro, “os Municípios podem deliberar lançar uma derrama, de duração anual e que vigora
até nova deliberação, até ao limite máximo de 1,5%, sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o
rendimento das pessoas colectivas (IRC)...”.
“A Assembleia Municipal pode, sob proposta da Câmara Municipal, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 16.º, deliberar a
criação de isenções ou de taxas reduzidas de derrama.” cf. n.º 22 do artigo 18º.
“As isenções ou taxas reduzidas de derrama previstas no número anterior atendem, nos termos do regulamento
previsto no n.º 2 do referido artigo 16.º…”, cf n.º 23 do artigo 18º.
“Até à aprovação do regulamento referido no número anterior, a Assembleia Municipal pode, sob proposta da Câmara
Municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no
ano anterior que não ultrapasse 150.000€.” cf. n.º 24 do artigo 18º.
A deliberação aprovada “deve ser comunicada por via electrónica pela Câmara Municipal à AT até ao dia 30 de
Novembro do respetivo período de tributação por parte dos serviços competentes do Estado”. – n.º 17 do artigo 18º.
Caso esta comunicação seja “remetida para além do prazo nele estabelecido, a liquidação e cobrança da derrama são
efetuadas com base na taxa e benefícios fiscais que estiverem em vigor naquela data.” – n.º 18 do artigo 18º.

RECEITA
A derrama arrecadada nos últimos exercícios económicos e o atual é a seguinte:
RECEITA

2015

2016

2017

2018

2019
Até 20/Setembro

DERRAMA

61.808,80 €

77.141,94 €

81.847,53 €

100.284,81 €

88.546,54 €

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio,
(Ivo Costa, Dr.)
20.09.2019
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “relativamente à Derrama,
mantemos exatamente a proposta do ano passado, embora tenha havido uma alteração
legislativa, que é uma questão de texto, o que leva a que a proposta em vez de ser só para
2019, diga a partir do exercício económico de 2019, isto quer dizer o quê? Esta alteração
vem dizer que não é preciso vir todos os anos apresentar a mesma proposta, só voltará a
discutir-se a Derrama se for para alterar a proposta. Portanto, esta proposta é válida para os
rendimentos do ano de 2019 a aplicar em 2020, na Declaração de IRC a apresentar em
2020 .
A minha proposta deste ano é exatamente igual à proposta do ano passado, portanto, 1,00%
sobre o lucro tributável das empresas com mais de 150.000,00 euros e 0,00% para as microempresas com menos de 150.000,00 euros de lucro tributável. Se para o ano não houver
outra proposta, automaticamente, por defeito, se mantém está.”----------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “também sobre a Derrama não
tenho nenhuma razão para alterar a posição que assumi no ano anterior. Para nós
continuamos a verificar, é a proposta do Senhor Presidente à semelhança do que fez no ano
anterior, um desagravamento do valor da Derrama para as empresas de maior dimensão,
não sei se existem muitas no Concelho, mas são as de maior dimensão e, em particular para
a banca, do valor da Derrama, levou a uma redução do valor da receita cobrada que não é
muito significativa, tendo em conta a natureza das entidades que pagam este tipo de imposto
e nós consideramos que o valor da Derrama não é um fator de afastamento do investimento
privado que é necessário no Concelho, que saudamos. No entanto, não concordamos com o
valor apresentado, mas não concordamos mais por fundamentação política do que
propriamente pelo resultado financeiro que representa a sua cobrança, como tal, irei votar
contra.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “sobre a Derrama vou manter
também o voto a favor que fiz o ano passado, porque este imposto representa cerca de
95.000,00 euros. Sou a favor da redução de 1,4% e mais, já disse o ano passado e volto a
dizer, devia-se criar também neste quadro da Derrama um quadro de incentivos para
minorar as empresas que, por exemplo, mudassem a sede para Soure ou em função do
número de trabalhadores que tivessem cá em Soure. De qualquer maneira vou votar a
favor.”----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos
pelo PS e PPD/PSD - CDS/PP - PPM, e 1 (um) voto contra da Senhora Vereadora
eleita pela CDU – Dra. Manuela Santos, aprovar a proposta de lançamento da
Derrama a partir do exercício económico de 2019, inclusive, com as seguintes taxas:
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- 1,00% sobre o Lucro Tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o
Rendimento de Pessoas Coletivas (IRC), para reforço da capacidade financeira;
- 0,00% para os Sujeitos Passivos com um Volume de Negócios no ano anterior que
não ultrapasse €150.000,00, conforme proposta apresentada pelo Senhor
Presidente da Câmara. --------------------------------------------------------------------Esta proposta irá ser submetida à Assembleia Municipal.-------------------------------Ponto 23. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES - I.R.S.
. Participação do Município
Foi presente a seguinte proposta:
IRS
Participação do Município
PROPOSTA
Considerando:


As disposições legais aplicáveis;



A melhoria da situação económica e social que o país atravessa;



A progressividade das taxas de IRS como critério de equidade fiscal e de lógica social;



As medidas de carater social já implementadas e a implementar, designadamente de
apoio à família e de incentivo à natalidade;



O acompanhamento e apoio permanentes por parte desta Câmara Municipal no domínio
da ação social e a promoção de formas de ajudas concretas a famílias carenciadas;



As medidas de reabilitação urbana previstas, nomeadamente de recuperação do
património construído;

Proponho
Que se aprove a seguinte proposta, a apresentar à Assembleia Municipal:


Participação de 5% no IRS de 2019 relativo aos rendimentos dos sujeitos passivos com
domicílio fiscal neste concelho, a liquidar em 2020.

Soure, 20 de setembro de 2019
O Presidente da Câmara
(Mário Jorge Nunes)

e
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Assunto: IMPOSTOS MUNICIPAIS
- IRS – I MPOSTO SOBRE R ENDIMENTO DAS
 I NFORMAÇÃO

P ESSOAS S INGULARES

ENQUADRAMENTO LEGAL
De acordo com o n.º 1 do artigo 26.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais, aprovado
pela Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro, “os Municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5%
no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na respectiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do
ano imediatamente anterior, calculada sobre a respectiva coleta líquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo
78.º do Código do IRS…”.
“A participação referida no número anterior depende de deliberação sobre a percentagem de IRS pretendida pelo
Município, a qual é comunicada por via electrónica pela respectiva Câmara Municipal à AT, até 31 de Dezembro do
ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos”, conforme n.º 2 do artigo 26º.
“Na ausência de deliberação ou de comunicação referida no número anterior, o Município tem direito a uma
participação de 5% no IRS”, conforme n.º 3 do artigo 26º.
RECEITA
O IRS arrecadado nos últimos exercícios económicos, bem como o aprovado para 2019, é o seguinte:

Aprovado para
RECEITA

2015

2016

2017

2018

2019

IRS

550.554,00

562.403,00

515.973,00

549.690,00

575.043,00

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio,
(Ivo Costa, Dr.)
20.09.2019

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “relativamente à
participação do IRS para 2019, proponho exatamente aquilo que sempre propus. Desde
2015 que se encontra praticamente estabilizado aquilo que representa a receita de IRS no
Concelho, também tem aqui várias leituras, a minha leitura é que demonstra que em termos
de rendimento, sabendo nós que estamos quase no pleno emprego no Concelho de Soure,
que também aceito que não é propriamente o pleno emprego, porque quem está com 300
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desempregados, sendo que a maior parte destes desempregados estão abrangidos por
programas de rendimento social de inserção do ponto de vista crónico, é um concelho com
quase pleno emprego. Interpretação diferente é se os empregos são todos em Soure ou não,
ou se é também nos concelhos limítrofes. Também é preciso verificar que houve um
desagravamento da carga fiscal nós últimos dois anos, por alargamento dos escalões do IRS,
portanto, mantendo este nível de receita, mesmo com esse desagravamento da carga fiscal,
não fazia sentido estar a diminuir a participação do Município no IRS, porque aí sim, 1% é
20% de 575.000,00 euros e 20% de 575.000,00 euros são cerca de 110.000,00 euros, é uma
receita importante que ajuda a sustentar as restantes políticas sociais. De salientar ainda e
reafirmar, que esta verba do IRS está integralmente absorvida pelas partes de apoio social
do Município como é demonstrado não só em Plano, mas depois pela própria execução do
mesmo.
A proposta é que se aprove a participação de 5% no IRS de 2019 relativo aos rendimentos dos nossos
Munícipes.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor
Presidente da Câmara, concretamente:
- Participação de 5% no IRS de 2019 relativo aos rendimentos dos sujeitos passivos
com domicílio fiscal neste Concelho, a liquidar em 2020.-----------------------------Esta proposta irá ser submetida à Assembleia Municipal. ------------------------------Ponto 24. TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)
- 2020
Assunto:Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)
Conforme determinado superiormente por V.Exa. e relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:
O artigo 106º da Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro - Lei das Comunicações Eletrónicas - prevê a possibilidade de
estabelecimento de uma Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) sobre os direitos e encargos relativos à
implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e
serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal, a qual
obedece aos seguintes princípios:
a. A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre o total da faturação mensal emitida pelas empresas
que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes finais
do correspondente município;
b. O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente pelo município até ao fim do mês de Dezembro do ano
anterior a que se destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25%/prct..
Também o Decreto-lei nº 123/2009, de 21 de maio, estipula no nº 1 do artº 12º que “pela utilização e aproveitamento dos bens
do domínio público e privado municipal, que se traduza na construção ou instalação de infraestruturas aptas, por parte de
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empresas que ofereçam redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, é devida a taxa municipal de
direitos de passagem, nos termos do artigo 106º da Lei de Comunicações Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de
Fevereiro, não sendo permitida a cobrança de quaisquer outras taxas, encargos ou remunerações por aquela utilização e
aproveitamento, sem prejuízo do disposto no artigo 13.º”
Desde a entrada em vigor da Lei nº 5/2004, o Município de Soure aplicou a Taxa Municipal de Direitos de Passagem nos anos
de 2016, 2017, 2018 e 2019.
A Lei n. 5/2004 estabelece ainda no artigo n.º 106.º, n.º4 que “Nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que
oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo são as responsáveis pelo seu
pagamento”, ou seja, não podem repercutir esse valor na fatura dos seus clientes.
A alínea o) do artº 14º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais), prevê como receitas
dos municípios: “ outras receitas estabelecidas por lei ou regulamento a favor dos municípios”.
É competente para a determinação do eventual percentual a aplicar, no limite de 0,25%, a Assembleia Municipal, por proposta
do Executivo Municipal, nos termos da alínea b) do nº 1 do artº 25º e alínea ccc) do nº 1 do artº 33º, ambas da Lei nº 75/2013,
de 12 de setembro.
O Município tem que comunicar a taxa de direitos de passagem aos operadores até 31 de dezembro de 2019.
Assim, e face ao exposto,
1. Se a TMDP com o respetivo percentual for aprovada, trata-se de uma receita do Município estabelecida por lei, conforme o
previsto na alínea o) do artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro;
2. Sendo uma competência indelegável no Presidente da Câmara, em conformidade com o previsto no n.º1 do artigo 34.º da
Lei n.º75/2013, de 12 de setembro mas material originária e exclusiva da Câmara Municipal, nos termos prescritos na alínea
ccc) do n.º1 do artigo 33.º do mesmo diploma, caberá a esta apresentar a respetiva proposta à Assembleia Municipal, uma vez
que é este o órgão competente para aprovação das taxas do Município e para fixar o respetivo valor (cfr. alínea b) do n.º1 do
artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
3- As Autarquias Locais, com observância do princípio da igualdade e da não discriminação, podem optar por não cobrar a
TMDP tendo em vista a promoção do desenvolvimento de redes de comunicações eletrónicas, não podendo nesse caso, em
sua substituição ou complemento, aplicar e cobrar quaisquer outras taxas, encargos ou remunerações, cfr. o preceituado no nº
2 do artigo 12º do Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de maio.
À consideração superior,
Paços do Município de Soure, 20 de setembro de 2019
A Técnica Superior,
(Susana Ramos, Dra.)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “relativamente à Taxa
Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) a proposta é igual à dos anos anteriores. Dar
nota que esta receita é pouco superior a 5.000,00 euros por ano, mas ainda assim tem um
valor simbólico. Nas reuniões que temos tido com os diversos operadores de
telecomunicações, temos acenado para a dispensa desta taxa, quando verificarmos que o
Concelho possa estar bem servido de telecomunicações, o que não é o caso, as operadoras
têm vindo timidamente a fazer algum investimento. Esta taxa não pode ser refletida ao
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consumidor, ou seja, um consumidor de Soure paga as telecomunicações de igual modo que
paga um consumidor de concelho onde não haja taxa de direitos de passagem...”--------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a cobrança do percentual de 0,25%, da taxa
Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) - 2020, conforme decorre da
informação técnica dos serviços.
Esta proposta irá ser submetida à Assembleia Municipal.-------------------------------Ponto 25. Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30/01/2019 - Transferência de Competências
para o Município de Soure, no Domínio da Educação
Foi presente a seguinte proposta:
Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30/01/2019 - Transferência de Competências para o
Município de Soure, no Domínio da Educação
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.
Em reunião de Conselho de Ministros, de 30 de maio de 2019, foi aprovado através de Decreto-Lei de execução Orçamental, o
alargamento do prazo para o dia 30 de setembro de 2019, para os municípios comunicarem o eventual não exercício das
competências transferidas em 2020.
Assim, considerando que os órgãos competentes, do município de Soure, deliberaram, de forma fundamentada, a não
aceitação do exercício das competências no âmbito da educação para ao ano de 2019 e que da parte do Governo ou da
Administração Central, não houve nenhuma alteração que motivasse uma mudança de tomada de posição para o ano 2020,
principalmente no respeitante aos mapas financeiros ou recursos a transferir:
- proponho que a Câmara Municipal delibere e informe a Assembleia Municipal de Soure da não aceitação,
para 2020, da transferência de competências no domínio a educação, constantes do Decreto-lei n.º 21/2019 de
30/01/2019.
18.09.2019
O Presidente da Câmara Municipal
Mário Jorge Nunes

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “a minha proposta é que
não tendo havido nesta área uma revisão da proposta por parte do Ministério da Educação
nem da DGAL, não tendo havido informação regulamentar que nos permitisse alterar,
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ainda que de forma ligeira, aquilo que nos foi proposto para o ano de 2019, é que também
para o ano 2020 não se aceite as Transferência de Competências no domínio da Educação,
nomeadamente ao nível das responsabilidades previstas no envelope financeiro que tem a
ver com a manutenção da Escola Básica de Soure e com a manutenção e conservação da
Escola Secundária Martinho Árias e com a aceitação dos respetivos Assistentes
Operacionais e dos Assistentes Técnicos que compõem o Agrupamento de Escolas de
Soure. As outras componentes nós já as executamos que é os transportes escolares, as
refeições, as AEC, os outros preceituados na lei que estão em vigor, só não estamos a aceitar
a gestão dos equipamentos e a gestão do pessoal, bem como as despesas de funcionamento
não indexadas à parte letiva.”-----------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “este assunto já veio aqui a
uma reunião de Câmara, penso que junho, da discrepância entre os valores que a Câmara
apurou para o setor da Educação e da Saúde e os valores que a Secretaria de Estado das
Autarquias Locais apuraram. Nesta parte da Educação havia quase uma discrepância de
quase 500.000,00 euros. A Câmara, e bem, notificou a Secretária de Estado das Autarquias
Locais, segundo a informação que temos é que eles não ligaram nenhuma, não disseram
nada pura e simplesmente, portanto, levanta-se aqui algumas questões, não houve mais
nenhuma diligência da Câmara, não há e-mails, telefonemas... Senhor Presidente, o Governo
é do PS, não é do PSD... Se calhar quando vêm aqui os Senhores Secretários de Estado
fazer a propaganda deles, chama-los à atenção: “olhe, temos aí uma situação que há uma
diferença de 500.000,00 euros, não há nenhuma negociação, nós estamos aqui escondidos...”
Acho que essa notificação foi feita em março, estamos a caminhar para o fim do ano, não há
nada, Soure não existe, ainda se fosse um governo de outra cor, ainda podia ir por aí... Esta
transferência da parte da Educação e da Saúde são estruturais e além disso foi acordado, um
acordo entre o PS e o PSD e até o pacote financeiro foi acordado, portanto, enquanto nas
outras, dá para aquelas coisinhas, de limpar a valeta, etc., é tudo aprovado, passa tudo, estas
que são estruturais se estivesse na sua posição, “batia o pé”, então Soure está aqui, não há
um acordo, vocês não dizem nada... Quando vos convido para vir cá ao São Mateus, vêm
todos contentes e agora não reagem, não fazem nada, acho que tem que ir por aí...”----------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “registamos o desabafo
político do Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves, entusiasmado ainda com o emblema
na lapela, como andou no fim de semana, assumir a sua propaganda, e bem, a fazer o seu
papel. Eu em termos de Autarquia Local, no fim de sermos eleitos, temos que nos abster dos
nossos emblemas e procurar os interesses do Concelho e com o mesmo entusiasmo com que
me dispus a aceitar, e nós aceitámos por maioria, as outras competências, esta, desde a
primeira hora nos enchemos de cautelas e tivemos que ver o impacto e a forma estruturante
de aceitar esta competência, até porque há muito mais do que um envelope financeiro e das
questões de negociação e do princípio da negociação. Também foi criada uma comissão pela
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Assembleia da República para acompanhar estas transferências, de competências com especial
enfoque nestas transferências mais estruturantes, essa comissão deu resultado a uma
deliberação da Assembleia da República que revogou o Decreto-Lei que instituía, por
exemplo, essa comissão teve um trabalho que Assembleia da República acabou por revogar
um Decreto-Lei no âmbito da Proteção Animal e da Saúde Agro-Alimentar, que foi por nós
aceite e foi revogado por deliberação da Assembleia da República de julho.
Sobre esta matéria das contas da Educação e também da Saúde, mas da Educação que
estamos agora a analisar, não houve alteração aos valores e em Administração Pública no
sentido de Estado não há simpatias, nem amiguísmos, não é por sermos amigos ou
simpatizantes do governo que as coisas, mal será da nossa democracia, embora às vezes
pareça que assim é, quando as decisões por melhor ou pior cortesia entre os governantes e
as autarquias, não é o caso, sabemos claramente que aquilo que é proposto tem em conta tão
só os valores de 2017, atualizados minimamente por alguns coeficientes de atualização, com
os quais nós discordámos. Obviamente mal seria se nós viéssemos propor abaixo do que
nos estava a ser indicado, as nossas contas usando as mesmas fórmulas, obviamente exigem
mais generosidade da proposta ou maior rigor da proposta por parte do governo, não
aconteceu, recusámos. Como não houve alteração ao valor, mantivemos a recusa. Neste caso
não se trata apenas dos números, também é da forma como eles lá chegam e da forma não
transparente como a Administração Central se nega a forma de lá chegar e isso nós
evidenciámos na justificação que hoje nos dispensamos de aqui juntar, os argumentos
mantém-se na nossa deliberação, que é, por exemplo: quanto aos funcionários, qual o
escalão em que estão; qual o nível de avaliação em termos de SIADAP; se estão no início de
carreira, se estão no fim de carreira; se estão início de contagem de progressão de alteração
de índice; qual a avaliação, se é muito bom, se é excelente, se é relevante, se não é relevante;
se estão para ir para a reforma, qual é o grau de especialização deles, se são licenciados, se
exercem funções adequadas, se não exercem, portanto, há aqui um grau de conhecimento
que era preciso ter para aceitar os cerca de 70 funcionários que passariam a ser da nossa
responsabilidade, ainda que, indiretamente essa responsabilidade continua-se a ser do
Diretor do Agrupamento de Escolas. Tínhamos aqui questões que faltam dirimir e isso levame a aceitar os pormenores para avaliar uma questão por maior, que é a recusa, digo-lhe
pessoalmente, é claro que eu tenho entregue estes recados todos, de forma direta, ao
governo e aquém é seu representante nesta matéria, tenho dito ao Ministro da
Administração Interna, que tem a tutela das Transferências de Competências, que pena
tenho de ter aceite com entusiasmo as outras competências e de não ter argumentos para
aceitar esta, mas isso é mais um problema do governo do que meu.”-----------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “Senhor Presidente, não imagina a
alegria que me deu de o ouvir agora, quase me faz esquecer o seu tom um bocado desabrido
no início da reunião e quase que lhe perdoo, mas afinal de contas o Senhor...”-----------------77
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “mas não perdoo, porque
eu não gosto de mentiras...”------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “desculpe, mas não menti, quer
voltar à discussão eu volto, eu não menti, o ponto está encerrado, estamos noutro ponto e
eu gosto de falar sempre no mesmo tom... Gostaria de lhe dizer agradavelmente que gostei
muito de o ouvir agora, porque o Senhor com a sua conclusão aproximou-se de algumas das
razões que me levaram a mim e a todos os eleitos da CDU nos diversos Municípios deste
país a votarem, em particular Vereadores, contra as outras Transferências, por duas razões
fundamentais: uma porque nós somos a favor de uma verdadeira Regionalização neste país e
no âmbito de uma política de Regionalização, então que venham as Transferências de
Competências para o Poder Local como órgão político mais próximo das pessoas e com
melhor conhecimento e capacidade para resolver os problemas às pessoas e às populações,
mas devidamente enquadradas e não com medidas avulsas e complementado com uma
condição que para nós é clara, o volume de transferências efetuadas tem que corresponder
ao pacote financeiro que lhe está associado. Não podemos assumir, nem aceitar, que uma
Autarquia seja onerada financeiramente por fazer aquilo que o Governo Central vai deixar
de fazer e isto nós já começámos a ver nas cautelas que o Senhor Presidente teve na
manutenção dos impostos, porque entende que não pode reduzir a receita da Autarquia
porque com essa receita também vai fazer face às novas transferências que aceitaram todos,
com o voto contra da CDU. O Senhor Vereador do PSD - Eng.º Agostinho Gonçalves, não
tenho pena nenhuma de dizer isto, o Senhor Vereador é fiel aquilo que é e não engana
ninguém, portanto, eu respeito-o também por isso, por isso é que estamos em lados
opostos, é que os vossos projetos são muito idênticos, projetos de descentralização, o que
pensam sobre o ensino público, o que pensam sobre a saúde pública… Saúdo o Senhor
Presidente por não aceitar, saúdo por o ter ouvido e pelos seus motivos e, pelo menos, em
duas transferências nós vamos estar do mesmo lado, portanto, votaremos no mesmo
sentido, provavelmente por uma das razões diferentes, mas votaremos no mesmo
sentido.”------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “Senhora Vereadora Dra.
Manuela Santos, retribuo naturalmente os elogios que fez e eu também tenho igualmente em
relação a si o mesmo sentimento, mas quero lembrar a si que este Governo é do PS com o
apoio da CDU... Este Governo está lá porque a CDU o apoiou...”--------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “se há coisa que me orgulho na vida,
e tenho 61 anos, foi ter acompanhado o meu Secretário Geral na Conferência de Imprensa
do Comité Central a seguir às eleições de há quatro anos atrás para dizer que o PCP e a
CDU iriam viabilizar a Constituição de um Governo minoritário do Partido Socialista.
Ponderámos muito bem, faço parte do Comité Central do meu Partido, orgulhar-me-ei
sempre dessa decisão, porque por muito que discordemos de muitos assuntos do Partido
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Socialista, a um Governo minoritário, que teve o apoio em muitas matérias devidamente
justificadas do PCP e dos seus Deputados, mas por muito que discordemos em muitas
matérias, este Governo foi bem melhor do que os seus Governos e o Governo anterior,
portanto, orgulhar-me-ei sempre de ter participado nessa Conferência de Imprensa.”---------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “só lhe transmito e tenho
palavras elogiosas para si, só lhe refiro que nesta altura a CDU apoio o Governo, esteve com
ele nalgumas matérias, noutras não, fez o seu papel. O Secretário Geral do PS já veio
reconhecer que confia mais no seu Secretário Geral que no Bloco Esquerda, mas também
lhe quero dizer que o Governo do PSD, governou numa altura muito difícil, a história vai
repor as coisas como são, o país estava na banca rota, podia ter havido outra opção, podia,
na minha opinião podia haver outra opção se aquelas medidas que o Eng.º José Sócrates
apresentou na Alemanha, o chamado pacote 4 se tem sido aprovado, podia, mas o país
estava numa situação difícil. O PSD pagou por isso já nas eleições, está a pagar por isso, mas
também lhe quero dizer uma coisa, o PSD é um partido estruturante e essencial para a
democracia portuguesa. Se isso no PSD deixar de existir, nos vamos ficar entregues ao
radicalismo.”--------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a não aceitação, para 2020, da
Transferência de Competências no Domínio da Educação, constantes do Decreto-Lei
n.º 21/2019 de 30/01/2019 e ainda informar à Assembleia Municipal, conforme
decorre da proposta do Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes.------------Ponto 26. Decreto-Lei n.º 23/2019 de 30/01/2019 - Transferência de Competências
para o Município de Soure, no Domínio da Saúde
Decreto-Lei n.º 23/2019 de 30/01/2019 - Transferência de Competências para o
Município de Soure, no Domínio da Saúde
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 nº23/2019 de 30/01/2019, que concretiza o
quadro de transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da saúde.
Em reunião de Conselho de Ministros, de 30 de maio de 2019, foi aprovado através de Decreto-Lei de execução Orçamental, o
alargamento do prazo para o dia 30 de setembro de 2019, para os municípios comunicarem o eventual não exercício das
competências transferidas em 2020.
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Assim, considerando que os órgãos competentes, do município de Soure, deliberaram, de forma fundamentada, a não
aceitação do exercício das competências no âmbito da saúde para ao ano de 2019 e que da parte do Governo ou da
Administração Central, não houve nenhuma alteração que motivasse uma mudança de tomada de posição para o ano 2020,
principalmente no respeitante aos mapas financeiros ou recursos a transferir:
- proponho que a Câmara Municipal delibere e informe a Assembleia Municipal de Soure da não aceitação,
para 2020, da transferência de competências no domínio a saúde, constantes do Decreto-lei n.º 23/2019 de 30/01/2019.
19.09.2019
O Presidente da Câmara Municipal
Mário Jorge Nunes

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “Transferência de
Competências para o Município no domínio da Saúde, os argumentos são os mesmos, aliás,
dar aqui nota que em relação ao mapa financeiro, mas, no meu entender, para pior, ou seja,
até alteraram ali uma situação em como se tivessem que pagar renda do Centro de Saúde de
Soure, quando o Centro de Saúde é deles... O que importa aqui referir é que não há
condições, não houve alteração da postura e da proposta da Saúde que nos levem a aceitar,
para 2020, esta Transferência de Competências. No entanto referir que tudo se continua a
fazer para prestar saúde nas melhores condições possíveis aos nossos utentes, que ainda
recentemente alterámos numa proposta vantajosa para o Estado, o Protocolo que tínhamos
para a Implementação da Saúde Oral no Concelho de Soure, porque é o Município de Soure
que vai fazer integralmente as obras e paga integralmente o equipamento. De salientar que,
numa expetativa pequeníssima, neste Quadro Comunitário de Apoio em overbooking, já
sinalizei o Centro de Saúde de Soure para grandes obras de remodelação e de reabilitação,
numa expetativa ainda maior de um plano estratégico que está mais ou menos fechado na
União Europeia. A área da Saúde continuar a ser contemplada e colocámos o Centro de
Saúde de Soure no Portugal 21/27, uma obra na ordem dos dois milhões de euros,
independentemente de no ano 2020 termos essa competência ou não, está salvaguardado
esse trabalho.
O que eu proponho é que se aprove recusar a Transferência de Competências na área da
Saúde para o ano de 2020”---------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a não aceitação, para 2020, da
Transferência de Competências no Domínio da Saúde, constantes do Decreto-Lei n.º
23/2019, de 30/01/2019 e ainda informar à Assembleia Municipal, conforme
decorre da proposta do Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes.------------Ponto 27. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
. LICENCIAMENTOS DE RECINTOS ITINERANTES E IMPROVISADOS

27.1. Fábrica da Igreja da Freguesia de Degracias
- Festa em Honra da Senhora da Nazaré – Mocifas da Nazaré
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- Dias 07 a 08 de setembro de 2019
. Licença de Recinto Improvisado e Licença Especial de Ruído –
Ratificação

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-----------------------------------------------------------------------------------------27.2. Associação de Granja do Ulmeiro – Cultura, Desporto e Recreio
- Festejos em Honra de S. Gabriel – Festas da Paróquia da Granja do
Ulmeiro
- Dias 27 a 29 de setembro de 2019
. Licença de Recinto Improvisado e Licença Especial de Ruído –
Ratificação

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 28. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO

. LICENCIAMENTOS DE RECINTOS ITINERANTES E IMPROVISADOS

- Festas e Feira de S. Mateus/2019
- Dias 19 a 24 de setembro de 2019
28.1. Abel João dos Santos Pereira Lopes
- Carrossel – Super Kanguru
. Licença de Funcionamento de Recinto Itinerante – Ratificação

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-----------------------------------------------------------------------------------------28.2. Adelino Pereira Moreira
- Carrossel Infantil Santa Luzia
. Licença de Funcionamento de Recinto Itinerante – Ratificação

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-----------------------------------------------------------------------------------------28.3. Albertina Elsa Dalot Lorador
- Trampolim – “Trampolim Lorador”
. Licença de Funcionamento de Recinto Itinerante – Ratificação
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Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-----------------------------------------------------------------------------------------28.4. Bruno Miguel Almeida Batista
- Pista de Trolley Infantil
. Licença de Funcionamento de Recinto Itinerante – Ratificação

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-----------------------------------------------------------------------------------------28.5. Carlos Manuel Simões Henriques
. Licenças de Funcionamento de Recinto Itinerante – Ratificação
28.5.1. Auto Pista “Guerreiro II”

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-----------------------------------------------------------------------------------------28.5.2. Circuito Infantil “Patritó”

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-----------------------------------------------------------------------------------------28.6. Fabiana Alice Santos
- Insuflável “Mega Patrulha Pata”
. Licença de Funcionamento de Recinto Itinerante – Ratificação

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-----------------------------------------------------------------------------------------28.7. Nelson Alexandre Paiva Viegas
- Aviões - Discos Voadores Telecombat no Espaço
. Licença de Funcionamento de Recinto Itinerante – Ratificação

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-----------------------------------------------------------------------------------------82
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28.8. Sofia Margarida Vieira Gaspar Batista
- Insuflável – Bob Esponja - Globo
. Licença de Funcionamento de Recinto Itinerante – Ratificação

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 29. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
. Associação Empresarial de Soure
- Festa de São Mateus – FATACIS 2019
- Dias 19 a 24 de setembro de 2019
. Licença Especial de Ruído – Ratificação

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 30. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
. Município de Soure
- PANGEIA
. Licença Especial de Ruído – Ratificação

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.-----------------------------------------------------------------------------------------Ponto 31. ADFP – ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
. Autorização para Colocar um Outdoor
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Autorização para colocar um outdoor
- ADFP – Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional
* Pedido de ocupação de espaço público para colocação de outdoor publicitário
* Isenção do pagamento das taxas devidas
A ADFP – Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional, instituição privada de solidariedade social,
solicitou autorização para colocar um outdoor no concelho de Soure, em local a indicar pelos serviços da Câmara e
com isenção de taxas.
Avaliada a situação, sugere-se que se autorize a instalação de um outdoor no troço da estrada entre a rotunda da
Repsol e a EN342, a seguir ao último outdoor.
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A renovação deverá ser anual, pelo que se deverá comunicar à requerente que antes de terminar o prazo de um
ano deverá instruir o pedido para apreciação da Câmara Municipal.
O valor das taxas devidas é de 174€.
Face ao exposto, a isenção de taxas poderá ser concedida ao abrigo do artigo 26º do Regulamento de Liquidação e
Cobrança de Taxas Municipais, através de deliberação de Câmara fundamentada
À Consideração Superior

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

84

18.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 25 de setembro de 2019, pelas 14,30 horas

31.1. Pedido de Ocupação de Espaço Público para Colocação de Outdoor
Publicitário

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de ocupação de espaço público para
a colocação de outdoor publicitário, conforme decorre das informações técnicas dos
serviços.----------------------------------------------------------------------------------------31.2. Isenção do Pagamento de Taxas

Deliberado, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de taxas, conforme
decorre das informações técnicas dos serviços.---------------------------------------------Ponto 32. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. RECARGAS
. ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DA VINHA DA RAINHA
. Arruamentos em Queitide (Rua da Ribeira) e no Feixe (Largo na Entrada,
Rua do Poço Galego e Travessa do Pinheiro Manso)
- Escolha do Procedimento Prévio
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
RECARGAS
ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DA VINHA DA RAINHA
ARRUAMENTOS EM QUEITIDE (RUA DA RIBEIRA) E NO FEIXE (LARGO NA ENTRADA, RUA DO POÇO GALEGO E TRAVESSA DO PINHEIRO
MANSO)
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
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Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. E SCOLHA

DO

P ROCEDIMENTO P RÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 30.120,00 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.
A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, insere-se dentro do âmbito da competência quer do Presidente da Câmara Municipal, quer da Câmara Municipal,
uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do nº1 do artigo 18º do DecretoLei 197/99, de 08 de Junho –.
O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2019 pela rubrica
03.03.07.03.03.01 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 11 001 2019/266 10.
2. P ROCESSO
Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
3. C ONSULTAR

AS

S EGUINTES E NTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades:





Segmentoprovável – Serviços e Manutenção, Ldª;
Contec – Construção e Engenharia, S.A.;
Lusosicó – Construções, Ldª;
Civibérica, Obras Civis, S.A..

4. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI
Propõe-se a dispensa da constituição de júri para o presente procedimento, ao abrigo do n.º 3 do artigo 67º do Código dos
Contratos Públicos, pois tratando-se de um procedimento de consulta prévia, pode o órgão competente para a decisão de
contratar, decidir que o mesmo seja conduzido pelos serviços da entidade adjudicante, não havendo lugar a constituição de
júri.
À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
20.09.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a adoção da modalidade de consulta prévia;
o projeto, o convite e o caderno de encargos; a consulta às entidades sugeridas e a
dispensa de constituição de júri, conforme decorre das informações técnicas dos
serviços.----------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes deu
por encerrados os trabalhos às treze horas e dez minutos.------------------------------------------86

