Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure,
realizada no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Município, em 28 de Setembro de 2016
ACTA N.º 5/2016
No dia vinte e oito de Setembro do ano de dois mil e dezasseis, pelas 16,30 horas,
no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu a Assembleia Municipal
de Soure, convocada nos termos Regimentais, para a sua QUARTA SESSÃO
ORDINÁRIA, com a seguinte Proposta de Ordem de Trabalhos:
Período de Antes da Ordem do Dia
Ponto 1. Apreciação das Propostas de Acta:
1.1. - 16.09.2015
1.2. - 23.12.2015

Ponto 2. Leitura de Expediente/Informações
Período da Ordem do Dia
Ponto 1. Apreciação de uma Informação Escrita do Senhor Presidente da Câmara,
sobre a Actividade Municipal
Ponto 2. I MPOSTOS LOCAIS
. Imposto Municipal sobre Imóveis - IMI - Proposta de Fixação de Taxas
Ponto 3. I MPOSTOS LOCAIS
- Lançamento de Derrama
Ponto 4. I MPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS P ESSOAS SINGULARES - I.R.S.
- Participação do Município
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Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2016
. Apreciação de Propostas de Revisão - 1.ª/1.ª Ponto 6. SAÚDE
. Análise ao Funcionamento do Centro de Saúde do Concelho de Soure
Ponto 7. AREAC - AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO CENTRO
- Proposta de Adesão como Associado
Ponto 8. COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA
. Autoridade de Transportes
- Minuta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências
Ponto 9. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos

do artigo 50.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro

Período de Intervenção do Público
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A Folha de Presenças circulou pelas Bancadas, tendo-se verificado:
Na BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA
A Presença dos Senhores Deputados:
- João Eduardo Dias Madeira Gouveia, Dr.;
- Maria de Fátima Mendes Cardoso Nunes, Dra.;
- Carlos Manuel Carvalho Mendes, Eng.º;
- António Abreu Gaspar;
- José António Nunes da Silva Mendes;
- Maria Mabilda Simões Cura, Dra. (em substituição);
- José Maria Ferraz da Fonseca;
- Nuno Miguel Simões de Carvalho;
- Rosa Alexandra Travassos Sousa Colaço, Dra.;
- Rafael Alexandre Tralhão Gomes, Dr.;
- Jorge Manuel Neves Branco;
- Manuel Branco Aires;
- Adélio Dias Gonçalves Vintém;
- Teresa Margarida Vaz Pedrosa, Dra. ;
- José Manuel Coelho Bernardes;
- Carlos Mendes Simões;
- Porfírio António Cardoso Quedas, Dr.;
- Evaristo Mendes Duarte;
A Ausência dos Senhores Deputados:
- Patrícia Alexandra Pereira Simões, Eng.ª;
- Luísa Margarida Lima Anjo, Dra.;
Na BANCADA DA COLIGAÇÃO PPD/PSD-CDS/PP-PPM
A Presença dos Senhores Deputados:
- Arlindo Rui Simões da Cunha, Dr.;
- Aurélia Maria F. P. Castanheira, (em substituição);
- Florbela Ferreira Bairros, Dra.;
- José Manuel Páscoa G. Mendes;
- Vítor Manuel P. C. do Espírito Santo;
- Manuel da Costa Filipe;
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-

Gil Francisco Cavaleiro Pinto;

A Ausência dos Senhores Deputados:
- Isaías Augusto Pinão Ferreira, Dr.;
- José da Costa Cordeiro Pato;
- Ana Luísa Ribeiro Magalhães;

Na BANCADA DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA
A Presença dos Senhores Deputados:
- José Francisco Ferreira Malhão, Dr.;
- Ana Isabel Fernandes Fortunato, Dra.;

Na BANCADA DO MCPS.XI
A Presença dos Senhores Deputados:

-

Abel Alves Mota, Dr.;
António Augusto R. Correia, (em substituição);

A Ausência da Senhora Deputada:
-

Alzira Figueiredo da Silva, Dra.

Assim, estando presentes 29 (vinte e nove) membros, o Senhor Presidente da Assembleia
Municipal, Dr. João Gouveia, confirmada a existência de quórum, declarou aberta a
Sessão.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta da Ordem de
Trabalhos. -------5
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Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“está ausente a Senhora Deputada Municipal, Dra. Luísa Anjo, Secretária da Mesa, por
motivo justificado… Vamos proceder, por escrutínio secreto, à eleição de um dos Senhores
Deputados para a correspondente regularização.
A Bancada do Partido Socialista apresentou uma Proposta com o nome da Senhora
Deputada Municipal, Dra. Mabilda Cura.”

Foi deliberado, por maioria, após votação por escrutínio
secreto, com 24 (vinte e quatro) votos a favor e 5 (cinco) votos
em branco, aprovar a Proposta apresentada, tendo sido eleita a
Senhora Deputada Municipal, Maria Mabilda Simões Cura,
Dra., para o desempenho das funções de 2.ª Secretária da
Mesa.-----------------------------

Período de Antes da Ordem do Dia

PONTO 1. APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE ACTA:
1.1.

- 16.09.2015

Foi deliberado, por unanimidade, com 25 (vinte e cinco) votos a
favor -- 16 (dezasseis) da Bancada do PS, 6 (seis) da Bancada
da Coligação PPD/PSD-CDS/PP-PPM, 2 (dois) da Bancada da CDU
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e 1 (um) da Bancada do MCpS --, aprovar a Proposta de
Acta.-------------------------------------------------------------------------------------

1.2.

- 23.12.2015

Foi deliberado, por unanimidade, com 23 (vinte e três) votos a
favor -- 16 (dezasseis) da Bancada do PS, 5 (cinco) da Bancada
da Coligação PPD/PSD-CDS/PP-PPM, 1 (um) da Bancada da CDU e
1 (um) da Bancada do MCpS --, aprovar a Proposta de
Acta.-------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2. LEITURA DE EXPEDIENTE/INFORMAÇÕES
Usou da palavra a Senhora Deputada Municipal, Dra. Ana Fortunato: “tivemos
conhecimento que o Grupo Parlamentar do PCP, aliás foi alvo de um ponto específico
na última reunião de Câmara, enviou a todos os Presidentes das Assembleias Municipais,
Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia, a Proposta do Projeto de Lei do PCP sobre a
reposição das Freguesias que foram extintas. Dada a relevância da matéria, dado que nos
foi solicitado, aquando da sua extinção, que fosse a Assembleia Municipal a emitir
Parecer Vinculativo sobre as Freguesias, acho que seria importante que todos os
Deputados Municipais tivessem acesso a esse documento e, se possível, facultar uma
cópia do mesmo, para podermos tomar conhecimento e, se de hoje para amanhã
voltarmos a discutir este tema, estarmos todos cientes de qual a proposta que está “em
cima da mesa”.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“a sua intervenção parece-me oportuna... Admito que na correspondência enviada ao
Presidente da Assembleia Municipal possa estar já esse Projeto de Lei.
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Porque é que não abordei a questão… como devem imaginar, tenho conhecimento de
que essa Proposta do PCP ainda está a ser objecto de conversações com outra forças
partidárias... Existe, entre outras, uma divergência de fundo que é quanto à entrada em
vigor “daquilo” que vier a ser a nova lei... uns pretendem que seja antes das Autárquicas,
outros não estão ainda para aí virados… sinceramente, aguardo mais elementos para vos
facultar tudo aquilo que foram ou vierem a ser as diferentes posições assumidas... penso
que se trata de uma questão de transparência sabermos todos qual foi a posição de cada
força política ou partidária adoptada na Assembleia da República.
De qualquer maneira, se, porventura, já chegou a proposta do PCP, determino aos
serviços que enviem uma cópia dessa proposta aos Senhores Deputados Municipais...”

Período da Ordem do Dia
PONTO 1. APRECIAÇÃO DE UMA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE
DA CÂMARA, SOBRE A ACTIVIDADE MUNICIPAL

INFORMAÇÃO ESCRITA SOBRE A ATIVIDADE MUNICIPAL
Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 24 DE JUNHO E 23 DE SETEMBRO DE 2016

1. Descrição sucinta das principais Ações desenvolvidas ao longo do período em epígrafe - Ver anexo 1 2. Situação financeira da Autarquia em 23 de setembro de 2016 - Ver anexo 2 8
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ANEXO 1
EDUCAÇÃO
POPULAÇÃO ESCOLAR ANO LETIVO 2016/2017 (Dados provisórios)
Agrupamento de Escolas de Soure - População Escolar
Nível de Ensino

N.º de

N.º

N.º

N.º

Alunos

Turmas

Professores

Funcionários

3-4-5 anos

170

12

14

6

170

12

14

6

1º, 2º, 3º e 4º

507

30

37

3

30

37

3

5.º
6.º

507
79
94
173

9

22

12

9

22

12

82
85
71
16

12

81

0

254

12

81

0

11

81

23

Ano de Escolaridade/ Cursos

Educação PréEscolar
Sub-Total
1.º CEB
Sub-Total
2.º CEB
Sub-Total

7.º
8.º
9.º
Vocacional

3.º CEB

Sub-Total
Ciências e Tecnologias

10.º

Secundário
11.º

12.º

Sub-Total

31

Ciências Socioeconómicas

7

Línguas e Humanidades
Profissional de Téc. Manut.
Indust/Elet.
Profissional de Téc. de
Multimédia
Profissional de Téc.
Restauração/Bar
Ciências e Tecnologias
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Línguas e Humanidades
Profissional de Téc. Manut.
Indust/Elet.
Ciências e Tecnologias
Línguas e Humanidades
Profissional de Técnico de
Multimédia
Profissional de Téc. Manut.
Indust/Elet.

10
12
19
34
7
21
30
24
15
19
240

11

23

9

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure,
realizada no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Município, em 28 de Setembro de 2016
Cursos de Educação e Formação Adultos (EFA)

60

2

Instituto Pedro Hispano - População Escolar
Nível de Ensino
2.º CEB

Ano de Escolariedade/ Cursos
5.º
6.º

Sub-Total
7.º
3.º CEB

8.º
9.º

Regular
CEF Hotelaria e
Restauração
Regular

Sub-Total

10.º

Secundário

Línguas e
Humanidades

21

Profissional
Técnico de
Informática e
Gestão
Curso de
Ciências e
Tecnologias
12.º

Ensino
Recorrente/
Noturno

10.º
11.º
12.º

33

12

17
0

38
18

Curso
Tecnológico
de Informática

0

Línguas e
Humanidades

40

0

Línguas e
Humanidades

Sub-Total

N.º Funcionários

55
164
32

Línguas e
Humanidades

N.º Professores

0

Curso de
Ciências e
Tecnologias

Profissional
Técnico de
Informática e
Gestão
Curso de
Ciências e
Tecnologias
11.º

N.º de Alunos
58
57
115
48
61

159
0
0
0

TRANSPORTES ESCOLARES
Funcionamento Regular para todos os Níveis de Ensino em funcionamento;
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Pagamento de um total de 15.139,56€, quer para a TRANSDEV – Rodoviária do Centro, quer para os
alunos que frequentam o Ensino Obrigatório fora do Concelho, por inexistência dessa oferta educativa no
Concelho de Soure.
COMUNICAÇÕES
Pagamento Integral das Despesas Telefónicas dos Jardins-de-Infância e Escolas do 1.º CEB, num total de
1.211,59€.
SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA
PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO

1.º CEB.

.Acompanhamento direto de todos os serviços e Funcionamento Regular nos Jardins de Infância e nas Escolas
de 1.ºCEB
Ação Social Escolar/Serviço de Apoio à Família
Protocolos com Instituições e Juntas de Freguesia
Pagamento da Prestação de Serviços de Confeção, Transporte e Distribuição das Refeições Escolares nos
Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar e 1.º CEB relativos ao ano letivo de 2015/2016, num total de
30.157,40€.
Pagamento do Protocolo com Agrupamento de Escolas de Soure relativamente ao fornecimento de
refeições ao JI de Soure e 1.º CEB de Soure, no ano letivo 2015/2016, num valor total de 5.253,81€.
Pagamento do Acordo de Cooperação com o Centro Social das Malhadas para a disponibilização de um
Recurso Humano com a finalidade de prestar serviços no âmbito do funcionamento do SAF (Serviço de
Apoio à Família), no valor de 2.700,00€.

Continuação das ações de acompanhamento à confeção, distribuição e serviço de refeições do Pré-Escolar e
1.ºCiclo, no âmbito dos contratos relativos aos Programas de Expansão e Desenvolvimento da Educação
Pré-Escolar e Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos Alunos do 1.º CEB.
Nos meses de junho e julho (ano letivo 2015/2016) foram servidas as seguintes refeições:
JI
Alfarelos
Degracias
Figueiró do Campo
Granja do Ulmeiro
Samuel
Pouca Pena
Simões
Sobral

Junho 2016
153
296
156
240
162
94
61
186

julho 2016
56
136
58
213
0
5
0
8

Total de Refeições
209
432
214
453
162
99
61
194

Entidade Fornecedora
Freguesia de Alfarelos
Centro Social das Degracias
Centro Social de Alfarelos
Freguesia da Granja do Ulmeiro
Freguesia de Samuel
APPACDM de Soure
APPACDM de Soure
APPACDM de Soure
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Soure
Tapéus
Vila Nova de Anços
Vinha da Rainha

1.º CEB
Alfarelos
Degracias
Figueiró do Campo
Granja do Ulmeiro
Samuel
Sobral
Soure
Tapéus
Vila Nova de Anços
Vinha da Rainha

665
250
197
247
2.707

Junho 2016
270
130
165
445
55
190
756
141
177
146
2.475

57
67
20
13
633

722
317
217
260
3.340

Total de Refeições
270
130
165
445
55
190
756
141
177
146
2.475

Agrupamento Martinho de Árias
Freguesia de Tapéus
Casa do Povo de Vila Nova de Anços
Freguesia da Vinha da Rainha

Entidade Fornecedora
Freguesia de Alfarelos
Centro Social das Degracias
Centro Social de Alfarelos
Freguesia da Granja do Ulmeiro
Freguesia de Samuel
APPACDM de Soure
Agrupamento Martinho de Árias
Freguesia de Tapéus
Casa do Povo de Vila Nova de Anços
Freguesia da Vinha da Rainha

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO
Manutenção do Programa Regime Fruta Escolar – Lanche Saudável – aos alunos do Pré-Escolar e 1.º
Ciclo, com entregas semanais com o intuito de promover o consumo de fruta e demais hábitos saudáveis
nas crianças e suas famílias, com um investimento de 252, 00€.
Dinamização de Interrupções Letivas para o Pré-Escolar em julho e setembro nos Polos do Centro
Escolar das Degracias e Centro Escolar da Granja do Ulmeiro, mediante levantamento das necessidades
familiares.
Participação nas festas de Encerramento de Ano Letivo dos Jardins de Infância e Escolas do 1.º CEB.
CASA DA CRIANÇA – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
Protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Soure
Funcionamento Regular
Transferências no valor total de 6.032.87€.

PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CEB
Protocolos com Instituições e Juntas de Freguesia – pagamento num total de 4.847,50€.
Continuação das aulas de “Adaptação ao Meio Aquático” no horário das AEC – Atividade Física - com a
possibilidade de levar os alunos do 1.ºCEB do Concelho de Soure às piscinas Municipais de Vila Nova de
Anços, proporcionando-lhes assim o contacto com este desporto.
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
Continuação da participação nos Conselhos Eco-Escolas 2015/2016 e em todas as atividades inerentes
ao funcionamento do Projeto Eco-Escolas, do qual o Município de Soure é parceiro, estando neste ano
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letivo inscritas 5 escolas participantes, a saber: JI/ EB1 Vinha da Rainha (inscrição conjunta), EB1
Alfarelos, JI Vila Nova de Anços, Escola Básica de Soure e Escola Secundária de Soure.
EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
PROGRAMA ESCOLA DE VERÃO JÚNIOR DA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE COIMBRA/
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA VERÃO 2016:
Participação de 13 dos 17 alunos contemplados, na semana de 04 a 08 de julho, com transporte da
Autarquia, com um investimento de 650, 00€.
Receção de alunos, docentes e monitores da Escola de Verão Júnior no Salão Nobre da Câmara
Municipal de Soure e visita pela sede de Concelho com oferta de lanche e lembranças no dia 13 de julho
de 2016.
Participação de representante da Autarquia na Cerimónia de encerramento e entrega de diplomas no dia
22 de julho de 2016 na ESEC.
ATRIBUIÇÕES DE PRÉMIOS
Alunos do Ensino Secundário (4 prémios de 750, 00€ cada, num total de 3.000, 00€), numa Cerimónia
realizada no dia 21 de setembro de 2016, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Soure.
PREPARAÇÃO ANO LETIVO 2016/2017:
Prestação de Serviços de Confeção, Transporte e Distribuição das Refeições Escolares nos
Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar e 1.º CEB
- Escolha do Procedimento Prévio
- Protocolo com Agrupamento de Escolas de Soure
Comparticipação Familiar da Educação Pré-Escolar- 2016/2017
-Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar
-Transportes Escolares
Comparticipação Familiar do Ensino Básico - 2016/2017
- Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º CEB
Realização de reuniões com representantes do Agrupamento de Escolas de Soure, Educadores,
Professores e Encarregados de Educação, para levantamento de necessidades e preparação ano letivo
2016/2017, assim como receção de inscrições no SAF e nos Auxílios Económicos e Manuais Escolares e
respetivo tratamento de dados.
.CASA DA CRIANÇA / EDUCAÇÃO PARA A INFÂNCIA
- Atualização aos Anexos 1 e 2 - Ano Letivo 2016/2017
Anexo 1 - Recursos Humanos
Anexo 2 - Transporte de Crianças
PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CEB
Preparação do ano letivo 2016/2017, com a elaboração do Protocolo entre Câmara Municipal de Soure
(entidade promotora) e Agrupamento de Escolas de Soure e respetiva candidatura ao Acesso ao Apoio
Financeiro apresentada à DGESTE, contratação de docentes e estabelecimento de Acordos de
Cooperação com IPSS e Juntas de Freguesia.
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Participação na Reunião de Operacionalização do Programa de Combate ao Abandono Escolar e
Promoção de Sucesso Educativo, promovida Pela CIM RC a 13 de junho de 2016.
Participação na 1ª Reunião de Trabalho sobre Empreendedorismo nas Escolas da Região de Coimbra
para o ano letivo 2016/2017, no dia 13 de setembro de 2016.
CARTA EDUCATIVA
Continuação da atualização do processo de monitorização da Carta Educativa.
CEDÊNCIA DE VIATURAS/AUTOCARROS MUNICIPAIS
J.I. Alfarelos
J.I. Sobral
J.I. Simões
J.I. Vila Nova de Anços
J.I. Pouca Pena
J.I. Figueiró do Campo
J.I. Soure
J. I. Tapéus
J.I. Vinha Rainha
Centro Escolar da Freguesia de Samuel / J.I.
Centro Escolar de Granja do Ulmeiro/J.I.
AMPLIAÇÃO / CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES
. Pinturas
- Escolha do Procedimento Prévio
- Adjudicação
. AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES
. EB1 de Alfarelos
- Adjudicação
. AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES
. EB1 de Figueiró do Campo
- Adjudicação
CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE
CULTURA
O Concelho de Soure dispõe, hoje, um tecido cultural cada vez mais qualificado e dinâmico, tendo para
isso contribuído a implementação de Políticas de Apoio à Cultura pela Câmara Municipal.
Assente em normas e critérios previamente estabelecidos, consegue-se promover a motivação de todos os
agentes envolvidos no projeto comum de desenvolvimento cultural do concelho.
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Assim, o Concelho de Soure tem vindo a afirmar-se culturalmente, sendo esse reconhecimento traduzido,
na afluência de público às atividades promovidas, quer por Associações Centenárias, quer de outras de
recente constituição pretendendo dinamizar uma “rede local de cultura”, no quadro das suas
competências.
Apoio ao Funcionamento
A Câmara Municipal tem em funcionamento uma Política de Apoio ao Funcionamento das Coletividades
Concelhias. Na prática, este apoio monetário, pretende fomentar o desenvolvimento de algumas áreas
consideradas relevantes para o desenvolvimento sustentado da Cultura Concelhia, ao mesmo tempo que
promove a ocupação dos tempos livres de uma população cada vez mais liberta para a prática de novas
atividades e o desenvolvimento de novos talentos.
Os apoios concedidos abrangem as áreas do Folclore, incluindo a realização dos Festivais, a Música, onde
estão incluídas as Bandas Filarmónicas, as Tunas, os Grupos Corais, Grupos Musicais, a Dança e o
Teatro.
Apoio ao Investimento
O Apoio ao Investimento é concedido pelo Município de Soure, através de propostas apresentadas nas
Reuniões da Câmara e traduzidas nas suas Deliberações. Assume-se, perante as Coletividades Concelhias,
como um fator de primordial importância, uma vez que permite às Coletividades/Instituições,
prosseguirem investimentos por si pretendidos, nas mais diversas áreas.
Cultura e lazer
O Município de Soure coloca, ainda, à disposição das Instituições do Concelho que desenvolvem
atividades de índole cultural um conjunto de outros recursos logísticos que lhes permitem levar a cabo
um conjunto diversificado de iniciativas, que vão desde palcos, cadeiras, mesas, stands, baias, etc.
No quadro seguinte damos nota das Entidades que solicitaram este tipo de apoio. Note-se que a cedência
de qualquer tipo de equipamento por parte do Município comtempla, também, a disponibilização do
respetivo transporte bem como os meios humanos necessários às tarefas associadas.
ENTIDADE

A

B C D

E

F G H I

J

Comissão de Festas do Espírito Santo
Banda do Cercal
Comissão Festas do Casal do Redinho

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Associação de Granja do Ulmeiro

x
x

x

Cascos & Rolhas
Dou Mais Tempo à Vida - Gesteira

N

x
x

Comissão de Festas Honra Santa Ana
Centro Cultural Sampedrense

K L M

x

x
x

x

Dou Mais Tempo à Vida - Vila Nova Anços

x

x

Dou Mais Tempo à Vida - Figueiró

x

x

Comissão de Festas de Relves

x

x

Dou Mais Tempo à Vida - S. J. Pinheiro

x

x

Dou Mais tempo à Vida - Casa Velha

x

x
x
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APPACDM - Soure

x

Santa Casa da Miswericórdia de Soure

x

x

x

x

x

Agrupamento de Escolas Martinho Árias
Núcleo de Trabalhadores do Municipio

x

x

APPACDM - Soure

x

x

Santa Casa da Miswericórdia de Soure

x

x

Grupo Folclórico E. Alafrelos

x

x

x

x

Comissão de Festas N. S. das Graças

x

x

x

x

Rancho das Ceifeirinhas V. N. Anços

x

x
x

Dou Mais Tempo à Vida - Soure

x

x

x

x

Encontro Intergeracional Soure

x

x

x

x

Rancho Folclórico de Pouca Pena

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

Grupo de Folclore do Maelriçal

x

Comissão de Festas de Lourenços

x

x

x

Comissão festas S. J. Pinheiro

x

x

x

x

x

Comissão da Capela Casa Velha Gabriéis

x

x

x

x

x

x

x
x

Comissão de festas N. S. das Neves

x

x

Comissão da Capela de Sobral

x

x

Comissão de Festas de Malhadas

x

Associação de Casa Velha

x

x
x

Centro Social de Alencarce C. Cascão

Rancho Típico de Paleão

x

x

Comissão de Festas de Santa Ana
Grupo Musical Gesteirense

x
x

x

Sociedade Columbófila de Soure

Associação C. R. D de Simões

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Comissão de Festas de Simões

x

Centro Recreativo de Casconho
Centro Recreativo de Bonitos

x
x

x
x

Comissão da Capela de Sabugueiro

x
x

x

x

x
x

x

x

Comissão de Festas de Degracias

x

x

x

x

Comissão de Festas de Alencarce Cima

x

x

x

x

Associação C R de Lousões

x

x

x

x

Comissão de Festas de Mogadouro

x

x

x

Comissão de Festas de Cotas

x

ADESTA - Tapéus

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

Grupo Musical Gesteirense

x

Comissão de Festas de Queitide
Associação de Simões

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
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Comissão de Festas de Santa Ana

x

Grupo O. Os Grojos

x

x

Grupo de Pauliteiros de Vila N. Anços

x

x

Comissão Fetras de Casal dos Ferreiros

x

Junta de Freguesia de Tapéus

x

Associação C. D. S. F. Vinha da Rainha
Grupo Folclórico E. do Cimeiro

x

x

Grupo Folclórico E. de Granja Ulmeiro

x

x

Rancho Folclórico de Pouca Pena

x

x

Comissão de Festas Mocifas da Nazaré

x

Saurium BTT

x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Legenda:
A - Palco I B - Cadeiras plástico I C - Mesas plástico I D - Bancos I E - Mesas I J - Stands I G - Báias I H - Tendas I I Balcões I J - Sinais trânsito
k - Contentores/baldes p/ lixo I L - Projetores I M - Equipamento de
som I N - Outros

EDIÇÃO E LANÇAMENTO DO LIVRO “GENTE DE SOURE – MEMÓRIAS
EVOCATIVAS DE CIDADÃOS FALECIDOS”
Autoria de António dos Santos Mota
BIBLIOTECA MUNICIPAL
PROGRAMA INTEGRADO DE PROMOÇÃO DA LEITURA/ Projetos Continuados
AÇÃO DE ANIMAÇÃO DE LEITURA (de segunda a sexta-feira)
PARA LÁ DAS MARGENS… VÁRIAS FORMAS DE VIDA…
Continuando a tratar o tema Natureza e sua diversidade, no 3º período vamos “lá fora” olhar e descobrir
os animais e as plantas que enriquecem o lugar onde vivemos, vamos “para lá das margens” e conhecer
melhor a paisagem e o habitat que nos rodeia, vamos “lá fora” para explorarmos a grande variedade de
formas de vida!
Na sala de leitura da biblioteca municipal propomos a cada grupo escolar, pistas para pesquisas
bibliográficas sobre a natureza e os animais. Procuram-se livros nas estantes e introduzem-se algumas
noções de formação de utilizadores. Depois de se encontrarem os livros/documentos nas estantes, cada
criança/jovem pesquisa e seleciona as matérias e os animais que interessa, a seguir, é entregue a cada
criança uma folha de recolha de dados onde podem anotar o que vêm, ouvem, cheiram, tocam e provam, na
natureza, ou seja, no jardim da biblioteca municipal. Plantas, árvores e pequenos animais, destacando-se a
árvore de grande porte: a Araucária.
- Participação das instituições de ensino (Ensino Pré-escolar)
- 3 sessões/animações de leitura: 48 crianças do ensino pré-escolar /IPSS
SÁBADOS NA BIBLIOTECA. Manta com Histórias para Pais e Filhos
- 2 Sábados/ 0 sessão
17

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure,
realizada no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Município, em 28 de Setembro de 2016
(A biblioteca encerra aos sábados de 1 de julho a 15 de setembro, e recomeça com o programa Sábados
na Biblioteca no mês de outubro.
OUTRAS ATIVIDADES
MONTRA INFORMATIVA
(Livros/ Autores/ Acontecimentos…)
Dia de São Tiago
Dia de São Mateus
História Local
Vamos passear com os livros ( livros de viagens)
Novidades editoriais adquiridas para a biblioteca
EXPOSIÇÕES NA BIBLIOTECA
LONTRA PARADE
Exposição de 49 lontras, trabalho que reflete as competências artísticas desenvolvidas no âmbito do
trabalho colaborativo entre a biblioteca municipal, os jardins de infância - (AES e das IPSS), escolas do
1º, 2º CEB, Escola 3/Sec. do Agrupamento de Escolas de Soure e Instituto Pedro Hispano.
(Junho, julho, agosto, até 14 de setembro)
LONTRA PARADE
Exposição das 49 lontras no átrio do edifício da Câmara Municipal de Soure
(14 a 28 de setembro)
Exposição de HISTÓRIAS EM KAMISHIBAI – TEATRO DE PAPEL
Resultante do tema proposto no início do ano letivo – biodiversidade em Soure; a lontras e os animais –
os jardins de infância do AES construíram histórias à volta do tema, que teve como resultado 12 histórias
em papel que foram depois “mostradas” num suporte em madeira à maneira de teatro ( Kamishibai).
FUNCIONAMENTO REGULAR DE CINCO POSTOS DE INTERNET
Junho | Set – 2.888 utilizações
De realçar a utilização por um número de pessoas do sistema WI-FI existente na biblioteca municipal e
que cobre uma parte do jardim da biblioteca. Por isso houve também a disponibilização do sistema WI-FI
aos utentes da piscina.
Foi evidente, este ano, a utilização deste serviço por parte dos utilizadores quer da biblioteca, quer das
piscinas municipais, neste período.
ESPLANADA DO LIVRO, na Piscina Municipal de Soure
No período de abertura ao público das piscinas, a Biblioteca dinamiza uma zona de leitura e consulta de
livros, jornais e revistas no jardim da biblioteca/piscina. Esta esplanada do livro, promove,
principalmente, a leitura informal de jornais diários e revistas ao público que frequenta a piscina.
Em média, diariamente, 6 a 10 pessoas solicitaram jornais e revistas.

TEMPOS LIVRES – FÉRIAS DE VERÃO NA BIBLIOTECA
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De acordo com o programa de Ocupação de Tempos Livres organizado pelas IPSS, nomeadamente com a
APPACD-Soure foram realizadas sessões diversificadas (oficinas de leitura, workshops e leituras em voz alta):
- 4 sessões
- 80 crianças
DIA DOS AVÓS – ENCONTRO INTERGERACIONAL
Participação da equipa de animação da biblioteca no programa de animação deste dia no parque da Várzea
BIBLIOTECAS ESCOLARES
Técnicas da Biblioteca Municipal no âmbito do SABE (Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares)
procedem ao tratamento técnico dos documentos existentes nas bibliotecas escolares.
- Processo em Curso
ENTRADAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Jun | Set – 2.611
UTILIZAÇÕES DO AUDITÓRIO
até ÀS 18H - 19 utilizações
depois das 18h – 1 utilização
MUSEU/POSTO DE TURISMO MUNICIPAL
FUNCIONAMENTO REGULAR DE 4 POSTOS DE INTERNET AO PÚBLICO
jun |set - 86 utilizações (para 32 utilizadores)
ENTRADAS NO MUSEU/ POSTO DE TURISMO
Jun | set - 593 entradas
Nota: Neste período entraram no Museu/Posto de Turismo de Soure 99 estrangeiros.
EXPOSIÇÕES
Fotografia – NO RASTO DE D. SESNANDO… - de 24 de junho a 24 de julho
Fotografia de Soure de Maria Laranjeira – De 01 de agosto a 15 de setembro
Exposição de Pintura – “Um olhar … e momentos” de Luísa Guardado
De 16 de setembro a 15 de outubro
CIÊNCIA VIVA |CAÇA AO TESOURO NO CASTELO DE SOURE
Atividade realizada em parceria com a Rede de Castelos e Muralhas do Mondego e Ciência Viva. Tem
inscrições a nível nacional.
- 34 participantes
Decorreu no dia 04 de setembro de manhã.
Os participantes foram convidados a fazer um circuito a pé, de pista em pista, onde foram descobrindo,
conhecendo e explorando vários locais de interesse da vila de Soure. No final, já no castelo de Soure,
foram distribuídas lembranças a todos os participantes. 34
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OUTROS
Música & Muralhas – Sara Travassos e Cláudio Dias com Baluarte (01 de julho)
Visitas Guiadas pela técnica de turismo:
12/07/2016 -Visita guiada ao grupo de Assistência. Social da Administração Interna / Aposentados - 45
participantes
13/07/2016 - Visita guiada Escola Verão Júnior – 35 participantes
23/07/2016 - Visita guiada Grupo Folclore Espanhol –40 participantes
04/09/2016 – visita guiada ao grupo Ciência Viva – 34 participantes
10/09/2016 Visita guiada – Carta da Europa / Samuel – Encontro de jovens – 100 participantes
CEDÊNCIA DE VIATURAS/AUTOCARROS MUNICIPAIS:
ASSOCIAÇÃO DE SAMUEL
RANCHO GRANJA DO ULMEIRO
GRUPO ARTES DO PALCO
ST.ª CASA MISERICÓRDIA DE SOURE
BANDA DE V.N. ANÇOS
RANCHO RIBEIRA DA MATA
RANCHO DE ALFARELOS
AUTARCAS DAS FREGUESIAS DO CONCELHO
RANCHO POUCA PENA
PAULITEIROS DE VILA NOVA DE ANÇOS
BANDA DA GESTEIRA
GRUPO ETNOGRÁFICO DE SAMUEL
RANCHO TAPEUS
BANDA DE SOURE
RANCHO PALEÃO
RANCHO CEIFEIRINHAS
MESF – JOVEM
IRMANDADE DA RAINHA SANTE
CAPELANIA CASAL DO REDINHO
TUNA CARVALHAL DE AZÓIA
JUNTA DE FREGUESIA DE SAMUEL
DESPORTO E JUVENTUDE
JUVENTUDE
CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE SOURE (CMJS)
Realização do 3º Encontro Temático - Património Gastronómico, no dia 9 de julho com a presença
de 65 pessoas. Organizado em colaboração com a Associação de Defesa do Património, Cultural e
Natural de Soure, ADPCNS e a colaboração do Chefe Orlando Esteves;
Preparação do 4º Encontro Temático - Património e Turismo, a realizar no dia 24 de setembro no
Espaço Finisterra;
. Participação no programa de S. Mateus
Organização do evento Stand Up Paddle” no sábado dia 17;
Organização do pavilhão do CMJS no espaço da Festa;
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. Apoio na organização do Trail “Rota do arroz carolino”, da responsabilidade da Associação de
Jovens de Soure;
. Realização de reuniões de preparação das atividades constantes no Plano para 2016.
PISCINA MUNICIPAL - Vila Nova de Anços/Soure
. Controlo Analítico de Águas da Piscina;
. Aquisição de equipamento para o espaço exterior da Piscina para a abertura de Verão;
. Intervenções regulares de manutenção do equipamento;
. Reuniões periódicas com os funcionários, para programação de intervenções e para balanço do
funcionamento;
. Reunião com professores e entidades para informação e esclarecimento da entrada em funcionamento
dos Cartões magnéticos, individuais e de grupo, para acesso à Piscina a partir de 1 de outubro.
NATAÇÃO - Adaptação ao Meio Aquático
(Crianças dos 3.º e 4.º anos do 1.º CEB nos 2 tempos das AEC de Atividade Física)
- Preparação da atividade para o ano letivo de 2016/2017
Reuniões de preparação e articulação, referentes aos horários das Turmas, aos Transportes dos alunos no
percurso Escola-Piscina-Escola, e tempo de aula na Piscina, com a Direção do Agrupamento de Escolas
Martinho Árias de Soure, equipa municipal dos transportes, professores das AEC, coordenador do
Grupo Disciplinar de Educação Física e funcionários da Piscina de Vila Nova de Anços.
Envio de Informação e autorização para os Pais e Encarregados de Educação dos alunos dos 3º e 4º anos
e dos 1º e 2º anos das Turmas mistas.
Alunos envolvidos
1º Semestre
Turma
Degracias B
Tapéus
Alfarelos B
Granja do Ulmeiro E
Sobral A
Soure G
Gesteira B
Soure B
Sobral B
Soure F

Dia
2ª f
3ª f
4ª f
5ª f
6ª f

Ano Letivo 2016/2017
06 Outubro / 10 fevereiro
Nº Alunos
Anos
Percurso
12
3º/4º
14
Todos
16
2º/4º
17
4º
18
1º/4º
19
4º
19
2º/3º
20
1º/3º
19
2º 3º
20
4º
TOTAL

2º Semestre
Turma
Vila Nova de Anços A
Figueiró do Campo B
Marco A
Vinha da Rainha
Alfarelos A
Granja do Ulmeiro D
Soure E
Vila Nova de Anços C

Dia
2ª f
3ª f
4ª f
5ª f

Nº Alunos
17
11
15
19
20
23
23
14

13 fevereiro / 22 junho
Anos
Percurso
1º/4º
3º/4º
1º/2º/3º
Todos
1º/3º
3º
3º
3º

Total

Nº Prof.

26

2

33

2

37

2

39

2

39

2

174

Total

Nº Prof.

28

2

34

2

43

2

37

2

21

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure,
realizada no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Município, em 28 de Setembro de 2016
Gesteira A
Marco C

6ª f

15
19

1º/4º
4º

34
TOTAL

2

176

AQUISIÇÃO DE TROFÉUS
Clube de Caça e Pesca de Vila Nova de Anços
Associação Granja do Ulmeiro – Secção de Pesca
CEDÊNCIA DE VIATURAS/AUTOCARROS MUNICIPAIS:
GRUPO DESPORTIVO SOURENSE
ASSOCIAÇÃO VINHA RAINHA
NORTE E SOURE
ASSOCIAÇÃO GRANJA DO ULMEIRO
AÇÃO SOCIAL E SAÚDE
AÇÃO SOCIAL
APOIO À FAMÍLIA
Atendimento/Acompanhamento personalizado, primeiro com a Família, depois em sessões
individualizadas, no Gabinete de Apoio à Família a Crianças/Jovens oriundas das 10 (dez) Freguesias do
Concelho, sinalizadas pela própria Família, pelas Escolas e/ou por outras Instituições, num total de 13
sessões (de 27 de junho até 22 de setembro de 2016).
. Articulação Escola/Família
- Intervenções sempre que solicitadas;
- Participação em Reuniões Mensais com a Psicóloga do Agrupamento de Escolas Martinho Árias
de Soure e com a Psicóloga do Centro de Recursos para a Inclusão.
. Articulação com o Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure
. Acompanhamento regular de situações sinalizadas:
- Na CPCJ (Comissão de Proteção de Crianças e Jovens).
PROJETO PORTAS ABERTAS
. Participação em Reuniões;
. Atendimento Psicológico de Casos sempre que sinalizados.
APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
HABITAÇÃO SOCIAL
. Levantamento/acompanhamento e encaminhamento para novas soluções habitacionais, de agregados
familiares em situação de grave carência habitacional;
PROHABITA – PROGRAMA DE FINANCIAMENTO PARA ACESSO À HABITAÇÃO
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. Acompanhamentos de 13 Agregados Familiares (3 Realojados num Imóvel do Município/ 10
Realojados na Vertente Arrendamento);
. Realização de Visitas Domiciliárias / Social e Técnica (Condições de Habitabilidade);
. Valor da Renda Apoiada (3 meses julho/agosto/setembro de 2016 = 2.783,58€);
. Comparticipação do Município de Soure (3 meses julho/agosto/setembro de 2016 = 8.431,77€).
APOIO AO ARRENDAMENTO
. Acompanhamento de 13 Agregados Familiares, apoiados excecionalmente, através da atribuição de
um Apoio Mensal ao Arrendamento:
- Valor do Apoio (3 meses julho/agosto/setembro de 2016 = 5.039,88€).
. Atribuição de um apoio mensal ao arrendamento, pelo prazo de 12 meses, correspondente a 50% do
valor da renda, a três Agregados Familiares, com início a outubro de 2016.
PROGRAMA REDE SOCIAL
. Acompanhamento da Rede Social;
Alteração do Representante do Centro Social de Alfarelos no Conselho Local de Ação Social;
. Dinamização de Reuniões:
. Núcleo Executivo do CLAS
. Preenchimento de um Questionário da Rede Social na sequência da Avaliação do referido Programa,
contributos essenciais para a proposta de revisão do normativo da Rede Social;
. Piscinas Municipais do Concelho de Soure// Regulamento e Tabela de Taxas – Isenção
Isenção genérica a todas as IPSS do Concelho de Soure na utilização das piscinas Municipais,
durante os meses de julho e agosto, para o desenvolvimento das suas atividades, mediante a apresentação
de um pedido em concreto.
. IV Encontro Intergeracional do Concelho de Soure
O encontro decorreu no Parque da Várzea entre as 10H00 e as 17H00 e teve como objetivo principal a
promoção do convívio entre os participantes, de todas as idades, provenientes de 10 Instituições
Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho e 2 lares privados. A iniciativa reuniu cerca de 150
crianças e 250 idosos. Este ano, a iniciativa coincidiu com o “Dia dos Avós”, juntando crianças, jovens e
seniores num dia divertido e repleto de atividades lúdicas.
. Núcleo Executivo do CLAS de Soure:
. Acompanhamento da Implementação do Plano de Ação do CLDS Soure 3 G, nos termos do n.º 1 do
artigo 15.º da Portaria n.º 179-B/2015, de 17 de junho.
CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 3 G
. Participação em Reuniões de Trabalho;
. Colaboração e participação nas atividades previstas no Plano de Ação do CLDS Soure 3 G em
conjugação com a Rede Social;
. Colaboração, em articulação com o CLDS Soure 3G, na realização de uma ação de Formação e
Sensibilização para o Acolhimento de Refugiados destinada aos técnicos e parceiros do CLAS, no âmbito
do Programa de Recolocação de requerentes de proteção internacional, a realizar no próximo dia 29 de
setembro de 2016.
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PROJETO “MOVIMENTO POR UM SORRISO”
- População Alvo: Idosos do Concelho de Soure
. Visa contribuir para uma melhor integração social e pessoal da população idosa, através de terapias
inovadoras e comprovadas cientificamente, criando oportunidades de forma a obter uma melhor
qualidade de vida.
- Acompanhamento em articulação com a Equipa Técnica do CLDS Soure 3 G na execução das ações
constantes no Projeto.
- Articulação com a Entidade «Associação Oportunidades Iguais», à qual foi adjudicada a prestação do
referido serviço.
- Pagamento no Valor de €1305,00 referente à execução das ações desenvolvidas pela “Associação
Oportunidades Iguais – Sem Diferenças”, relativas aos meses de julho, agosto e setembro de 2016.
ACORDOS COM IPSS – VALÊNCIAS DIVERSAS
. COMPLEMENTOS A ACORDOS COM A SEGURANÇA SOCIAL
- ADESTA – Associação de Desenvolvimento Social, Cultural e Desportiva da Freguesia de Tapeus
. Serviço de Apoio Domiciliário
- Apoio Mensal Regular no valor de 948,36€
(3 meses/julho/agosto/setembro de 2016 = 2.845,08€)
- APPACDM de Soure
. Lar / Residencial
- Apoio Mensal Regular no valor de 971,62€
(3 meses/julho/agosto/setembro de 2016 = 2.914,86€)
- Centro Social das Malhadas
. Centro de Dia
- Apoio Mensal Regular no valor de 102,97€
(3 meses/ julho/agosto/setembro de 2016 = 308,91€)
. Serviço de Apoio Domiciliário
- Apoio Mensal Regular no valor de 948,36€
(3 meses/ julho/agosto/setembro de 2016 = 2.845,08€
G.I.P. - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL
Serviço de Apoio/Acompanhamento a Jovens e Adultos Desempregados;
Funcionamento Regular;
Elaboração de Currículos;
Cartas de Apresentação;
Preparação para Entrevistas;
Divulgação das Medidas de Emprego.
Realização de 5 Sessões de Informação para Desempregados de Longa Duração sobre Procuras Ativas
de Emprego, Medidas: Estímulo de Emprego, Estágio de Emprego e Estágio Reativar, InvestJovem e
Emprego etc.);
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Realização de 3 Sessões de Informação para elaboração de um PPE (Plano Pessoal de Emprego)
pretende-se verificar o nível de formação, emprego, ou outras vertentes de encaminhamento para
integração de desempregados;
Nestas sessões de esclarecimentos esteve presente o CLDS 3G – Soure 3G, como convidado.
Participação numa reunião no dia 22 de julho, com a Diretora do Centro de Emprego da Figueira da Foz
e com o CLDS 3G – Soure 3G e com a representante da Junta de Freguesia de Soure, para informação
da utilização do Manual de Apoios aos utilizadores do Portal Garantia Jovem;
- Acompanhamento/Análise e Caracterização dos Dados relativos ao Desemprego do Concelho de Soure
comparativamente aos restantes Concelhos do Distrito de Coimbra.
Atividades Desenvolvidas no período compreendido entre 27 de julho e 22 de setembro de 2016:
Atividades
Sessões de Informação sobre Medidas de Apoio ao Emprego, de Qualificação Profissional e de
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências
Sessões de Apoio à Procura de Emprego
Receção e Registo de Ofertas de Emprego
Apresentação de Desempregados a Ofertas de Emprego
Colocação de Desempregados em Ofertas de Emprego
Integração em ações de Formação em Entidades Externas ao IEFP.IP
Controlo da Apresentação Periódica dos Beneficiários das Prestações de Desempregados
Total Geral

Objetivos
269
61
12
176
10
0
398
926

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ)
Atividades desenvolvidas pela Representante do Município de Soure na CPCJ:
. Participação nas Reuniões (Modalidade Restrita e Modalidade Alargada);
. Realização de Visitas Domiciliárias;
. Acompanhamento de Agregados Familiares a consultas médicas nas diversas áreas da saúde;
. Acompanhamento regular de 13 situações sinalizadas;
. Participação/dinamização no Projeto «Tecer a Prevenção»;
. Encontro Nacional de Avaliação da Atividade das CPCJ
O Encontro Anual de Avaliação, onde deverão estar presente todas as Comissões de Proteção, realizar-se-á,
no presente ano, na Região Autónoma da Madeira, no Funchal, nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2016.
- NLI/RSI - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO
. Acompanhamento/ Gestora de 8 Processos ao nível do Rendimento Social de Inserção;
. Participação nas Reuniões;
. Realização de Visitas Domiciliárias;
. Protocolo de colaboração para o desenvolvimento de Atividade Socialmente Útil – em fase de renovação.
- ATENDIMENTO /ACOMPANHAMENTO SOCIAL – AAS
- Acompanhamento/ Gestora de 10 Processos ao nível da Ação Social;
- Constituição/ Atualização dos Processos Familiares;
- Realização de Visitas Domiciliárias;
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INICIATIVAS DIVERSAS
- Levantamento/Caracterização/Acompanhamento, em articulação com a Segurança Social, Juntas de
Freguesia, Escolas e outras Instituições do Concelho, de situações de agregados familiares em condições
socioeconómicas desfavorecidas;
- BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO NO CONCELHO DE SOURE
O Voluntariado é o conjunto de ações de interesse social e comunitárias realizadas de forma
desinteressada por pessoas, no âmbito de projetos, programas e outras formas de intervenção ao serviço
dos indivíduos, das famílias e da comunidade, desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas
ou privadas.
. Divulgação do Projeto de Normas de Funcionamento do Banco Local de Voluntariado de Soure;
. Divulgação do endereço eletrónico para o Banco Local de Voluntariado: voluntariado@cm-soure.pt
. Distribuição de panfletos e Mupi sobre o Banco Local de Voluntariado de Soure e das fichas de
inscrição dos voluntários e da entidade promotora.
. Continuação de recolha de inscrições, constam até ao momento 10 inscrições de voluntários.
. Divulgação da implementação do Banco Local de Voluntariado no Concelho de Soure no site do Conselho
Nacional para a Promoção do Voluntariado.
- PROJETO “DOU MAIS TEMPO À VIDA” DA LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO
. “Dou Mais Tempo à Vida” é uma iniciativa de âmbito comunitário, que visa a promoção da educação para
a saúde e a prevenção do cancro, assim como a divulgação das iniciativas e dos serviços da Liga
Portuguesa Contra o Cancro de apoio ao doente oncológico e à família. Traduz-se no desenvolvimento
de atividades em cada uma das comunidades onde é promovida e que pretendem mobilizar o indivíduo e
a comunidade para a luta contra o cancro.
. Cerimónia de Encerramento do Projeto “Dou Mais Tempo à Vida” no dia 23 de julho de 2016, com
apoio logístico do Município de Soure;
. Participação em reuniões com os responsáveis do projeto “Dou Mais Tempo à Vida”;
- PROJETO EPIS – EMPRESÁRIOS PELA INCLUSÃO SOCIAL
. Celebração de um Protocolo de Cooperação com a Associação EPIS, para implementação deste projeto,
no 2º e 3º Ciclo de Ensino Básico de duas escolas no Concelho de Soure, no próximo ano letivo,
designadamente no Agrupamento de Escolas Martinho Árias em Soure e Instituto Pedro Hispano na
Granja do Ulmeiro.
. Identificação dos Mediadores EPIS por parte das duas Escolas (4 Mepis, dois para o 5º ano de Ensino
Básico e o outros dois para o 7.º ano do Ensino Básico);
. Acompanhamento de todo o processo da Representante EPIS do Concelho (Técnica do Município);
. 1ª Formação com o coordenador metodológico da EPIS, realizada no dia 5 de setembro de 2016;
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. Agendamento de reuniões de trabalho/formação quinzenais;
. Impressão e entrega dos Manuais de Técnicas de Intervenção com o Aluno EPIS;
. Configuração e impressão do modelo da carta de autorização a ser entregue aos Encarregados de
Educação;
. Pagamento no Valor de €2 507,32 referente a 50%, do investimento Metodológico necessário à
implementação do Projeto desenvolvido pela Associação Empresários para a Inclusão Social – Epis.
- PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA COM O TEATRÃO
Este Protocolo tem por objetivo a colaboração cultural e artística entre o Município e o Teatrão, nos anos
2016 e 2017, visando a parceria no desenvolvimento de Programas de Ação Social e Educação do Baixo
Mondego, assim como a elaboração e realização de Projetos conjuntos nestas áreas que contribuam para
o interesse mútuo das duas instituições.
. Projeto “Bando À Parte III”
. Reuniões de trabalho com os Técnicos do Teatrão;
. Identificação de 8 (oito) jovens de contextos desfavorecidos do ponto de vista social, cultural e
económico do Concelho de Soure, com idades compreendidas entre 14 e 20 anos;
. Reuniões com os Jovens e respetivos Encarregados de Educação;
. Disponibilização de Transporte pelo Município de Soure;
. O Seguro para a participação no referido Projeto é assegurado pelo Município de Soure;
. Articulação frequente com os técnicos do Teatrão;
. Acompanhamento dos jovens integrados no projeto na participação de algumas atividades
dinamizadas pelo teatrão, no âmbito das disciplinas de dança, teatro e música.
. Autarquias Familiarmente Responsáveis
Adesão ao Projeto
Observatório de Autarquias Familiarmente Responsáveis tem como principais objetivos:
- Dar visibilidade às Autarquias que se destaquem nesta matéria de responsabilidade familiar;
- Acompanhar, galardoar e divulgar as melhores práticas;
- Potenciar a experiência obtida por uns Municípios em benefício dos outros;
- Colocar ao dispor das Autarquias uma Equipa Técnica Pluridisciplinar constituída essencialmente por
pessoas das áreas da sociologia, psicologia, ação social e familiar e economia que, com experiência nos
âmbitos da família e das Autarquias possam contribuir positivamente para ajudar a avaliar e construir
políticas públicas nesta área.
A adesão do Município de Soure a este Projeto não acarreta custos, e traduz-se no preenchimento de um
Inquérito anual em que se dá a conhecer as boas práticas existentes no Concelho de Soure.
Inquérito das Autarquias Familiarmente Responsáveis de 2016, finalizado e submetido no dia 15 de
julho de 2016.
. Participação na divulgação da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo – Ação Verão 2016 com a
distribuição de Cartazes/Mupis na Câmara Municipal, IPSS e Juntas de Freguesia do Concelho.
. Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade – PNPA
Envio da lista de ações do PNPA e Entidades Responsáveis pela sua concretização – Município de
Soure no dia 17 de agosto de 2016.
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. EAPN Portugal – Núcleo Distrital de Coimbra
Campanha Nacional “ A Pobreza Não”
Colaboração da autarquia na divulgação da campanha através da cedência de um Muppie e
afixação de cartazes na Câmara, nas IPSS e Juntas de Freguesia do Concelho, no âmbito do Dia
Internacional para a Erradicação da Pobreza.
- «PROGRAMA CEGONHAS»
. Divulgação do Programa, através de Folheto, por todos os parceiros da Rede Social Concelhia e demais
Entidades;
. Divulgação de Folheto pelos estabelecimentos comerciais do Concelho, designadamente, farmácias,
supermercados, lojas, etc…
. Continuação de manifestação de interesse na apresentação de Candidaturas por vários Agregados
Familiares residentes no Concelho de Soure;
. 26 Candidaturas Formalizadas:
- 7 Candidaturas com as duas tranches efetuadas, no valor de €2.000,00;
- 2 Candidaturas com a primeira tranche efetuada, no valor de € 250,00;
- 17 Candidaturas em fase de análise (falta de entrega de recibos comprovativos das despesas efetuadas);
. 25 Crianças nascidas sem formalização de Candidatura;
. 6 Crianças com previsão de nascimento para o ano de 2017.
SISTEMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA (SNIPI)
. Equipa Local de Intervenção (ELI) – Participação da Câmara Municipal de Soure
- Participação nas Reuniões;
- Realização de Avaliações de Desenvolvimento às crianças referenciadas para o SNIPI;
- Acompanhamento de dois casos pelas Técnicas do Gabinete de Ação Social e Saúde (5h/semanais
cada);
PROGRAMA DE TELE-ASSISTÊNCIA A IDOSOS
- Acompanhamento, em articulação como o CLDS Soure 3G, de 11 Utentes que usufruem deste
serviço;
- Realização de Visitas Domiciliárias/ Apoiar os Utentes na utilização adequada e regular do serviço;
- Participação em Reuniões de Trabalho;
- Levantamento de novos Idosos do Concelho de Soure, em articulação com as IPSS e CLDS – Soure 3
G, para a colocação de equipamentos.
- Pagamento no Valor de 428,40€ referente à comparticipação do Município de Soure no «Programa de
Tele-Assistência a Pessoas Carenciadas», relativo aos meses de julho, agosto e setembro de 2016.
CEDÊNCIA DE VIATURAS/AUTOCARROS MUNICIPAIS:
ST.ª CASA MISERICÓRDIA
C. PAROQUIAL G,. ULMEIRO
CASA POVO V.N. ANÇOS
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ASSOCIAÇÃO SAMUEL
ASSOCIAÇÃO VINHA RAINHA
SAÚDE
ECO – SAÚDE – PROTOCOLOS/ TRANSPORTE DE UTENTES
. União de Freguesias de Gesteira/ Brunhós
MÊS
N.º UTENTES
julho 2016
46
agosto 2016
42
setembro 2016*
41
TOTAL
129

KM’S
748
792
704
2244

. União de Freguesias de Degracias/ Pombalinho
MÊS
N.º UTENTES
julho 2016
45
agosto 2016
85
setembro 2016*
43
TOTAL
173

KM’S
1190
1540
1470
4200

. Freguesia de Tapéus
MÊS
julho 2016
agosto 2016
setembro 2016*
TOTAL
. Freguesia de Vinha da Rainha
MÊS
julho 2016
agosto 2016
setembro 2016*
TOTAL
* Estimativa de Kms até ao final do mês.

N.º UTENTES
220
239
210
669

KM’S
840
880
640
2360

N.º UTENTES
51
45
32
128

KM’S
1140
960
1260
3360

- Projeto Desafio Gulbenkian «Não à Diabetes!»
. O Município de Soure aderiu a este Protocolo celebrado entre a ANMP e a Fundação Calouste
Gulbenkian.
Este Projeto tem como objetivo divulgar e sensibilizar a população do Concelho para esta
problemática, desenvolvendo um conjunto de ações, de forma articulada, com a instituição local de saúde
e outras entidades da Rede Social, designadamente no âmbito da promoção da alimentação saudável, e da
prática da atividade física.
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. Realização de reuniões de trabalho, pela Equipa Local, para elaboração do Plano Estratégico de
Atividades.
- Protocolo com a ARS do Centro
Este protocolo tem como objetivo contribuir para a dinamização e melhoria da resposta da USF
VitaSaurium aos cidadãos da União de Freguesias de Degracias/Pombalinho, tendo em vista melhorar o
acesso, humanização e qualidade dos serviços de saúde que lhe são prestados.
O Município de Soure através deste Protocolo disponibiliza:
- Transporte dos utentes da União de Freguesia para a sede da USF, pelo menos 4 dias úteis por
semana;
- Viatura de transporte com motorista aos profissionais da USF para as suas deslocações à extensão de
saúde das Degracias, bem como para a realização dos domicílios, com uma frequência de pelo menos dois
dias por semana.
- USF – Unidade de Saúde Familiar/ Alfarelos/Granja do Ulmeiro/ Figueiró do Campo
. Remodelação
. Aprovação de Projeto
. Escolha de Procedimento Prévio
HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
Atividades
Alvarás de licenças de obras de construção
Alvarás de licenças de autorização de utilização
Alvarás de licenças de obras de demolição
Alvarás de loteamento
Alvarás de remodelação de terrenos
Alvarás de licença de ocupação da via pública e de espaço público
Alvarás de licença especial de ruído
Obras isentas de licenciamento municipal
Certidões e Declarações emitidas
Requerimentos submetidos a despacho
Ofícios elaborados
Consultas a entidades pelo portal autárquico
Vistorias
Ações de fiscalização/visitas a obras em curso
Embargos de obras efetuadas pela fiscalização
Vistorias a redes de águas e esgotos de obras particulares
Abertura de valas para ramais de eletricidade autorizadas

Total
7
9
0
0
0
11
2
48
15
184
202
12
2
84
0
7
10

Editais – 3
Informação para isenção do pagamento da taxa nos processos dos requerentes infra referidos:
Requerente

Descrição da prestação tributável

Valor em €
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Associação Empresarial de Soure
Rancho Típico do Paleão
Junta de Freguesia de Maiorca

Emissão do alvará de licença de ocupação do espaço publico
Emissão do alvará de licença de ocupação do espaço publico
Publicidade, divulgação da feira industrial, comercial e agrícola de
Maiorca - Findagrim

5.366,50€
90,50€
26,25€

Atividades não quantificadas
Apoio administrativo e técnico ao atendimento (back-office)
Atendimento ao público, munícipes e técnicos, presencial e via telefone;
Fiscalização da feira semanal da segunda-feira e das feiras do concelho;
Fiscalização de situações várias não integradas em processos de obras particulares;
Apoio na organização da feira de São Mateus (fiscalização e gabinete de desenho);
Participação em reuniões na Comissão da Reserva Agrícola Nacional;
Gabinete de Desenho
- Associação, Instrução e Recreio 1º de Maio, Alfarelos - Levantamento e Desenho do Edifício Existente;
- Projeto de reconstrução da Capela do Casal do Barril, incluindo medições e orçamentos;
- Elaboração de estudo / projeto de acesso à casa da criança, para pessoas com mobilidade reduzida;
- Elaboração de estudo / projeto de acesso às piscinas de Vila Nova de Anços, para pessoas com
mobilidade reduzida;
- Elaboração de estudo / projeto de acesso às piscinas ao ar livre de Soure, para pessoas com mobilidade
reduzida;
- Elaboração das telas finais do espaço Muralhado;
- Projeto de uma ponte pedonal, no lugar do Sobral;
- Elaboração de estudo / projeto de estacionamentos no Largo junto ao Centro Escolar de Granja do
Ulmeiro;
- Iniciação do projeto de Arranjos Urbanístico do espaço exterior das Sedes do Grupo de Pauliteiros e
Filarmónica de Vila Nova de Anços;
- Elaboração de plantas tipo de travessias da linha do caminho-de-ferro;
- Mapa de apoio para os transportes escolares (Escola EB1do Sobral);
- Elaboração de planta e pormenores construtivos, para a construção de muro, valeta e alargamento da
plataforma de estrada em Alfarelos;
- Desenho de placa de “aviso de encerramento de passagem de nível”;
- Levantamento do campo de futebol e sede da junta em Vila Nova de Anços para elaboração de projeto
de alterações;
Topografia
- Implantação do terreno a adquirir para a construção dos acessos à Plataforma Logística de Alfarelos;
- Levantamento da zona envolvente á passagem de nível e casa dos cantoneiros em Alfarelos para
elaboração do projeto da travessia da Linha do Norte com o coletor de saneamento;
- Preparação de uma planta topográfica com a localização dos abatimentos ocorridos na estrada dos
Fuzeiros e zona envolvente;
- Levantamento do terreno da APPACDM, para atualização planimétrica e altimétrica e instrução do
processo de retificação de área;
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- Elaboração de uma Planta Topográfica da ETAR da Granja do Ulmeiro/Alfarelos, com a delimitação
das eventuais estremas correspondentes aos 6633m2 registados;
- Execução de um perfil à Linha do Norte, na zona da passagem de nível, para prolongamento do
saneamento;
- Levantamento do lote Nº6 na Avenida dos Bombeiros Voluntários, para preparação dos elementos
necessários à implantação dos alinhamentos;
- Levantamento do terreno envolvente à sede dos Pauliteiros de Vila Nova de Anços, para atualização
planimétrica e altimétrica do levantamento existente;
- Levantamento do terreno da Escola Primária de Serro Ventoso;
- Levantamento de uma secção da Ribeira do Brejo, na Granja do Ulmeiro, para estudo de execução de
uma travessia pedonal;
- Análise do levantamento da estrada entre a EN1 e o Vale de Oliveira para preparação do levantamento
cadastral.

SANEAMENTO E SALUBRIDADE
SANEAMENTO
SANEAMENTO
Designação
N.º de Contratos
N.º de ramais executados
Limpeza de fossas efetuadas
N.º Km. efetuados no apoio ao setor (Junho/Julho/Agosto)
N.º Horas de trator no apoio ao setor (Junho/Julho/Agosto)
Quantidade de litros de gasóleo (Maio/Junho/Julho)
Efluente tratado na Etar de Figueiró do Campo (Junho/Julho)
Acompanhamento diário das Etar's
Verificação das estações elevatórias

Quant.
2
2
271
4.065
268
2.010
14.794
13
32

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
REDE COMPLEMENTAR
N.º de Levantamentos de Contentor/Freguesia e Quantidades Recolhidas
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Freguesia
Alfarelos
Brunhós
Degracías
Fig. do Campo
Gesteira
Granja do Ulmeiro
Pombalinho
Samuel
Soure
Tapéus
Vila Nova de Anços
Vinha da Rainha
TOTAL Parcial
TOTAL

N.º Levantamentos Contentor
Junho Julho
Agosto
Total
4
4
8
1
1
3
3
1
3
4
1
2
3
1
2
3
2
5
7
1
2
3
9
11
20
1
4
5
2
3
5
3
5
8
25
45
0
70

Quantidades recolhidas (Ton.)
Junho
Julho Agosto
Total
6,6
7,78
14,38
1,64
1,64
4,18
4,18
7,24
6,86
14,1
2,5
3,28
5,78
1,6
2,84
4,44
2,52
6,46
8,98
2,04
2,30
4,34
17,92
16,44
34,36
1,76
5,86
7,62
6,56
6,94
13,5
4,5
8,22
12,72
53,24
72,80
0,00
126,04

QUANTIDADES RSU ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO (ERSUC)
Junho
Julho
Agosto
RSU

427,74

438,94

Total (Ton)

518,86

1385,54

RECOLHA E TRANSPORTE A DESTINO FINAL
Junho

Julho

Agosto

Total (Ton)

N.º de Recolhas e
Transporte Efetuados
pelo Município

10

11

14

35

Toneladas RSU
recolhidas pelos nossos
Serviços

37,1

34,7

45,22

117,02

Prestação de Serviço de Recolha e Transporte a Destino Final
Junho

Julho

Agosto

Total (Ton)

N.º de Recolhas e
Transporte Efetuados

56

60

79

195

Toneladas RSU
recolhidas

390,64

404,24

473,64

1268,52

HIGIENE PÚBLICA
Prestação de Serviços de Lavagem, Desinfeção e Desodorização de Contentores, no Concelho de Soure
33

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure,
realizada no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Município, em 28 de Setembro de 2016
Normal Funcionamento
Manutenção e Conservação das Redes Existentes
Manutenção e Conservação das ETAR Existentes
Limpeza e Manutenção dos Espaços Envolventes às ETAR
Limpeza de Fossas
PROTEÇÃO CIVIL
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL
GABINETE TÉCNICO FLORESTAL
- Normal Funcionamento
- Acompanhamento e elaboração de cartografia no âmbito dos processos de Arborização e Rearborização
- Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho, num total de 12 processos
- Submissão dos pareceres referente aos pedidos de autorização prévia, para as ações de (re)arborização ,
solicitados pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, através da plataforma SI-ICNF. –
Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho
- Atualização de informação na plataforma SGIF – Sistema de Gestão de Informação de Incêndios
Florestais
- Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios - PMDFCI
. Reunião da Comissão de Defesa da Floresta
. Aprovação da proposta do PMDFCI /2016-2020

ACOMPANHAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE INTERVENÇÃO DO SERVIÇO DA
PROTEÇÃO CIVIL, EM CASO DE SUSPEITA DA EXISTÊNCIA DE NINHO E/OU
EXEMPLARES DE VESPA VELUTINA NIGRITHORAX.
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SOURE
Apoio Regular às Despesas de Funcionamento
Apoio ao Investimento
EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE – E.I.P.
Apoio Regular
Transferências
Normal Funcionamento
CEDÊNCIA DE VIATURAS/AUTOCARROS MUNICIPAIS
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Soure
INCÊNDIOS FLORESTAIS
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Acompanhamento das situações ocorridas no concelho, em estrita coordenação com o CODIS.
Execução das competentes diligências neste âmbito, nomeadamente ao nível da logística e prestação de
informação junto dos órgãos de comunicação social.
ABASTECIMENTO PÚBLICO - ÁGUA
ÁGUAS
Designação
Número de consumidores por tipo de consumo
Doméstico
Doméstico - Social 1 Elemento
Doméstico - Social 2 Elementos
Doméstico - Social 3+ Elementos
Doméstico – Familiar 7
Comércio
Obras
Hotelaria e restaurantes
Medias superfícies comerciais
Café, Snack, outros
Industria
Instituições Financeiras
ACD, IPSS, SFL e Bombeiros
Consumos próprios
Junta de Freguesias
Estado
Serviços públicos
Outros
Realização de contratos/colocação de contador
Atualização e envio de listagens de contratos de águas para o Portal das Finanças de
acordo com o Art.º125 CIMI, Portaria 119-A/2015 (2º Semestre)
Novas transferências bancárias
Número de consumidores que pagam por transferência bancária
Número de consumidores que pagam no agente
Emissão e envio de faturas por transferência bancária
Envio de recibos aos agentes de cobrança
Número de recibos devolvidos pelas agências bancárias
Número de recibos devolvidos pelos agentes de cobrança
Envio de avisos de falta de pagamento
Emissão de guias de débito
Cortes por falta de pagamento
Restabelecimento do fornecimento de água
Requerimentos de fugas de água prediais

Quant.
9.513
6
2
1
264
36
14
11
43
65
7
127
71
35
13
13
1
132
105
64
5.255
4.967
15.708
14.633
243
1.154
1.397
10
4
5
17
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Suspensão do fornecimento água
Execução de ramais
Mudanças de local do contador
Substituição de contadores
Reparação de avarias
Reparação de roturas

22
9
1
10
69
155

Substituição de tubagem em Saca Bolos, Vale do Servo, Salgueirinhas e Carrascal (obra
concluída)
N.º Km. efetuados no apoio ao setor (Junho/Julho/Agosto)
N.º Horas de máquinas no apoio ao setor (Junho/Julho/Agosto)
Quantidade de litros de gasóleo (Maio/Junho/Julho)
Quantidade de litros de gasolina (Maio/Junho/Julho)
Aquisição de água ao Município de Ansião (Maio/Junho/Julho)
Aquisição de água ao Município de Pombal (Junho/Julho)
Acompanhamento diário de captações de água
Verificação das estações elevatórias
Caudais explorados (Junho/Julho)
ANÁLISES À QUALIDADE DA ÁGUA/ JULHO E AGOSTO
Sistema de Abastecimento
Controlos
Bonitos
2CR1+1CR2+1CI
Brunhós
1CR1
Camarinheiras
2CR1+1CR2+1CI+ Radionuclídeos
Carrascal
2CR1
Carregosa
2CR1+1CR2+1CI+ Radionuclídeos
Casa Velha
2CR1+1CR2+1CI+ Radionuclídeos
Casas Novas
1CR1+1CR2+CI
Feixe
1CR1+1CR2+1CI
Ourão
3CR1+2CR2
Pouca Pena
2CR1
Rego
2CR1+1CR2
Sabugueiro
1CR1+1CR2+1CI
Saca Bolos
2CR1+1CR2
Vale de Oliveira
2CR1+1CR2
Vila Nova de Anços
2CR1+1CR2
Total
27CR1 + 12CR2 + 7CI

42.384
338
5.440,93
628,89
3.000
10.131
14
28
422.935

N.º Parâmetros Analisados
18
3
75
6
75
75
67
37
33
6
18
37
18
18
18
504

CR1 - Controlo de Rotina 1
CR2 - Controlo de Rotina 2
CI - Controlo de Inspeção
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ÁGUA – ABASTECIMENTO PÚBLICO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE REDE EXISTENTE
. Reparação de Roturas (Freguesias de Soure, Vinha da Rainha, Tapeus, União de Freguesias de
Degracias e Pombalinho, Samuel, União de Freguesias de Gesteira e Brunhós, Vila Nova de Anços,
Alfarelos Granja do Ulmeiro e Figueiró do Campo)
- Escolha do Procedimento Prévio
- Adjudicação - ratificação
. NOVAS CAPTAÇÕES E OPERACIONALIZAÇÃO
. Nova Captação na Santilhana e Operacionalização
- Adjudicação
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
. Substituição de Tubagem em Saca Bolos, Vale do Servo, Salgueirinhas e Carrascal
- Homologação do Auto de Receção Provisória
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
TURISMO
Investimentos Privados
Projeto “Termas do Bicanho”
Acompanhamento
APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
Investimentos Privados/ Acompanhamento
TERRAS DE SICÓ
Participação em reuniões
FEIRA E FESTAS DE S. MATEUS E FATACIS
Nomeação da Comissão de Honra
Nomeação da Comissão Executiva
Aprovação do Regulamento
Aprovação do Programa
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS
. Construção de um Muro de Suporte em Alfarelos (EB1)
- Adjudicação
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS RURAIS
. Estrada de Ligação entre o Casal do Redinho e a Ribeira da Mata
- Adjudicação
. RECARGAS - ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE DEGRACIAS/POMBALINHO
. Intervenções Diversas na Zona de Pombalinho
- Adjudicação

DEFESA DO MEIO AMBIENTE
LIMPEZAS
Diversas limpezas de taludes e bermas em diversas freguesias.
CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO
. Parque Infantil do Jardim da Várzea
- Adjudicação
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MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS DE ÁGUA, ENERGIA, TURISMO E TERMALISMO
Apoio na resolução de avarias, nos seguintes locais:
Captações de água de :
Casal do Rego
Casa Velha
Casais das Camarinheiras
Casas Novas
Santilhana
Vila Nova de Anços
Reservatórios de água de :
Carregosa
Carvalhal da Azoia
Figueirinha
Soure
Serroventoso
SECTOR DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
Instalação de Baterias de Condensadores, após candidaturas ao F.E.E. (Fundo de Eficiência
Energética), nas instalações municipais com consumos de energia reativa, seguintes:
Captação de Águas da Casa Velha;
Captação de Águas dos Casais das Camarinheiras;
Captação de Águas do Casal de São Pedro;
Captação de Águas do Casal do Rego;
Captação de Águas de Vila Nova de Anços;
Estação Elevatória de Águas da Figueirinha;
Estação Elevatória de Águas do Carvalhal de Tapéus;
Espaço Multiusos Soure 1111;
Centro Escolar das Freguesias de Degracias e Pombalinho;
Pavilhão Gimnodesportivo da Encosta do Sol;
Piscinas Municipais de Vila Nova de Anços;
Instalação de novo “Servidor de Telecomunicações – Central Telefónica ” no edifício dos Paços
de Concelho, que permite as seguintes melhorias de atendimento aos Munícipes:
Seleção Automática de Rotas (Escolha de melhor caminho de saída)
Música em espera personalizada
Música ambiente nos telefones
Pré-atendimento até 16 mensagens
Distribuição Automática de Chamadas
Telemanutenção via IP / RDIS
Integração de telemóveis como extensão
Integração das redes fixa-móvel-VoIP
Software de Taxação Centralizado para análise e controlo de chamadas por utilizador
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Execução de diversas reparações nas Piscinas de Vila Nova de Anços
Reparação da iluminação interior;
Instalação de Novos Secadores de Cabelo;
Instalação de Barreiras para Controlo de Acessos;
Instalação de novo computador para aplicações locais;
Manutenção e instalação de equipamentos nas Piscinas de Soure.
Reparação da iluminação interior;
Reparação e montagem de eletrobombas;
Execução de diversas reparações no Pavilhão Gimnodesportivo da Encosta do Sol
Reparação da iluminação interior;
Execução de diversas reparações nos edifícios Municipais
Computadores de uso profissional;
Máquinas de lavar roupa;
Máquinas de lavar louça;
Aquecedores;
Ventoinhas;
SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SALUBRIDADE
Apoio na resolução de diversas avarias, nos seguintes locais:
ETAR’s de :
Bicanho
Granja do Ulmeiro
Soure
Sobral
Paleão
Estações Elevatórias de Esgoto de:
Granja do Ulmeiro
Pouca Pena
Soure
Paleão
SERVIÇOS EDUCATIVOS
Apoio na resolução de diversas avarias, nos seguintes locais:
Centros Escolares de :
Degracias – Pombalinho
Granja do Ulmeiro
Samuel
Tapéus
Escolas Básicas de :
Alfarelos
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Figueiró do Campo
Gesteira
Sobral
Vila Nova de Anços
Jardins de Infância de :
Alfarelos
Figueiró do Campo
Soure - Praça da Republica
Soure - Casa da Criança
Sobral
Vila Nova de Anços
Eventos Culturais e Recreativos
A equipa do sector de instalações e equipamentos, realizou integralmente a instalação e consequente
desmontagem de todos os equipamentos elétricos, rede de distribuição e alimentação elétrica e de
iluminação, das comemorações seguintes, assim como garantiram o acompanhamento e bom
funcionamento das mesmas, durante a duração dos eventos.
MEGA ESPLANADA – SOURE 2016
FESTAS DE S. MATEUS E FATACIS 2016

SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS MUNICIPAIS
RECURSOS HUMANOS
Cessação da Relação Jurídica de Emprego Público por Tempo Indeterminado, por motivo de denúncia,
com efeitos a 1.10.2016.
- António Manuel dos Santos Costa.
Celebração de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado na Carreira e
Categoria de Assistente Operacional com:
- José Pedrosa Fernandes (efeitos a 01.07.2016);
- Rui Filipe Jordão Costa (efeitos a 19.09.2016).
Licenças sem Remuneração
Concessão
- Maria do Rosário Barros de Almeida, até 07.06.2017.
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Prorrogações
- Marcus Vinicius da Conceição Tralhão, até 08.01.2017.
- Elisabete Castanheira Silva, até 07.06.2017.

FORMAÇÃO
No período em apreciação foram frequentadas as seguintes ações de formação:
NOME DA AÇÃO
Nº DE TRABALHADORES
Licenciamento Zero e a Fiscalização Municipal
3
Seminário Tempos Templários
1
Sistema de Normalização Contabilística na Administração Pública
8
Os Novos Desafios, da Prática à Qualificação do Território
1
A Revisão do Código dos Contratos Públicos
2
PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL – PEPAL
Decisão de aprovação da Candidatura ao Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
(A comparticipação pública da despesa elegível é repartida pelo Fundo Social Europeu (92%) e pela
Contribuição Pública nacional (8%))
Elaboração e submissão de relatórios quadrimestrais
Término de 2 estágios, nas áreas de Dietética e Nutrição e Engenharia do Ambiente.
CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO
Deferimento de uma candidatura com inicio em 23 de Setembro pelo período de um ano.

Contrato de Emprego-Inserção - 14 Trabalhadores para Serviços Gerais
Submissão de uma Candidatura em 01.08.2016 (aguarda decisão)

Contrato de Emprego-Inserção+ - 6 Trabalhadores para Serviços Gerais
Término de duas Candidaturas em 17 de Setembro

Contrato de Emprego-Inserção - 15 Trabalhadores

Contrato de Emprego-Inserção+ - 4 Trabalhadores
D.A.G.F.R.H.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO GERAL - TAXAS E LICENÇAS - ARQUIVO
Atendimento ao Público:
Horário contínuo e ininterrupto, entre as 9h00 e as 17h00, incluindo durante o período da hora de
almoço, com emissão da fatura e recebimento no posto de atendimento.
Postos de atendimento permanente: três – (3).
- Funcionamento Regular.
Espaço do Cidadão – EdC de Soure
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Atendimento com horário contínuo e ininterrupto, entre as 9h00 e as 17h00, incluindo durante o período
da hora de almoço, com emissão da fatura e recebimento no posto atendimento.
Postos de atendimento permanente: três – (3).
- Funcionamento Regular.
Mediadoras de Atendimento Digital de Espaços do Cidadão de Soure: seis funcionárias.

SERVIÇOS PRESTADOS NO ESPAÇO DO CIDADÃO – EdC de Soure –


Renovação de carta de condução

55



Alteração de morada na carta de condução

23



Substituição de carta de condução (por mau estado)

1



Pedidos de Cartão Europeu de Seguro da Doença - CESD

3



Entrega de documentos de despesa - ADSE



Consulta de conta corrente - ADSE

2



Alteração de Morada no Cartão de Cidadão - CC

8



Confirmação de morada no CC

6



Alteração de dados pessoais no CC

1

18

Serviços cancelados

0
Total - serviços executados no EdC

117

SERVIÇOS MUNICIPAIS – Obras particulares - Águas e Saneamento – Taxas e Licenças
Atendimento presencial registado
Telefónico telefónico registado
Total Serviços Municipais

3.268
75
3.343

Total geral - atendimentos

3.460

Serviço de Expediente Geral
Centralização do correio endereçado ao Município – Receção e Expedição
Centralização de cópia, impressão, digitalização, fax e email geral do Município
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Receção, abertura, classificação, digitalização, registo e distribuição pelos serviços, de toda a
correspondência e demais documentos recebidos via correio postal, fax (239502951), e-mail (geral@cmsoure.pt), presencial ou outro.
Pesquisa de correspondência registada e prestação de informação ao Munícipe sobre processos em curso
Apoio administrativo/técnico ao Serviço de Atendimento ao Público(back-office):
Difusão de informação pública de interesse geral pelos órgãos e serviços internos - notas internas, ordens
de serviço e outros - e pelas Juntas de Freguesia do Concelho
Conferência de pagamentos efetuados por Munícipes via transferência eletrónica – emissão de fatura envio aos Serviços de contabilidade
Conferência de faturas de transportes escolares e cálculo da respetiva comparticipação - envio aos
Serviços de Contabilidade para pagamento
Conferência e atualização dos mapas do acompanhamento das atividades de apoio à família: refeições /
prolongamento de horário/transporte/ faltas /pagamentos fora de prazo - reporte aos Serviços
Educativos
Assegurar o serviço de telefones na ausência da telefonista municipal em casos de férias faltas e licenças
Articulação de expediente com os serviços externos do município.
S.G.D. - Sistema de Gestão Documental
Correspondência recebida
Documentos digitalizados e registados
Correio eletrónico (email)

571

Fax

20

Editais

20

Gestão documental

Notas Internas

1

Requerimentos

132

Ofícios

519

Circulares

20

Faturas

988

Recibos

478

Vales Postais

30

Atestados

23

Reclamações de municípes

15

Convites

40
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Faltas - férias - licenças

523

Informações

18

Outros

278
3676

CORREIO

enviado via CTT

TOTAL gestão documental

MÊS

Nº Cartas

Valor (€)

Junho

6723

2.878,35€

Julho

6332

2.597,63€

Agosto

6273

2.665,60€

19328

8.142,98€

TOTAL

ARQUIVO GERAL
Funcionamento com horário contínuo e ininterrupto, entre as 9h00 e as 17h00, incluindo durante o
período da hora de almoço.
Incorporação de documentos conforme mapa seguinte:
Arquivo - Incorporações
Serviço remetente

Nº pastas / processos

Gabinete Técnico Florestal

7

Serviços de Contabilidade

90

Serviços de Obras Públicas

12

Serviço de Pessoal

11

Serviços de Águas e Saneamento

54

Serviços de Obras Particulares

49

Tesouraria

32

Total

255
Documentos / processos consultados
DOU – Departamento de Obras e Urbanismo

Licenças utilização
Queixas

52
1
46

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure,
realizada no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Município, em 28 de Setembro de 2016
Licenças de obras

61

Processos caducados

4

Licenças por levantar

1

Ocupação do espaço público

11

Processos de obras isentas

42

Processos de Loteamentos

4

Processos de Alvarás sanitários

4

Pedidos indeferidos

4

Pedidos de cópia de processos

3

Comunicações prévias

2

Uso do fogo e limpeza de terrenos

1

Isenção de taxas

1

Pedidos de informação

5

TOTAL

196

Entrada em vigor e implementação de novos procedimentos:
Regulamento Municipal do Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos
. Requerimento para autorização de utilização de Fogo de Artifício e de Outros Artefactos Pirotécnicos
. Requerimento para realização de queimada
Transportes Escolares – Ano Letivo 2016/2017
. Receção dos pedidos de comparticipação – organização do procedimento
. Validação de passes escolares

ANEXO 2
SITUAÇÃO FINANCEIRA
- DÍVIDA A 20/09/2016

- Outros Credores
- Banca
Total

45.552,48 €
4 798 317,90 €
4 843 870,38 €

DISPONIBILIDADES A 22/09/2016
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CAIXA

319,12€

BANCOS

1.762.086,04€

TOTAL

1.762.405,16€

- GRAUS DE EXECUÇÃO DAS GOP E DO ORÇAMENTO A 20/09/2016
Grandes Opções do Plano 2016
Grandes Opções do Plano 2016
% de
Execução

7 080 305,00
80,61%
Orçamento 2016

Orçamento Inicial 2016
% de
Execução
Despesa

13 921 305,00

Receita

2) DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS // EXECUÇÃO
Transferências para Freguesias e Coletividades// Por Área do Plano
Área
Montante
Educação
Cultura, Desporto e Tempos Livres
Ação Social
Saúde
Habitação, Urbanismo e Urbanização
Proteção Civil
Abastecimento Público e Desenv.Económico
Comunicação e Transportes
Defesa do Meio Ambiente

57,28%
66,81%

35 831,72
79 082,00
29 223,93
2 448,00
4 575,00
23 413,51
14 246,83
25 117,50
8 475,00
222 413,49

3) REPORTE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA
- DGAL
- ENVIO EM JULHO / 2016 REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO / 2016
* Mapa do
Balancete
* Mapa do
Controlo Orçamental da Receita
* Mapa do
Controlo Orçamental da Despesa
* Mapa dos
Fundos Disponíveis
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*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Mapa dos
Mapa dos
Mapa dos
Mapa do
Mapa das
Mapa dos
Mapa do
Mapa do
Mapa do
Mapa do
Mapa da

Pagamentos em Atraso
Pagamentos PAEL
Fluxos de Caixa
Endividamento
Contas de Ordem
Empréstimos
Leasing
Factoring
Fundo Social Municipal
Ativo Imobilizado Bruto
Contribuição SM, AM e SEL para o Endividamento Municipal

- ENVIO EM AGOSTO / 2016 REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO / 2016
* Mapa do
Balancete
* Mapa do
Controlo Orçamental da Receita
* Mapa do
Controlo Orçamental da Despesa
* Mapa dos
Fundos Disponíveis
* Mapa dos
Pagamentos em Atraso
* Mapa dos
Pagamentos PAEL
- ENVIO EM SETEMBRO / 2016 REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO / 2016
* Mapa do
Balancete
* Mapa do
Controlo Orçamental da Receita
* Mapa do
Controlo Orçamental da Despesa
* Mapa dos
Fundos Disponíveis
* Mapa dos
Pagamentos em Atraso
* Mapa dos
Pagamentos PAEL
4) REPORTE DE INFORMAÇÃO FISCAL
- AUTORIDADE TRIBUTÁRIA
- MÊS DE JULHO / 2016
* Declaração Periódica de IVA - Período de Junho de 2016
* Comunicação eletrónica da emissão de faturas
* Envio da Declaração de Remunerações Mensal
- MÊS DE AGOSTO / 2016
* Declaração Periódica de IVA - Período de Julho de 2016
* Comunicação eletrónica da emissão de faturas
* Envio da Declaração de Remunerações Mensal
- MÊS DE SETEMBRO / 2016
* Declaração Periódica de IVA - Período de Agosto de 2016
* Comunicação eletrónica da emissão de faturas
* Envio da Declaração de Remunerações Mensal
5) ACIDENTES DE TRABALHO
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Registo de 0 acidentes de trabalho
6) RECURSOS HUMANOS
Pagamentos entre 25 de Junho de 2016 e 20 de Setembro de 2016
- Remunerações Certas e Permanentes
- Abonos Variáveis ou Eventuais
- Encargos Sociais / Patronais
Total

675 155,42 €
57 886,31 €
238 177,94 €
971 219,67 €

O Presidente da Câmara
(Mário Jorge Nunes)
2016/09/23

Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Evaristo Duarte: “Protecção Civil...
dar conhecimento a esta Assembleia Municipal, enquanto representante das Juntas de
Freguesia na Comissão Municipal de Defesa da Floresta, que a mesma reuniu no dia 13
de Julho. Esta reunião teve como objectivo a apresentação de uma proposta da versão
final do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios para o quadriénio
2016/2020, para o Concelho de Soure, no que respeita à Carta de Ocupação de Solo,
Carta de Risco de Incêndio Florestal, Faixas de Gestão Combustível e Regras de
Edificação em Espaço Rural. Esta Proposta obteve Parecer Favorável por unanimidade.
Queria também, na parte que diz respeito à rubrica Comunicações e Transportes, realçar,
pela positiva, o trabalho que foi desenvolvido na Estrada Nacional 342, no Troço entre
Santo Isidro e as Curvas de Avante. Pensamos que este tipo de intervenções deveria, a
curto prazo, ser extensivo aos restantes troços e estou-me a referir entre Soure e Santo
Isidro e de Santo Isidro até ao limite do Concelho com Pombal.
Pensamos ainda que dentro da área urbana desses troços deve ser dado um tratamento
idêntico ao que aconteceu na EN 342-1 em Alfarelos, Casal do Redinho, Vila Nova de
Anços e Casal das Brancas e na EN 347, Granja do Ulmeiro, Casal dos Galegos, Painça,
Casal do Marachão e Figueiró do Campo, com a construção de passeios para protecção e
segurança das pessoas, como sabem, esta via, a EN 342, é uma via de muito trânsito
pesado, nomeadamente o transporte de madeira para as celuloses, e cujo perfil transversal
não é o indicado para este tipo de transportes pesados, daí que, em nosso entender, haja
a necessidade urgente de criar algumas barreiras de protecção para as pessoas que
circulam ao longo desta via. Portanto, com a construção destes passeios pensamos que
esse problema, em princípio, ficaria ultrapassado.”

50

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure,
realizada no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Município, em 28 de Setembro de 2016
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Manuel da Costa Filipe: “tendo
em conta que tivemos agora o início das aulas e que diminuíram o número de escolas,
especialmente os nossos alunos da Pouca Pena que aumentaram o número em Vila Nova
de Anços, deparamo-nos com uma situação em Vila Nova de Anços. A passagem entre a
escola e o local onde vão tomar as refeições é ao ar livre, tendo em conta a aproximação
do inverno, e penso que o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de
Anços também deve tomar nota disso, é que as crianças passam à chuva. Saem da escola
para o refeitório à chuva e regressam para a escola à chuva. Não é fácil para uma criança
chegar à escola e estar molhada durante o período das aulas. Será que não há uma
alternativa de fazer um telheiro entre a escola e o refeitório para que as crianças circulem
de forma a não apanharem chuva?!”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Francisco Malhão: “queria
começar pela intervenção do Senhor Deputado Municipal Evaristo Duarte, na questão
dos passeios, que é um problema conhecido em Figueiró do Campo, que já aqui levantei
várias vezes e, realmente, continua por resolver nalgumas partes da EN 347,
nomeadamente a ligação de algumas casas que, nem de um lado nem do outro, têm
passeios. Portanto, estou solidário e julgo que é preciso proteger os peões e dar-lhes
segurança. Nesse aspeto, a EN 347, entre O Jardim de Infância e as primeiras casas no
sentido Condeixa – Alfarelos, é um sítio onde é premente fazer passeios, dado que há
pessoas a circular no meio da estrada, pois não há bermas nem passeios, os quais
aumentariam consideravelmente a segurança dos habitantes dessa zona.
Congratular-me com o alcatroamento da estrada de Casal do Redinho a Figueiró do
Campo, passando pela Ribeira da Mata. Acho que a obra é boa, necessária e só peca por
tardia. Agora, entendemos que devem ser criadas condições para que se crie uma carreira
de transporte público que traga as pessoas a Soure, uma vez que as condições rodoviárias
agora são melhores, permitindo o fácil cruzamento de veículos, nomeadamente
autocarros, portanto, esperamos que a seguinte etapa seja essa.
Incêndios… na passada sexta-feira, no dia 23, deslocou-se a Soure o Eurodeputado do
PCP, Miguel Viegas, que foi acompanhado por dirigentes locais e regionais do PCP,
visitou as áreas ardidas, reuniu com o Comando e Direcção da Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários de Soure, com o Presidente da Câmara, com o Presidente da
Terras de Sicó, contactou com as populações afectadas e Autarcas Locais, nomeadamente
com o Senhor Presidente da União de Freguesias de Degracias/Pombalinho. Nesta visita
ficámos a saber que arderam cerca de 1400 hectares de oliveira, carvalho, eucalipto e
pinheiro, afetando a população de várias terras: Degracias, Malhadas, Mocifas, Cotas,
Alagoas, Ramalheira, Pombalinho e Vale Centeio. As pessoas perderam o trabalho de
uma vida: a produção total, ou quase total, da fonte de rendimento, o azeite; cerca de
4000 cabeças de gado, ovino e caprino, ficaram sem pastos para os alimentar, situação
que é preciso ultrapassar e socorrer de imediato. Estamos convictos que se nada for feito
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a nível de reflorestação das áreas ardidas e recuperação dos caminhos, linhas de águas e
na estabilização do manto vegetal, as primeiras chuvas promoverão o alastramento de
espécies invasoras que irão impedir a regeneração do pinheiro, das oliveiras e dos
carvalhos. Num espaço muito curto, de um ou dois anos, é muito provável que se vá
formar um matagal imenso e que servirá de combustível a um próximo incêndio.
Intervindo de imediato poder-se-á resolver um problema com uma solução muito mais
barata, alternativa mais comum será de apresentar um projeto de reflorestação mas, como
sabemos, levará tempo demais a ser elaborado, apresentado e aprovado. Portanto,
quando este começar a ser executado ter-se-ão gasto milhões numa desmatação prévia.
Consideramos absolutamente prioritário a necessidade de apoios à população afetada
pelos incêndios, nomeadamente na obtenção de palha, forragens e ração tendo sido
falado na possível ajuda da Câmara Municipal. As pessoas disseram que seria necessária
ajuda, pelo menos, nos próximos dois meses, até que as pastagens rebentem após as
primeiras chuvas.
A acção dos Bombeiros é imprescindível no combate aos incêndios mas achamos
que a nível de prevenção é preciso fazer mais, é preciso manter as matas limpas,
implementar uma floresta sustentável, que é a melhor forma de prevenir os
incêndios. Os trabalhos pós incêndios a nível da floresta, segundo o nosso
Eurodeputado, não estão hoje contemplados nos Fundos Europeus de
Solidariedade, no entanto tomaremos as iniciativas que forem necessárias, quer na
Assembleia da República, quer no Parlamento Europeu para apoiar a reflorestação
sustentável desta área, o mais rápido possível, para que as pessoas sejam
compensadas, a curto prazo, pelos prejuízos avaliados.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“não se trata de explicações, agradeço os contributos que deram, de facto foi muito isso.
Qualquer um dos três Senhores Deputados deu contributos muito importantes em
diversas áreas.
No caso da Educação é a primeira vez que esta questão nos é colocada, aliás, ressalvar
aqui que todos os anos temos feito intervenções nas escolas… o ano passado, no início
do ano letivo, foi concluído um telheiro de apoio ao recreio em Vila Nova de Anços,
para dar melhor condições. Este ano fizemos intervenções em Figueiró do Campo e em
Alfarelos, com novas salas de apoio. Portanto, é uma questão a verificar e agradeço o seu
contributo, assim como as achegas, que já estão em Plano e fazem parte das nossas
preocupações, quer do Senhor Deputado Dr. Francisco Malhão, relativamente aos
passeios em Figueiró do Campo, quer relativamente à continuação nas melhorias da
ligação da EN 342… quer no caso da EN 342, quer no caso da Ribeira da Mata,
acrescentar que estas intervenções carecem de uma intervenção prévia de implementação
de algumas medidas de infraestruturas de saneamento básico e, portanto, quer no Casal
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de Almeida e zona urbana da Freguesia da Vinha da Rainha, quer na própria Ribeira da
Mata, antes de equacionar requalificar a estrada, trata-se de, ao mesmo tempo,
implementar medidas de saneamento básico.
O contributo que os Senhores Deputados Municipais deram é importante, estou aberto,
quer nesta Sessão, quer durante o mês de Outubro, porque iremos preparar o Plano de
Actividades e Orçamento e as áreas mais relevantes do Plano, e como isto é um
instrumento Plurianual, é um documento estratégico para os anos seguintes, deixo aqui o
desafio que já lancei aos membros do Executivo, que estaremos, até dia 15, pelo menos,
porque o Governo entregará na Assembleia da República a Proposta de Orçamento de
Estado para 2017, nessa altura ficaremos conhecedores, em termos de previsão de
Receita, o que é que está previsto no Mapa 19 e no Mapa 20 e, portanto, deixo o desafio
para aceitar contributos.”
Usou da palavra a Senhora Deputada Municipal, Dra. Ana Fortunato: “deixar uma
nota, dado que ninguém tocou nesse assunto, congratular e dar os parabéns ao Município
e ao Executivo Municipal pelas Festas de S. Mateus que, realmente, este ano foram uma
mais valia. O Concelho esteve muito visível, muito ativo. Dar os parabéns pela
quantidade e qualidade de atividades que fizeram parte do Programa de S. Mateus, que
permitiram que pessoas de fora do Concelho nos viessem conhecer e dinamizar toda a
economia local, da qual também beneficia o desenho no terreno das próprias festas
porque toda a gente está na rua, toda a gente está muito próximo do comércio local e das
pessoas que têm o seu negócio de família, que tiveram, com certeza, muito mais gente a
passar-lhes à porta e a perceberem como é que Soure é dinâmico. De facto, foi uma mais
valia. Dou os meus parabéns ao Município e ao Executivo pelo Programa que
desenvolveram.
Deixo, no entanto, uma nota, pois não faço ideia de quem é que organizou a ordem dos
espetáculos, mas todos os dias havia uma Banda do Concelho de Soure ou um Grupo do
Concelho de Soure a fazer a sua prestação, quer nos palcos secundários, que no Palco
Principal e vou-me referir ao Palco Principal que foi aquele que, das poucas vezes que
pude estar presente, apreciei e dá-me a sensação que seria benéfico para as próprias
Bandas do Concelho, para pessoas que vieram de fora poderem ver, se atuassem antes
dos grandes ou das cabeças de cartaz. Era benéfico para quem vinha de fora que ficava a
conhecer o que se faz cá, era benéfico para as Bandas porque tinham mais gente à frente
e, portanto, o espetáculo ganha outra dimensão e deixo a sugestão de numas próximas
Festas de S. Mateus que se possa fazer algo diferente.”
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Foi apreciada a Informação Escrita apresentada pelo Senhor
Presidente
da
Câmara
Municipal.
--------------------------------------------------------------------------------PONTO 2. IMPOSTOS LOCAIS
. IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS - IMI - PROPOSTA DE FIXAÇÃO DE TAXAS
Foi presente a seguinte informação:
IMPOSTOS LOCAIS
IMI
2016
PROPOSTA
Considerando:


As disposições legais aplicáveis;



A evolução das receitas decorrentes dos Impostos Municipais e das Transferências do
Orçamento Geral dos Estado para as Autarquias;



A taxa média resultante das liquidações efetuadas pela AT ainda ficar aquém da taxa fixada pelo
Município;



Os benefícios em sede dos Impostos sobre o Património decorrentes dos incentivos à
reabilitação urbana na ARU recentemente aprovada;



Os incentivos à Reabilitação Urbana dos prédios inseridos na Zona Histórica de Soure;



Os benefícios em sede de IMI decorrentes das medidas de incentivo à natalidade;



A difícil situação económica e social em que o país e as famílias e ainda se encontram numa
ambiência desfavorável;



A diminuição em cerca de 140.000,00 euros da receita em 2015 e 2016 decorrente de novas
isenções.

Proponho a fixação da seguinte taxa
 Prédios urbanos - 0,35%
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Por outro lado,
Considerando:


Genericamente, a importância da fiscalidade como instrumento de influência efetiva nas políticas
sociais e urbanas;
Minorações



No caso concreto da Zona Histórica de Soure, a deslocação progressiva dos seus habitantes para
outras zonas da vila;



Que somente medidas que fomentem e incentivem a efetiva ocupação desta zona da vila, e já não
a mera propriedade, podem inverter a atual situação;



Que o incentivo ao arrendamento, nomeadamente para fins habitacionais, comerciais ou
serviços, poderá ser decisivo para a fixação da população; Majorações



Que os prédios urbanos devem apresentar um estado de conservação que lhes permitam cumprir
satisfatoriamente a sua função e não constituir perigo à segurança de pessoas e bens;



Que os prédios rústicos com área florestal e que se encontrem em situação de abandono,
aumentam significativamente os riscos de ignição e propagação de incêndios.

Proponho as seguintes Minorações/Majorações:
Prédios urbanos ocupados (habitação, comércio ou serviços) na Zona Histórica de Soure
30% de Minoração/Redução (Art.º 112, n.º 6 do CIMI)
Prédios urbanos situados na área geográfica da União de Freguesias de
Degracias/Pombalinho
10% de Minoração/Redução (Art.º 112.º, n.º 6 do CIMI)
Prédios urbanos arrendados para fins habitacionais
20% de Minoração/Redução (Art.º 112.º, n.º 7 do CIMI)
Prédios urbanos degradados
30% de Majoração (Art.º 112.º, n.º 8 do CIMI)
Prédios rústicos com área florestal em situação de abandono
100% de Majoração (Art.º 112.º, n.º 9 do CIMI)
Por último,
Considerando,


Que a família constitui um espaço privilegiado de realização pessoal e de reforço da solidariedade
pessoal intergeracional;
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Que a família se debate no atual contexto socioeconómico, com limitações no que concerne à
disponibilidade de recursos, sendo dever do Estado a cooperação, apoio e incentivos ao papel
insubstituível que a mesma desempenha na comunidade;



Que as atuais tendências demográficas se traduzem num decréscimo significativo da taxa de
natalidade, fazendo sentido implementar medidas especificamente direcionadas para as famílias,
criando incentivos adicionais que ajudem a controlar e contrariar essa realidade, e os problemas
daí resultantes.

e ainda


Que o art.º 112-A do Código do IMI, aditado pelo artigo 162.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de
março, veio possibilitar uma redução de taxa em função do número de dependentes que
compõem o agregado familiar, nas condições ali previstas,

Proponho:
 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:
Número de dependentes a cargo
1
2
3
Soure, 14 de Setembro de 2016
O Presidente da Câmara
(Mário Jorge Nunes)

Dedução Fixa
20€
40€
70€

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“aprovámos, na Câmara Municipal, uma proposta quase igual à do ano passado... o
último ponto, sobre a redução da Taxa para quem tem dependentes a cargo,
transcrevemos a proposta do Orçamento de Estado. Ela é diferente do ano anterior, o
ano anterior tinha um percentual e nós tínhamos flexibilidade para o atribuir, desta vez
optámos por aceitar a proposta do Orçamento de Estado, que é: para 1 dependente, 20€;
para 2 dependentes, 40€ e para 3, 70€, não havendo margem para poder escolher outros
valores.
De resto, os Considerandos são os mesmos dos outros anos, acrescentando que
enquanto se enchem páginas de jornais, locais e nacionais, que determinados Municípios
continuam a baixar a Taxa de IMI, ainda não encontrei nenhum que baixasse para menos
que o Município de Soure. Há Municípios, muitos, que têm uma Taxa abaixo do
Município de Soure, mas aqueles que têm vindo a baixar continuam a baixar para 0,38%,
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0,37%… nós já estamos, há uns anos, em 0,35% da Taxa Base porque a Taxa Real é
menor, com menos 10% da Serra, na União de Freguesias de Degracias/Pombalinho a
Taxa efetiva básica é de 0,315% e depois, na Zona Histórica de Soure, a Taxa também é
mais baixa e para quem tem prédios arrendados, a Taxa também é mais baixa e as
isenções técnicas e as isenções por força dos baixos rendimentos fizeram com que este
ano, 2016, a nossa receita baixasse 140.000,00€. Não há necessidade nem condições para
fazer uma revisão em baixa destas Taxas. Por isso, a proposta é idêntica à do ano
passado.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Gil Pinto: “a minha questão prende-se
por um facto muito simples… no dia 1 de Agosto, o Governo alterou as Taxas de
Coeficiente para as habitações unifamiliares, em 0,2%, ou seja, isto vai refletir um
aumento do IMI a nível nacional. Gostaria de saber o que é que este impacto de 30% na
Câmara Municipal de Soure vai refletir relativamente à alteração da taxa de coeficiente.
Gostaria de saber como é que vai aumentar o Coeficiente dos Prédios Rústicos Florestais
devido à grande dificuldade de identificar quem é que são os verdadeiros proprietários
destes terrenos.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“a alteração legislativa sobre o Código do IMI, no dia 1 de Agosto, tem a ver com os
critérios de avaliação, para novas avaliações ou para as que vierem a ser feitas por
consequência, não para os valores que estão fixados. De qualquer das maneiras,
analisámos essa questão, tentámos perceber qual o impacto…”

Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Gil Pinto: “o teor da questão é que o
que a lei diz é que a todas as habitações unifamiliares será alterado o coeficiente para 0,2% e
se nas compropriedades, quem tiver individuais, terá um aumento também de 0,2% de
coeficiente, ou seja, o que eu gostaria de saber é que devido a este aumento feito em plenas
férias, pelo Governo, sobre a propriedade, no que é que vão beneficiar os Munícipes com a
redução dos 30% de Minoração.”

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes: “
é no contexto da minha resposta… a alteração tem a ver com os critérios de avaliação e
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com a atualização de coeficientes mas que nós não temos condições para, com os dados
e com o acesso que temos às situações prediais e às fórmulas, podermos ter feito uma
avaliação com essa profundidade. Portanto, nós trabalhamos com os elementos
históricos que temos para elaborar a nossa previsão de receita e daí manter esta proposta
nos moldes em que a apresentamos.
Relativamente à segunda questão, dos prédios rústicos florestais, é um assunto que está a
despoletar, e bem, que é a falta do cadastro da propriedade rústica e que é unânime a
necessidade de ser feito um cadastro a todo o território nacional porque sem esse
cadastro não conseguimos identificar os respetivos proprietários. Hoje acontece,
inclusive com o Regulamento que aprovámos, que entrou em vigor no dia 1 de julho, e
estamos já a notificar uma dezena de proprietários sobre queixas que incidem sobre
algumas propriedades sobre o uso do fogo e o potencial risco de incêndio, e deparamonos com o problema da devolução da maior parte da correspondência e da negação sobre
a verdadeira titularidade. É uma questão que o Município de Soure, porventura nenhum
Município tem essa capacidade, de desenvolver o cadastro… hoje em dia já existem
instrumentos de observação do território, existe muita cartografia… acho que hoje em
dia é possível.
É preciso força e vontade política e disponibilização dos meios…”

Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Francisco Malhão: “a proposta
que hoje aqui aparece, a única coisa que difere da do ano passado é pura e simplesmente
a questão dos incentivos à família, que tem valores absolutos.
Acho que este sistema será mais justo socialmente.
O impacto disto nas contas do Município já foi calculado? Vai-se poupar menos?
Poupar mais?”
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Foi deliberado, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos a
favor, aprovar a Proposta apresentada pela Câmara Municipal,
concretamente: ----------------------Prédios
Urbanos
0,35%;
-------------------------------------------------------------- Prédios Urbanos ocupados (habitação, comércio ou serviços) na
Zona Histórica da Vila de Soure - 30% de Minoração/Redução;
---------------------------------------- Prédios Urbanos Situados na área geográfica da União de
Freguesias
de
Degracias/Pombalinho
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
- 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:
Nº de dependentes a cargo
1
2
3

Dedução Fixa
20€
40€
70€
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PONTO 3. IMPOSTOS LOCAIS
- LANÇAMENTO DE DERRAMA

Foi presente a seguinte informação:

IMPOSTOS LOCAIS
DERRAMA
PROPOSTA

Considerando


As disposições legais aplicáveis;



As sucessivas e significativas reduções das transferências do Orçamento Geral do Estado;



A difícil situação económica e social em que o país e os agentes económicos se encontram, com
especial relevância para as pequenas empresas;



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



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

Proponho
Que se aprove a proposta, a apresentar à Assembleia Municipal, de lançamento da Derrama para o ano de
2016, com as seguintes taxas:
 1,40 % sobre o Lucro Tributável sujeito e não isento de Imposto Sobre o Rendimento de
Pessoas Coletivas (IRC) de 2016, 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.
Soure, 14 de setembro de 2016
O Presidente da Câmara
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(Mário Jorge Nunes)

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“mantemos a proposta do ano passado, achamos que é equilibrada, que já tem raízes bem
cimentadas nas empresas do Concelho de Soure, que sabem muito bem que tipo de
Derrama é que pagam e estamos a falar só das empresas, pessoas coletivas. O tipo de
receita que representa poderia até ser dispensado, não é significativo, varia entre os
50.000,00 e os 70.000,00 euros/ano... se quem paga IRS e os empresários em nome
individual têm uma carga enorme, as empresas também devem ajudar a suportar aquilo que
é a política social do Município.”

Foi deliberado, por maioria, com 23 (vinte e três) votos a favor
-- 18 (dezoito) da Bancada do PS, 1 (um) da Bancada da
Coligação PPD/PSD-CDS/PP-PPM (Senhora Deputada Aurélia
Castanheira), 2 (dois) da Bancada da CDU e 2 (dois) da Bancada
do MCpS -- e 6 (seis) abstenções da Bancada da Coligação PPD/PSDCDS/PP-PPM, aprovar a Proposta apresentada pela Câmara
Municipal, concretamente: ----------- 1,40% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto
sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) de 2016, 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
euros.
-------------------------------------------------------

PONTO 4. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES - I.R.S.
- PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO
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Foi presente a seguinte informação:
IRS
Participação do Município
PROPOSTA
Considerando


As disposições legais aplicáveis;



A difícil situação económica e social que atravessamos;



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



As medidas de caráter 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 2016 relativo aos rendimentos dos sujeitos passivos com domicílio
fiscal neste concelho, a liquidar em 2017.

Soure, 14 de setembro de 2016
O Presidente da Câmara
(Mário Jorge Nunes)

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“o interesse que o Executivo e o Município têm em arrecadar a receita que lhe está
destinada por força desta atribuição que o Governo não alterou, colocam na
possibilidade do Município dispensar ou não esta receita. Nós entendemos que as
atribuições que nos têm sido dadas em matéria social e aquelas que nós temos
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desenvolvido, e temos desenvolvido muitas e iremos continuar a aprofundar as medidas
que temos desenvolvido, que devemos ficar com esta receita dos 5% sobre o IRS.
O IRS é um imposto que paga mais quem ganha mais e distribuímos a receita por aqueles
que mais precisam no Concelho, como tal continuamos a achar que esta medida é justa e
com medidas destas nós incentivámos um Programa de Natalidade que está a ter um
grande sucesso, que é o Programa Cegonhas. Ainda hoje a Senhora Vereadora eleita pela
CDU e que tem delegação de competências na área da Juventude e que também
supervisiona o funcionamento das Piscinas me sugeria que todas as grávidas abrangidas
pelo Programa Cegonhas possam, por exemplo, usufruir das Piscinas de Vila Nova de
Anços para fazerem hidroginástica… espero que a Senhora Vereadora redija essa
proposta por escrito e que a leve ao Executivo… assim como outras medidas de cariz
social como a oferta dos livros do 1.º ciclo. Ainda este ano, na negociação com a
Rodoviária Nacional, sentimos a necessidade de baixar, de melhorar os percursos e os
horários das crianças e assumimos o pagamento de indemnizações compensatórias numa
carreira e, porventura, iremos estender a outras… para que possamos libertar meios para
fazer o tal telheiro para as crianças não apanharem chuva… os passeios de Figueiró do
Campo… os passeios da EN 342… não há condições para menosprezarmos o
contributo daqueles, felizmente são muitos, porque esta receita é considerável, este ano
ultrapassa os 400.000,00 euros no Concelho de Soure, que pagam IRS e têm essa
possibilidade, porque todos aqueles que estão desempregados, que vivem do Rendimento
Mínimo Garantido, que têm Pensões de Reforma de 200,00 euros a 530,00 euros e
demais se tiverem despesas de saúde ou algum grau de deficiência, esses não pagam IRS.
Esses 5%, a essas pessoas, e que são muitas no Concelho de Soure, não lhes diz nada.
Falar que devíamos devolver algum destes 5% aos contribuintes… todos os
contribuintes, os Munícipes de Soure, têm muitas carências. Estamos cá para trabalhar
com os recursos colocados à nossa disposição para suprimir e ajudar algumas dessas
carências mas aqueles que mais pagam, porque mais ganham, desse valor entendemos
não prescindir.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“em matéria de participação do Município no IRS... devo reafirmar aquilo que sempre
defendi e exprimi sobre esta matéria... Esta participação de 5% na receita de IRS é a
forma de qualquer Município poder também, na prática e não apenas nas palavras,
reconhecer que a progressividade fiscal é um instrumento ao serviço da melhoria do bem
estar social!!!... porque, de facto, estes 5% de IRS são basicamente provenientes daqueles
que, felizmente, mais podem pagar de IRS, porque têm mais rendimentos... cabe à
Câmara Municipal não dispensar essa receita e aplicá-la de forma criteriosa e rigorosa,
designadamente em Acção Social, em apoios de índole diversa, àqueles Munícipes que
mais precisam!!!... Portanto, prescindir desta receita seria contrariar uma máxima em
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termos fiscais no plano social, que era contrariar a progressividade fiscal e criar até um
instrumento de perversão, de verdadeiro adultério da progressividade fiscal e, por isso,
como sempre, voto a favor desta proposta.”

Foi deliberado, por maioria, com 23 (vinte e três) votos a favor
-- 18 (dezoito) da Bancada do PS, 1 (um) da Bancada da
Coligação PPD/PSD-CDS/PP-PPM (Senhora Deputada Aurélia
Castanheira), 2 (dois) da Bancada da CDU e 2 (dois) da Bancada do
MCpS -- e 6 (seis) abstenções da Bancada da Coligação PPD/PSDCDS/PP-PPM, aprovar a Proposta apresentada pela Câmara Municipal,
concretamente: ---------------- Participação de 5% no IRS de 2016 relativo aos rendimentos
dos sujeitos passivos com domicílio fiscal neste Concelho, a
liquidar em 2017. -------------------------------

PONTO 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2016
. APRECIAÇÃO DE PROPOSTAS DE REVISÃO - 1.ª/1.ª Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Modificação/Revisão Orçamental nº 1
Relativamente ao assunto em epígrafe, e dando cumprimento ao solicitado pelo Sr. Presidente de
Câmara, informamos:
De acordo com alínea a) do nº 1 do artigo 16º da Lei 75/2013, de 12 de Setembro, é da competência
da Assembleia de Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovar as Opções do Plano e a
proposta de Orçamento bem como as respetivas Revisões.
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No enquadramento dos pontos 831 e 832 do POCAL que trata das Modificações ao Orçamento e
Plano de Atividades, o Sr. Presidente da Câmara Municipal elaborou uma proposta de
Revisão/Modificação Orçamental atendendo à necessidade de modificações aos documentos
previsionais iniciais aprovados em Outubro de 2015, para desenvolvimento de investimentos
inicialmente não previstos como é exemplo as candidaturas já aprovadas ou a aguardar aprovação
bem como investimentos que poderão ser realizados como aquisição de viaturas para os diversos
sectores - higiene pública, águas e rede viária.
A Câmara Municipal atendendo ao previsto no POCAL, pode realizar três tipos de Modificações
Orçamentais:
- Aumento global da despesa: tendo como justificativo a utilização do saldo do exercício anterior, a
incorporação de novas receitas que a autarquia esteja autorizada a arrecadar e a incorporação de
eventual excesso de cobrança de receita relativamente à totalidade de receitas previstas e já
arrecadadas.
- Manutenção da despesa global com redistribuição de dotação global da despesa: através da
abertura de novas rúbricas orçamentais e/ou novas de ações das Grandes Opções do Plano.

- Diminuição ou anulação de receitas: atendendo à diminuição do orçamento da receita e
consequentemente retificação às dotações orçamentais da despesa (diminuição ou anulação das
mesmas) ou ainda retificação ou anulação às dotações de ações das Grandes Opções do Plano.
Atendendo ao anteriormente explicado e tendo em conta os objetivos desta proposta de revisão,
constante dos mapas em anexo, propõem-se a elaboração da revisão orçamental através utilização do
saldo do exercício anterior no valor de 234.117,00 com consequente aumento global da despesa e
receita com a abertura de novas ações e reforço de dotação de ações já existentes das Grandes Opções
do Plano.
À consideração superior
A Técnica Superior
(Susana Gaspar)
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13/09/2016

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“como sabem, o Orçamento é preparado em Outubro, vem à Assembleia Municipal em
Novembro/Dezembro. Quando preparamos o Orçamento não temos o rigor da
previsão nomeadamente sobre aquilo que foi um excesso do saldo de exercício e
sentimos a necessidade, nesta altura, de fazer um ajustamento nas Grandes Opções do
Plano, aproveitando o saldo do exercício do ano anterior, de 234.117,00 euros. Podíamos
não o ter feito porque haverá verbas no lado da receita que não se concretizam, com toda
a franqueza ainda há pouco disse uma que é a questão do IMI, irá ficar abaixo da receita,
mas, como devem compreender, o exercício orçamental também é um exercício de
alguma elasticidade dentro dos limites legais e para efeitos de complemento do
Orçamento havia a necessidade de “ir buscar” estes 234.117,00 euros e distribui-los nas
Grandes Opções do Plano.”

Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Francisco Malhão: “este saldo
que vem reforçar o Orçamento e as grande opçõe do Plano – PPI e AMR para o corrente
diz-se que é do exercício anterior… estive a ver as contas de 2015 e não vi nenhuma
verba deste valor…”
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes, respondeu
informalmente.

Foi deliberado, por maioria, com 22 (vinte e dois) votos a favor
-- 18 (dezoito) da Bancada do PS, 2 (dois) da Bancada da CDU
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e 2 (dois) do MCpS da Bancada do MCpS -- e 7 (sete)
abstenções da Bancada da Coligação PPD/PSD-CDS/PP-PPM,
aprovar
a
Proposta
de
Revisão
1.ª/1.ª
-.-----------------------------------------------PONTO 6. SAÚDE
. Análise ao Funcionamento do Centro de Saúde do Concelho de Soure
Foi presente a seguinte proposta:

Proposta
Recebeu esta Câmara Municipal uma moção que anteriormente já tinha sido votada pela Assembleia
Municipal do passado mês de Junho, remetida pela Junta de Freguesia de Vinha da Rainha e que coloca
um conjunto de questões sobre o funcionamento dos Cuidados de Saúde Primários no Concelho de
Soure.
Esta matéria foi presente a parecer da Câmara Municipal de Soure, na sua 15ª Reunião Ordinária de 11 de
Agosto de 2011, onde analisada a proposta do ACES BM2 – Agrupamento dos Centros de Saúde do
Baixo Mondego, a Câmara Municipal, aprovou um parecer favorável por unanimidade.
Não vindo a moção e a manifestação de interesse da Junta de Freguesia de Vinha da Rainha acrescentar
nada de novo que já não esteja plasmado da referida Carta de Saúde.
Não tendo o Agrupamento dos Centros de Saúde do Baixo Mondego comunicado a implementação de
qualquer medida em concreto que seja contrária à estratégia apresentada.
Tendo esta Câmara recentemente desenvolvido vários protocolos que visam melhorias na acessibilidade
dos cidadãos aos Cuidados Primários no Centro de Saúde de Soure e nas suas Extensões. Constatando-se
uma constante violação ou incumprimento dos mesmos protocolos relativamente à presença regular de
médicos em algumas extensões de saúde.
Proponho que se aprove a constituição de uma comissão composta por um Vereador de cada partido ou
força eleitoral, um representante de cada força eleitoral presente na Assembleia Municipal, um
representante do Conselho Local de Ação Social e representantes a indicar pela Administração Regional
de Saúde, em função das suas responsabilidades regionais e locais.
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Que o objeto de trabalho desta comissão seja a análise, estudo e avaliação da atual Carta de Saúde
Concelhia bem como a elaboração de propostas de melhorias estratégicas da prestação de cuidados de
saúde primários no Concelho.
Que se remeta esta proposta para a Assembleia Municipal.
Soure, 14 de setembro de 2016
O Presidente da Câmara
(Mário Jorge Nunes)

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“na última Sessão da Assembleia foi trazida esta questão, recebemos informação da
própria Assembleia de Freguesia/Junta de Freguesia da Vinha da Rainha e, de acordo
com aquilo que foi transmitido na Assembleia Municipal, foi distribuido a todos os
Deputados Municipais a Carta de Saúde, aprovada em 2011 pela ARS com Parecer
Favorável da Câmara Municipal e os pressupostos que levaram a Câmara Municipal, e
que se traduzem na cópia da acta de 11 de agosto de 2011… desde 2011 para cá o
Município não foi confrontado com qualquer outra proposta de revisão ou alteração
desta Carta de Saúde. Como tal, achamos pertinente que, com transparência participativa,
estratégia colectiva, seja criada esta Comissão, que foi aprovada por unanimidade no
Executivo, terá um Vereador de cada Partido e que, se os Senhores Deputados assim o
entenderem, será uma Comissão de âmbito municipal porque compete à Assembleia
Municipal as grandes definições estratégicas e que esta Comissão seja criada, começando
por analisar esta Carta de Saúde, de 2011, fazendo uma análise crítica da mesma...”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Francisco Malhão: “é claro
que nós apoiamos, aliás, quando veio o assunto à última Sessão, em que foi apreciada e
aprovada uma Moção, apoiámos, manifestámos solidariedade com a população da Vinha
da Rainha e com os Autarcas que lutam pelos serviços de Saúde à população e teremos
muito gosto em participar nesta Comissão. Agora, o que achamos mais importante, e se
hoje se aplicasse esta Carta de Saude Concelhia actual, se calhar estávamos melhor do que
estamos hoje. A situação degradou-se com a política dos últimos quatro anos, e não só, e
o importante, realmente, é criar a Comissão não para ser mais uma Comissão do empata,
mas que seja uma Comissão que olhe para as necessidades prementes, atuais do estado
do serviços de Saúde em Soure e que tente mover influências ou manifestar-se no sentido
de melhorar a situação atual dos serviços de Saúde no Concelho, nomeadamente em
Figueiró do Campo em que não há serviços médicos há muito tempo. Quando fomos
contactar as populações de Pombalinho e de Degracias sentimos também essas
preocupações que, neste aspecto, os serviços de Saúde não estão a funcionar, mesmo
com todo o esforço que a Câmara Municipal fez para lá levar uma equipa médica, a qual,
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em vez de prestar esses serviços de saúde, acaba por encaminhar os utentes locais para
Soure. Julgo que esta Comissão, além de ver a Carta e poder melhora-la, poderá,
eventualmente, incorporar o objectivo no sentido de tentar sensibilizar as entidades
competentes para melhorar os serviços de atendimento de Saúde no Concelho de Soure.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Rui Cunha: “esta questão da
Saúde é, a par de outras, uma das que nos deve preocupar de sobremaneira. Devo dizer, e
provavelmente o defeito será meu, que não percebo como é que a Saúde, e
nomeadamente os cuidados de Saúde local, a oferta às populações e designadamente
àquelas que têm mais dificuldade em se deslocar e, portanto, essa oferta o quanto mais
próximo possível, tenho tido dificuldade em perceber qual é a evolução que está a ter em
Portugal. Isto não é uma crítica nem aos últimos quatro anos, nem aos últimos oito…
desde que me lembro, parece-me que no nosso País não existe uma estratégia concertada,
uma estratégia a médio prazo a saber como é que se vão fazer as coisas. Depois,
investimos milhões num Centro de Saúde que, pelo vistos, vai ficar às moscas, lá como
em outros lugares. Pessoalmente continuo sem perceber como é que esta coisa da Saúde
e da oferta dos cuidados de saúde primários vai evoluir, com muita pena porque acho que
é uma das preocupações que devemos ter mais presente e como não percebo qual é que é
o estado actual dessa evolução e como não percebo também de como é que as coisas
estão a evoluir, como é que está a ser tratado, o que é que não está, se alguma coisa está a
ser tratada, qual é a influência que a Câmara Municipal teve ou pode ter ou possa vir a ter
neste processo, permite-me dizer duas coisas: uma é que a nossa Bancada está disponível
para nomear um Deputado Municipal para integrar essa eventual Comissão caso a
venhamos a aprovar ao mesmo tempo que ficamos a aguardar que nos sejam fornecidos
os elementos disponíveis sobre aquilo que eventualmente a Câmara já terá feito ou possa
fazer sobre esta matéria.
Essa indicação será feita à posteriori através de comunicação escrita ao Senhor Presidente
da Assembleia Municipal.”

Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Evaristo Duarte: “agora que
conhecemos o conteúdo da Carta de Saúde e o Parecer Favorável da Câmara Municipal, à
data de 2011, verificamos que as entidades responsáveis da área da Saúde desconhecem o
conteúdo da referida Carta, uma vez que se verifica que há violação constante da mesma
e o incumprimento constante dos Protocolos, conforme é referido na proposta do
Senhor Presidente de Câmara.
Em relação ao que já dissemos e escrevemos, continuamos sempre empenhados na
defesa intransigente desses argumentos. Solicitamos ao Senhor Presidente de Câmara que
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dê novamente conhecimento de todo este desenvolvimento, novamente, às várias
entidades, leia-se ARS e ACES, sem prejudicar os trabalhos da Comissão que irá ser
formada.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, José Páscoa Mendes: “faço minhas
as palavras do Senhor Presidente de Junta de Freguesia da Vinha da Rainha e quero
manifestar a minha discordância e a discordância da população da Freguesia da Vinha da
Rainha nesta integração do Centro de Saúde da Vinha da Rainha na Unidade de Saúde
Familiar a criar na Granja do Ulmeiro. Não tinha conhecimento, agora é que me
chegaram estes documentos à mão, sei que há uma Carta de Saúde de 2011, sei que há a
proposta da Câmara Municipal que defende a integração do Centro de Saúde da
Freguesia da Vinha da Rainha na Unidade de Saúde Familiar de Soure. Agora, vejo-me
aqui confrontado com um documento que vem da Administração Regional de Saúde do
Centro, em que diz que no âmbito deste processo, no processo proposto em 2011, o
Centro de Saúde de Vinha da Rainha vai ser integrado na Unidade de Saúde Familiar a
criar na Granja do Ulmeiro. Diz que a Junta de Freguesia, por lapso, não foi ouvida no
âmbito deste processo, o que realmente lamento, mas depois fala aqui que, em 2011, isto
não foi um plano imposto, foi um plano que foi previamente apresentado ao Executivo.
Pelo que leio disto, das duas uma, ou este Senhor não tem conhecimento desta Carta de
Saúde ou então assina de cruz. Se ele diz que está no âmbito do processo elaborado em
2011 e que diz que o Centro de Saúde na Vinha da Rainha vai para a Unidade de Saúde
Familiar a criar na Granja do Ulmeiro, se o processo em 2011, e segundo a Carta de
Saúde, defende que o Centro de Saúde da Vinha da Rainha fica na Unidade de Saúde
Familiar de Soure, há aqui qualquer coisa que é discordante, não está compatível.
Baseado nisto, gostaria de saber o que é que a Câmara Municipal já fez no sentido de
resolver esta situação, se já fez algumas diligências.”
Usou da palavra a Senhora Deputada Municipal, Dra. Teresa Pedrosa: “dizer que a
Junta de Freguesia de Samuel está preocupada com toda a situação, não somos um caso
isolado no Concelho, nem pretendemos ser e olhamos para o Concelho num todo, no
entanto, as últimas semanas têm sido de pior funcionamento naquilo que diz respeito à
Extensão de Saúde de Samuel e já transmitimos essa preocupação, por escrito, ao Senhor
Presidente do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde. Por uma questão
de logística ainda não conseguimos remeter essa comunicação ao Senhor Presidente de
Câmara e ao Senhor Presidente da Assembleia Municipal, no entanto, dizer-vos que já foi
feita essa comunicação, que se trata de um pedido de esclarecimento sobre aquilo que é o
entendimento da Administração Regional de Saúde sobre o futuro do funcionamento da
Extensão de Saúde de Samuel. Não diferente daquilo que está previsto na Carta de Saúde,
fomos convocados, há uns meses, para uma reunião que houve com o Senhor Presidente
do ACES, na qual esteve o Senhor Presidente de Câmara, eu e o meu colega Evaristo
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Duarte, da Vinha da Rainha e aquilo que nos foi explicado foi aquilo que seria a
perspectiva de futuro de funcionamento da nova Unidade de Saúde Familiar e qual seria
a integração, de que forma seria feita, da Extensão de Saúde de Samuel e da Extensão de
Saúde da Vinha da Rainha. É uma ideia à qual não me opus, é uma ideia à qual as pessoas
da Freguesia de Samuel obviamente não se opõem, no entanto que fiquem bem claros
em que moldes é que vai acontecer esse funcionamento e aquilo que nos foi explicado foi
que, muito claramente, a Extensão de Saúde de Samuel e a da Vinha da Rainha
funcionariam como dois pólos da Unidade de Saúde Familiar da Granja do Ulmeiro e
que, entre si, funcionariam em espelho, ou seja, isto quer dizer, na prática, que os utentes
da Freguesia de Samuel quando não tiverem médico e enfermeiro em Samuel podem ir à
Extensão da Vinha da Rainha e vice-versa. Isto foi aquilo que nos foi explicado claro
como água, agora, se assim for, obviamente que nós não nos opomos de ser parte
integrante da Unidade de Saúde Familiar da Granja do Ulmeiro, mas as coisas têm que
funcionar assim, têm que nos dar garantias de que assim funcionem. Por isso é que, até
ao momento, achámos que não havia necessidade de termos feito qualquer outra
diligência a não ser face àquilo que tem vindo a acontecer nas últimas semanas que é
sistematicamente a nossa Médica de Família, que está na Extensão de Saúde de Samuel,
estar a cancelar consultas, nomeadamente a Consulta Alargada que acontece
quinzenalmente às quintas-feiras até às 20.00 horas, consulta esta que é cancelada na
véspera ou no próprio dia… imaginem o que é as pessoas terem a sua vida toda
programada e no próprio dia sabem que não há consulta e não sabem quando é que volta
a haver. Isto tem acontecido sistematicamente, obviamente que no período de férias
aconteceu exatamente a mesma coisa, a médica esteve duas semanas e qualquer coisa de
férias e não houve médico em Samuel, foram encaminhadas para a Granja do Ulmeiro.
Aí acontece o problema, nem nós, Junta de Freguesia, estamos preparados para fazer
transportes de utentes para a Granja do Ulmeiro, nem o vamos fazer, e as próprias
pessoas têm muitas dificuldades em ir para a Granja do Ulmeiro porque não há uma rede
de transportes públicos entre estas duas freguesias e, para além disso, as pessoas estão a
deixar de ir aos Cuidados de Saúde Primários e fazem, como somos uma freguesia
periférica, estão a entupir as urgências do Hospital da Gala e a engrossar os números das
falsas urgências porque fica-nos muito mais perto ir à Gala do que ir à Granja do
Ulmeiro. Mas isto acontece com as consultas médicas, não acontece com a enfermagem.
Ainda hoje fui com o meu filho recém nascido ao peso, à enfermagem, à Vinha da
Rainha. A enfermeira da minha Extensão de Saúde está de licença neste momento e não
vejo qualquer problema em ir à Vinha da Rainha. Nas últimas semanas, assisti a vários
utentes da Vinha da Rainha, incluindo o Senhor Presidente da Câmara, que foram
receber tratamentos de enfermagem à Extensão de Saúde de Samuel, que funcionou
perfeitamente.
Uma coisa é a Junta de Freguesia de Samuel, ou as pessoas nos seus próprios transportes,
irem à Vinha da Rainha outra coisa é irem à Granja do Ulmeiro, às vezes para tratar de
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um simples documento de uma baixa… portanto, nada contra a integração na Unidade
de Saúde Familiar da Granja do Ulmeiro desde que nos assegurem que aquilo que dizem
é verdade e aquilo que dizem vem espelhado na carta que o meu colega Evaristo recebeu
de resposta da Administração Regional de Saúde. O que nós pedimos foi mais garantias à
Administração Regional de Saúde do Centro de que isto venha a ser verdade. Se não, o
que é que pretendem fazer?! Para além de tudo, para além de nos condicionar o acesso
aos cuidados de saúde primários, numa lógica de proximidade, o grave disto, o mais
grave em Samuel foi que inaugurámos uma Extensão de Saúde há três anos, é dinheiro de
todos nós. Quem é que vai explicar às pessoas que querem fechar uma Extensão de
Saúde que está aberta há três anos e a funcionar, com excelentes condições. Alguém tem
que nos explicar isto.
Obviamente solidarizo-me com o meu colega da Vinha da Rainha, com as preocupações
que também são as nossas em Samuel e estamos dispostos a, daqui para a frente,
eventualmente agir de outra forma… o que é facto é que as coisas não estão a funcionar
bem desde as últimas semanas e é isso que não pode continuar a acontecer.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“não tive qualquer reunião de trabalho com o Senhor Presidente de Câmara sobre esta
proposta que nos foi distribuída e que foi aprovada, por unanimidade, pelo Executivo...
Da mesma maneira que na Sessão da Assembleia Municipal anterior não tinha tido
qualquer reunião prévia com o Senhor Presidente da Junta de Freguesia da Vinha da
Rainha... a única diferença é que esta proposta foi-nos distribuída e o Senhor Presidente
da Junta de Freguesia da Vinha da Rainha apanhou-nos de surpresa e distribuiu aquilo
que havia sido aprovado na Assembleia de Freguesia, na própria Sessão...
Foi-nos distribuída uma proposta para, com ela, refletirmos sobre a análise da Saúde no
Concelho de Soure... esta proposta diz-nos, basicamente, o seguinte: que o Município de
Soure aprovou um Parecer Favorável a uma Proposta de Carta de Saúde Concelhia com
objectivos muito concretos, quer em termos operacionais, quer em termos
metodológicos, quer em termos estratégicos de Saúde… Este Parecer foi aprovado na
reunião do Executivo de 11 de Agosto de 2011... A realidade parece que tem vindo a
evidenciar que muitos desses objectivos e pressupostos não estarão a ser cumpridos!!!...
O Executivo Municipal, ao que parece, porque considera que o problema é complexo,
está a querer “criar” uma Comissão que avalie essa Carta de Saúde Concelhia e a
reavalie... quer dar conta alargada do que se está a passar e quer, no fundo, aprovar, nessa
Comissão, a manutenção dessa Carta de Saúde Concelhia ou uma outra que julge
adequada aos novos tempos... no fundo quer aprovar uma estratégia de intervenção... Se
aprovarmos a indicação de um nome de cada Bancada para constituir uma Comissão, o
que estamos, no fundo, é a aprovar a constituição de uma Comissão... Acresce, e isso não
é minimamente negligenciável, que é preciso perceber o seguinte: não estou a defender
72

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure,
realizada no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Município, em 28 de Setembro de 2016
nem a atacar… esta questão de cortar também, em termos de austeridade, despesa
pública com a manutenção de respostas de proximidade foi uma tendência, não discuto
aqui se por ditames de natureza económica ou ideológicos, seguida pelo anterior
Governo... que, progressivamente, tudo aponta, virá a ser contrariada pelo actual
Governo!!!... por isso, importa que se apresente uma estratégia (re)legitimada!!!... Assim
sendo, parece-me bem que as Bancadas indiquem um representante para integrar essa
Comissão... desde que a Comissão seja, repito, para perceber o que tem vindo a
acontecer, para cruzar o que tem vindo a acontecer com a Carta de Saúde e legitimar a
estratégia que dela consta com algumas adaptações!!!...
Permitam-me apenas “enfatizar”… o que é fundamental é que se assegure a manutenção
e valorização das respostas de proximidade…. O que é preciso é restaurar o clima de
confiança!!!... É preciso que haja como que uma Carta, que pode ser a mesma,
relegitimada para o Senhor Presidente de Câmara, com a “confiança partilhada”, social e
política, poder exigir deste Governo uma resposta que considere a mais adequada para o
Concelho e que não é o que manifesta e inequivocamente tem vindo a acontecer.”

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“peço desculpa mas tenho no meu Gabinete o Senhor Secretário de Estado do
Ambiente, que veio para uma reunião de trabalho pedida por ele hoje de manhã… peço a
vossa compreensão para os outros dois pontos onde o Senhor Vice-Presidente dará as
explicações necessárias.
Relativamente a este ponto, temos feito tudo aquilo que tem estado ao nosso alcance
para manter a legitimidade da actual Carta de Saúde que foi aprovada, por unanimidade,
em 2011 e até hoje não chegou ao Executivo, nem ao Presidente de Câmara, qualquer
outra alteração, qualquer outro documento que altere aquilo que foi escrito em 2011.
Agora, são questões mais complexas que, de facto, só uma verdadeira Comissão para
poder explicar a este Plenário as questões aprofundadas, mas a Carta de Saúde aponta
uma estratégia e fala num determinado caminho que ainda hoje não existe. Era um ponto
que queria que tomassem bem nota.
Hoje temos uma Unidade de Saúde Familiar chamada VitaSaurium, que funciona desde
2008 e temos a Unidade de Cuidados na comunidade, que funciona “à moda antiga”: um
Coordenador, que é designado pela ARS, tivemos uma Coordenadora, Dra. Ana Paula
Cordeiro, que era Médica nas Degracias, era lá o seu posto de trabalho, a Extensão de
Saúde das Degracias funcionava, foi-se embora, foi substituída por um Médico colocado
na Granja do Ulmeiro, o local de trabalho do Coordenador é na Granja do Ulmeiro, na
falta de outros colegas ele chama a si o assuntos que sobram… o que é que acontece?!
Numa linguagem mais grosseira, está um pouco em roda livre. O Coordenador mudar
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agora para a Médica de Samuel… se calhar os papéis têm que ser entregues em Samuel na
falta do médico noutro lado… não é método… estamos a trabalhar sem método... nas
últimas reuniões, foi aqui explicado pela Dra. Ana Paula Cordeiro e pelo Dr. Morais, que
vieram a uma reunião de Executivo dizer o que é que ia ser colocado em prática, vieram
explicar qual era a estratégia que estavam a colocar no terreno para a criação de uma
segunda Unidade de Saúde Familiar, nós, se aquilo que estavam a dizer era boa fé, era
estratégia, não nos opusemos… mas num princípio de boa fé que nos parecia que as
coisas até iam funcionar melhor e que o facto de ser pólos, neste caso para Vinha da
Rainha e Samuel, podia ser uma mais valia. A única mudança que houve recentemente,
objectivada, legalizada, foi a passagem dos utentes de Degracias/Pombalinho para a
VitaSaurium e nessa passagem nós participámos, elaborámos protocolos com o
Ministério da Saúde, foram aprovados em reunião de Câmara e foi dado conhecimento à
Assembleia Municipal. Aí sim, houve alterações formais, que também não estão a ser
cumpridas. Da nossa parte, nós cumprimos, nós demos o transporte aos médicos, aos
enfermeiros, aos administrativos, assumimos a manutenção do equipamento, assumimos
o quarto funcionário que será o assistente operacional que faz a manutenção do
equipamento, assumimos tudo, eles é que deixaram de lá ir. Aí há uma violação clara de
um compromisso escrito entre a Administração Regional de Saúde e o Município de
Soure.
Como sabem, não temos autoridade sobre os médicos… portanto, o que se passou em
Figueiró do Campo foi que os médicos, nomeadamente a Dra. Graça Balhau e a Dra.
Teresa, que são médicas residentes, uma em Alfarelos e outra em Vila Nova de Anços,
estavam a ir fazer consulta, um dia por semana cada uma, a Figueiró do Campo e
simplesmente deixaram de ir. Não há documento nenhum escrito, não há ordem de
nenhum Ministro, Secretário de Estado ou da ARS a dizer para deixarem de ir… é o caso
de Degracias/Pombalinho, a USF VitaSaurium assumiu os utentes de
Degracias/Pombalinho sabendo que tinha que ir dois dias por semana, transportada por
veículo e motorista do Município, com assistente operacional do Município, com o
Município a assumir as despesas de energia, Internet, do funcionamento do edifício e
deixaram de ir. Já nos mandaram a escala de serviço para levarmos os médicos e os
enfermeiros fazer domicílio e a minha vontade era dizer “não há consulta?! Então
também não há domicílios”, mas aí vamos prejudicar mais as pessoas. Portanto, esta roda
livre ultrapassa a competência da Câmara Municipal. Tenho feito chegar, a quem de
direito, ao Presidente da ARS e ao Senhor Ministro, o nosso descontentamento, a
questão que foi levantada na Assembleia Municipal e qual é a resposta que nós vamos
dar… nós vamos acompanhar politicamente, de perto, muito de perto, com um órgão
fiscalizador e que tem competência na estratégia municipal, que é a Assembleia
Municipal, o que está a acontecer no funcionamento da Saúde. Obviamente que uma
Comissão de Trabalho vai ser muito mais do que um fiscal ou um “árbitro”, também tem
a obrigação de apontar saídas tendo em conta aquilo que é o interesse colectivo.”
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Foi deliberado, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos a
favor, aprovar a constituição de uma Comissão composta por um
Vereador de cada partido ou força eleitoral, um representante
de cada força eleitoral presente na Assembleia Municipal, um
representante do Conselho Local de Ação Social e representantes
a indicar pela Administração Regional de Saúde, em função das
suas
responsabilidades
regionais
e
locais.-----------------------------------------------------PONTO 7. AREAC - AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA E AMBIENTE DO CENTRO
- Proposta de Adesão como Associado
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: AREAC - Agência Regional de Energia e Ambiente do Centro
- Proposta de Adesão como Associado
A AREAC - Agência Regional de Energia e Ambiente do Centro, é uma pessoa coletiva de direito
privado sem fins lucrativos, constituída em Julho de 2003 por vários Municípios da Região Centro.
A AREAC – Agência Regional de Energia e Ambiente do Centro tem por missão contribuir para a
eficiência energética e para o melhor aproveitamento dos recursos energéticos endógenos, desenvolvendo
projetos e métodos e disseminando as melhores técnicas e procedimentos com vista à utilização racional
da energia e dos recursos e à defesa e preservação do ambiente, tendo em vista a promoção de um
desenvolvimento local sustentável.
Na prossecução destes objetivos, a AREAC tem como linhas estratégicas de atuação:


Apoiar os seus associados, agentes económicos e cidadãos na gestão da energia e dos
recursos;
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Caracterizar o desempenho energético-ambiental da região centro e avaliar a aptidão
para o desenvolvimento dos recursos energéticos endógenos;



Promover a introdução de tecnologias energéticas eficientes e de tecnologias de
energias renováveis na região Centro;



Promover a AREAC enquanto parceira na promoção da eficiência energética e
ambiental nos setores com maiores consumos de energia, nomeadamente: transportes,
edifício e indústria.



Informar e sensibilizar os cidadãos para a utilização racional de energia e de recursos
bem como para a importância da proteção do ambiente;



Monitorizar as práticas energéticas e ambientais da região centro.

Deste modo e visto que as ações promovidas pela AREAC, potenciam a eficiência energética e
consequente redução dos gastos com energia, tendo em consideração que os associados beneficiam de
condições preferenciais na realização dos projeto e/ou auditorias energéticas, propõe-se a adesão na
condição de associado da AREAC- Agência Regional de Energia e Ambiente do Centro, de acordo com
as condições explicitadas nos anexos a este documento.

O Técnico Superior
(Vítor Miranda, Eng.º Eletrotécnico)
27/06/2016

Usou da palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Jorge
Mendes: “a proposta que trazemos é uma Proposta de Adesão do Município à AREAC Agência Regional de Energia e Ambiente do Centro. A informação que é apresentada aos
senhores deputados fala por si, trata-se de uma agência que pretende contribuir para a
eficiência energética.
Quanto a nós, uma decisão favorável a esta proposta é importante porque pode trazer
contributos energéticos e também financeiros para a Autarquia. Esta proposta já foi
aprovada, por unanimidade, na reunião de Câmara e trazemo-la agora a esta Assembleia
para que possa também ser aprovada. É entendimento deste executivo que esta adesão
poderá trazer, no futuro, eficiências energéticas e contributos financeiros para a Câmara
Municipal.”
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Foi deliberado, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos a
favor, aprovar a Adesão à AREAC - Agência Regional de Energia
e Ambiente do Centro, conforme decorre da informação técnica
dos
serviços.
---------------------------------------------PONTO 8. COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA
. Autoridade de Transportes
- Minuta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA
Autoridade de Transportes
Minuta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências
Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:
A possibilidade de os municípios delegarem competências nas entidades intermunicipais está prevista
nos artigos 128.º e 129.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, desde que efetuada nos domínios dos
interesses próprios das populações destas, em especial no âmbito do planeamento e gestão da
estratégia de desenvolvimento económico e social, da competitividade territorial, da promoção dos
recursos endógenos e da valorização dos recursos patrimoniais e naturais, do empreendedorismo e da
criação de emprego, da mobilidade, da gestão de infraestruturas urbanas e das respetivas atividades
prestacionais e da promoção e gestão de atividades geradoras de fluxos significativos de população,
bens e informação.
O Órgão competente para autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre o
município e a CIM – Região de Coimbra é a Assembleia Municipal, por força da alínea k) do n.º 1 do
artigo 25.º da Lei n.º 75/2013.
PROPOSTA
Face ao exposto, sugere-se que a Câmara Municipal:
- Aprecie a Minuta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competência e, em caso de
aprovação, a submeta à aprovação da Assembleia Municipal.
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À Consideração Superior,
O Adjunto do Presidente,
(Gil Soares, Dr.)
05.08.2016

Usou da palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr. Jorge
Mendes: “trata-se de aprovar uma Minuta de Contrato Interadministrativo de Delegação
de Competências, deste Município, na CIM Região de Coimbra. Com a aprovação da lei
52/2015, que aprovou o Regime Jurídico de Serviço Público de Transportes de
Passageiros, os Municípios passaram a ser Autoridades de Transporte dentro do espaço
municipal. No espaço intermunicipal, a Autoridade de Transportes é a CIM respetiva,
sendo que na região de Coimbra, é a CIM Região de Coimbra.
Em reunião da CIM – Região de Coimbra foi deliberado pelos Municípios que a
integram, delegar naquela as suas competências para que esta pudesse, no espaço
intermunicipal, ser autoridade de transporte no seu todo, ou seja, nos transportes de
passageiros entre regiões e nas regiões que integram o próprio Município. Em todo o
espaço intermunicipal achamos que é benéfico esta Autoridade de Transportes ser
competência da própria CIM e, assim, temos aqui para aprovação um Contrato
Interadministrativo de Delegação de Competências do Município na CIM Região de
Coimbra, em consonância aliás com o deliberado naquela reunião da CIM. ”

Foi deliberado, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos a
favor, aprovar a Minuta de Contrato Interadministrativo de
Delegação de Competências, conforme decorre da informação dos
serviços.
-----------------------------------------------------Período de Intervenção do Público
Não se verificou qualquer inscrição.
Não havendo mais assuntos a tratar, o 1.º Secretário da Mesa leu em voz alta a Proposta
de Acta, em minuta, com o texto das Deliberações hoje tomadas, tendo a mesma sido
aprovada, por unanimidade.
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O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia, deu por encerrados os
trabalhos às 18,55 horas.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
João Eduardo Dias Madeira Gouveia, Dr.
O1º SECRETÁRIO
José Maria Ferraz da Fonseca
A 2ª SECRETÁRIA
Maria Mabilda Simões Cura, Dra.
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