18ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 27 de setembro de 2021 pelas 14,30 horas

ATA
--- No dia vinte sete de setembro do ano de dois mil e vinte e um, pelas catorze horas e
trinta minutas, 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. Maria Manuela Lucas de Oliveira Santos, eleita pela
CDU e Ana Patrícia Alves Pereira, eleita pelo PS.----------------------------------------------------Estando ausente o Senhor Vereador Américo Ferreira Nogueira, por motivo justificado.-----O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, com a seguinte Ordem de Trabalhos:---------

ORDEM DE TRABALHOS
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares
Ponto 3. Informação Financeira
3.1. Resumo Diário de Tesouraria
3.2. Encargos e Compromissos
Ponto 4. Apreciação das Propostas de Ata
4.1. - 24.06.2021 - Ext.
4.2. - 28.06.2021
4.3. - 14.07.2021
4.4. - 26.07.2021
4.5. - 09.08.2021
4.6. - 30.08.2021
4.7. - 13.09.2021
Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2021
. Apreciação de Propostas de Alteração - 11ª/11ª- – Para Conhecimento
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Ponto 6. EDUCAÇÃO/ENSINO PRÉ-ESCOLAR, ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
. Projetos Escolares/Outros Apoios
- Galardão Eco-Escolas 2021 – Bandeiras Verdes – Para Conhecimento
Ponto 7. ECOXXI - BANDEIRA VERDE
- Galardão 2021 – Para Conhecimento
Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves, referiu que: “em primeiro lugar dar os
parabéns ao Senhor Presidente que ganhou e também a todas as pessoas que foram eleitas
nas Juntas de Freguesia, na Assembleia Municipal e também àqueles que, não ganhando,
concorreram, todos os partidos. Quero deixar aqui uma palavra, porque essas coisas dão
trabalho e é preciso um espírito de cidadania e de sacrifício às vezes, para se envolver nestas
situações. Tanto o quanto sei, não houve incidentes, correu tudo bem, portanto, estamos
todos de parabéns e parabéns aos vencedores. Também uma palavra de reconhecimento
aqueles que não venceram.
Em termos de resultados, estou de saída, não quero estar a comentar, apenas queria dizer
que, porque tenho esse dever, estou aqui a representar uma força política, e as pessoas às
vezes empolgam-se, queria realçar o excelente resultado que o PSD teve na Freguesia de
Soure, ganhou para a Câmara, nas Juntas de Freguesia teve renhido, portanto, vejo isso não
como uma coisa negativa ou positiva, mas uma possibilidade e um significado da
democracia, pode funcionar e às vezes as pessoas não se deixem acumular nem acomodar
para trabalhar… Espero que todos os novos eleitos que nos vêm aqui substituir alguns de
nós e nas Juntas de Freguesia, que façam aquilo que sempre pugnei que foi em todas as
decisões só olhei para os interesses daquilo que eu pensava que era o melhor para o
Concelho de Soure e nunca para os interesses pessoais.
Em relação a mim, saio de consciência tranquila, fiz o melhor que pude e que sabia e agora é
dar a vez a outros para ver se fazem melhor.
Uma palavra de agradecimento a todos vós que tiveram aqui comigo durante estes anos
todos, foi um prazer e um privilégio e um gosto trabalhar consigo.
Dar uma palavra aos funcionários, a todos, mas em especial a quem fez a tradução das atas,
tiveram aqui sempre, fizeram um excelente trabalho, vieram a melhorar, nas últimas atas a
tradução que fizeram, tem sido uma coisa perfeita. Quero deixar aqui uma palavra à Elsa e à
Célia, porque realmente fizeram um excelente trabalho.
Senhor Presidente, o futuro faz-se caminhando e toda a gente faça aquilo que eu sempre fiz,
que foi olhar para os interesses do Concelho primeiro, do que para os meus interesses.”-----3
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A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos, referiu que: “saúdo os candidatos que estiveram
envolvidos nas eleições autárquicas.
Saúdo os eleitos para os diversos órgãos autárquicos quer municipais, quer de freguesia.
Desejo um bom trabalho ao próximo executivo e que este se traduza em propostas e ações
para um concelho com melhor qualidade de vida.”---------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia, referiu que: “gostaria de saudar naturalmente o
apoio imenso, e tive oportunidade de solicitar também que se mantivesse a metodologia das
atas até ao fim do mandato... porque eram ainda sete atas e muitas vezes, a nossa
intervenção não é escrita, vamos referindo aquilo que julgamos ser necessário e útil ao longo
das reuniões, e portanto o meu reconhecimento e agradecimento aos Serviços por aqui
constarem todas as atas, que iremos certamente votar e aprovar hoje.
Gostaria também de deixar registado nesta ata, que foi uma honra e um orgulho cumprir
mais um mandato enquanto Vereadora da Câmara Municipal, eleita democraticamente... já
tive aos meus 20 anos a oportunidade de integrar a Assembleia Municipal, fui Deputada
Municipal, depois tive dois mandatos enquanto Vereadora... e agora irei para a Junta de
Freguesia de Soure, da minha terra... uma nova experiência, porque não há duas sem três, e
portanto, esta será a terceira nova experiência autárquica.
Este mandato para mim termina hoje aqui, mas de consciência tranquila, mantendo sempre
os princípios e valores pelos quais me pauto e nos quais me revejo, nomeadamente
responsabilidade, ética e transparência. E certamente que por cá continuarei a dar o meu
contributo, porque Soure, e sobretudo a Vila de Soure, será sempre a minha terra de
coração. Muito obrigada e votos de bom trabalho aos eleitos nos diferentes órgãos
autárquicos.”-------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes, referiu que: “chegámos ao fim de um
mandato com a consciência tranquila de dever cumprido. Aos Senhores Vereadores, a todos,
pelo contributo que cada um, de acordo com a sua consciência e de acordo com o seu
melhor entendimento, certamente que o fizeram para o bem comum, para o bem do
Concelho e para o bom funcionamento das Autarquias Locais, o Município de Soure, que
tem diversos órgãos, entre Assembleia Municipal e Câmara Municipal, a todos... Em nome
dos Munícipes que me elegeram e reelegeram, o meu muito obrigada e em nome pessoal,
também reconhecendo que, certamente, cada um de vos agiu de consciência própria em prol
do bem comum.”--------------------------------------------------------------------------------------------

Foram dadas várias Informações.-----------------------------------------------------4
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Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares

Foi tomado conhecimento, publique-se, divulgue-se e afixe-se no átrio dos Paços
do Concelho.-----------------------------------------------------------------------------Ponto 3. Informação Financeira
3.1. Resumo Diário de Tesouraria

Foi tomado conhecimento, publique-se, divulgue-se e afixe-se no átrio dos Paços
do Concelho.-----------------------------------------------------------------------------3.2. Encargos e Compromissos

Foi tomado conhecimento, publique-se, divulgue-se e afixe-se no átrio dos Paços
do Concelho.-----------------------------------------------------------------------------Ponto 4. Apreciação das Propostas de Ata
4.1. - 24.06.2021 – Ext.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.--------------A Senhora Vereadora Dra. Nádia Filipa Antunes Madeira não participou na
votação, em virtude de não ter estado presente na reunião de 24.06.2021.-------4.2. - 28.06.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.--------------4.3. - 14.07.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.--------------4.4. - 26.07.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.--------------5
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4.5. - 09.08.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.--------------Os Senhores Vereadores: Dra. Nádia Filipa Antunes Madeira e Eng.º Agostinho
Gonçalves não participaram na votação, em virtude de não terem estado
presentes na reunião de 09.08.2021.-------------------------------------------------4.6. - 30.08.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.--------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos não participou na votação, em
virtude de não ter estado presente na reunião de 30.08.2021.---------------------4.7. - 13.09.2021

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.--------------Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2021
. Apreciação de Propostas de Alteração – 11ª/11ª- – Para Conhecimento

Foi tomado conhecimento da decisão do Senhor Presidente da Câmara que o
Objetivo, naturalmente, é reforçar algumas dotações de Despesa tendo em vista
dar cobertura a encargos de difícil previsão e, ainda a outros que decorrem de
deliberações a tomar pelo Executivo.
Assim, nos termos do n.º 1 do artº 34.º da lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro e
de acordo com a Delegação de Competências que me foi atribuída pela
deliberação de 20 de outubro de 2017, conjugado com a alínea a) do n.º 2 do
artigo 6.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de Setembro, aprovou a seguinte alteração
às Grandes Opções do Plano - PPI e AMR - e ao Orçamento.-----------------------
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Ponto 6. EDUCAÇÃO/ENSINO PRÉ-ESCOLAR, ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
. Projetos Escolares/Outros Apoios
- Galardão Eco-Escolas 2021 – Bandeiras Verdes – Para Conhecimento

Foi tomado conhecimento dos 7 Estabelecimentos de Ensino do Concelho de Soure que
irão receber o Galardão Eco-Escolas 2021 – Bandeiras Verdes, dos Projetos
Escolares/Outros Apoios, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------Ponto 7. ECOXXI - BANDEIRA VERDE
- Galardão 2021 – Para Conhecimento

Foi tomado conhecimento que o Município de Soure submeteu uma candidatura a
este programa e foi, pela primeira vez, distinguido com o galardão ECOXXI,
promovido pela Associação Bandeira Azul da Europa, que reconhece as melhores
práticas de sustentabilidade ao nível municipal e a cerimónia anual de divulgação
dos resultados e entrega dos Galardões ECOXXI, decorreu esta quarta-feira, 22 de
setembro, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes deu
por encerrados os trabalhos às 15,00 horas.------------------------------------------------------------
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