Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure,
realizada no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Município, em 27 de Fevereiro de 2017

ACTA N.º 1/2017
No dia vinte e sete de Fevereiro do ano de dois mil e dezassete, pelas 15,00 horas,
no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu a Assembleia
Municipal de Soure, convocada nos termos Regimentais, para a sua P RIMEIRA
S ESSÃO O RDINÁRIA , com a seguinte Proposta de Ordem de Trabalhos:
Período de Antes da Ordem do Dia
Ponto 1. Apreciação de Propostas de Acta:
1.1 - 30.06.2016
1.2 - 28.09.2016
1.3 - 19.12.2016
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. XLIII Aniversário do 25 de Abril de 1974 - Programa “Festivo”
. Indicação de Representantes para a Comissão Organizadora

Ponto 3. AÇÃO SOCIAL - APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. CPCJ - COMISSÃO DE P ROTEÇÃO DE C RIANÇAS E J OVENS
- Relatório de Atividades do Ano de 2016 e do Plano de Ação para o Ano de 2017
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Ponto 4. P RIMEIRA REVISÃO DO P LANO D IRETOR MUNICIPAL DE SOURE
. Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT)
- Aprovação

Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2017
. Apreciação de Propostas de Revisão - 1.ª/1.ª -

Ponto 6. 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

3

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure,
realizada no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Município, em 27 de Fevereiro de 2017

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 M. C. Nunes, Dra.;
- Carlos Manuel Carvalho Mendes, Eng.º;
- Patrícia Alexandra Pereira Simões, Eng.ª;
- António Abreu Gaspar;
- José António Nunes da Silva Mendes;
- Luísa Margarida Lima Anjo, Dra.;
- 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;
- Porfírio António Cardoso Quedas, Dr.;
- Evaristo Mendes Duarte;
A Ausência do Senhor Deputado:
- Carlos Mendes Simões;
Na BANCADA DA COLIGAÇÃO PPD/PSD-CDS/PP-PPM
A Presença dos Senhores Deputados:
- Arlindo Rui Simões da Cunha, Dr.;
- Florbela Ferreira Bairros, Dra.;
- José Manuel Páscoa G. Mendes;
- Manuel da Costa Filipe;
- Gil Francisco Cavaleiro Pinto;
- José da Costa Cordeiro Pato;
A Ausência do Senhores Deputados:
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-

Isaías Augusto Pinão Ferreira, Dr.;
Vitor Manuel P. C. do Espírito Santo;

Na BANCADA DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA
A Presença do Senhor Deputado:
- José Francisco Ferreira Malhão, Dr.;
A Ausência da Senhora Deputada:
- Ana Isabel Fernandes Fortunato, Dra.;
Na BANCADA DO MCPS.XI
A Presença dos Senhores Deputados:
- Abel Alves Mota, Dr.;
- Alzira Figueiredo da Silva, Dra.
Assim, estando presentes 27 (vinte e sete) 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. --------Período de Antes da Ordem do Dia
PONTO 1. APRECIAÇÃO DE PROPOSTAS DE ACTA:
1.1

- 30.06.2016

Foi deliberado, por unanimidade, com 25 (vinte e cinco) votos a
favor -- 17 (dezassete) da Bancada do PS, 5 (cinco) da Bancada
da Coligação PPD/PSD-CDS/PP-PPM, 1 (um) da Bancada da CDU e
2 (dois) da Bancada do MCpS --, aprovar a Proposta de Acta.
5

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure,
realizada no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Município, em 27 de Fevereiro de 2017
----------------------------------------------------------------------------------------1.2

- 28.09.2016

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.
----------------------------------------------------------------------------------------1.3

- 19.12.2016

Foi deliberado, por unanimidade, com 24 (vinte e quatro) 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
2 (dois) da Bancada do MCpS --, aprovar a Proposta de Acta.
-----------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2. LEITURA DE EXPEDIENTE/INFORMAÇÕES
Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“os Senhores Deputados Municipais deverão ter recebido um ofício do Grupo
Parlamentar Os Verdes, que tem a ver com o Paúl da Madriz, e um outro, oriundo da
Assembleia Municipal de Viseu, que tem a ver com a “dignificação do Instituto
Politécnico de Viseu e outros”...
Trata-se da comunicação recebida pela Assembleia Municipal considerada relevante, no
período que mediou entre a última Sessão e a de hoje.”
Pela Bancada do PS, foi presente a seguinte Moção:
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MOÇÃO
“DIA DA MULHER”
Tendo em conta que no próximo dia 8 de Março se comemora o “Dia Internacional da
Mulher”, data relevante na dignificação do processo da emancipação e de igualdade
dos direitos das Mulheres, a Bancada do Partido Socialista, reunida em Assembleia
Municipal no dia 27 de Fevereiro de 2017, saúdam todas as Mulheres, apoiando as
suas reivindicações pela igualdade de oportunidades.

Foi deliberado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos a
favor,
aceitar
a
presente
Moção.
---------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos a
favor,
aprovar
a
Moção.
--------------------------------------------------------------------------------------

Pela Bancada da CDU, foi presente a seguinte Moção:
MOÇÃO
“DIA INTERNACIONAL DA MULHER”
Na aproximação de mais um dia 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, consagrado
pela ONU, passados mais de 100 anos, após as primeiras comemorações, pode-se dizer
que muito mudou no reconhecimento dos direitos das mulheres.
Apesar dos avanços e do papel ocupado, por direito próprio, na sociedade, a luta pela
afirmação da especificidade da condição feminina e por direitos iguais coloca novos
desafios no mundo do trabalho, da política, na vida doméstica e familiar, etc. As
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mulheres continuam a ser as primeiras vítimas do desemprego e de violência, a todos
os níveis.
Assim, a celebração do 8 de Março, permanece um marco na luta pela emancipação
integral da mulher, ou seja, de toda a humanidade.
Por essa razão, a Assembleia Municipal de Soure reunida no dia 27 de Fevereiro de
2017, saúda todas as mulheres, pela passagem desta efeméride e apela ao fim das
práticas discriminatórias e das desigualdades de que continuam a ser vítimas as
mulheres.

Foi deliberado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos a
favor,
aceitar
a
presente
Moção.
---------------------------------------------------------------------------Foi deliberado, por unanimidade, com 27 (vinte e sete) votos a
favor,
aprovar
a
Moção.
--------------------------------------------------------------------------------------

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.
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PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 16 DE DEZEMBRO DE 2016 E 23 DE
FEVEREIRO DE 2017
1. Descrição sucinta das principais Ações desenvolvidas ao longo do período em epígrafe - Ver anexo 1 2. Situação financeira da Autarquia em 23 de fevereiro de 2017 - Ver anexo 2 -

ANEXO 1
EDUCAÇÃO
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/ MELHORAMENTO DE CENTROS ESCOLARES
Intervenções Diversas, por Administração Direta nos diversos estabelecimentos educativos., num total de
11.005,05€.
TRANSPORTES ESCOLARES
Funcionamento Regular para todos os Níveis de Ensino em funcionamento;
Pagamento de um total de 17.359,98€, quer para as Empresas de Transportes e IPSS do Concelho, 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
727,48€.
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 2016/2017, num total de
27.674,48€.
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 2016/2017, num valor total de 6.400,18€.
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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 900, 00€.
Pagamento do Acordo de Cooperação com o Centro de Assistência Paroquial da Granja do Ulmeiro 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 900, 00€.
Pagamento do Acordo de Cooperação com a casa do Povo de Vila Nova de Anços para a disponibilização
de um Recurso Humano, a meio tempo, com a finalidade de prestar serviços no âmbito do funcionamento
do SAF (Serviço de Apoio à Família), no valor de 280, 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 novembro e dezembro de 2016 e janeiro de 2017 (ano letivo 2016/2017) foram servidas as
seguintes refeições:
JI
Alfarelos
Degracias
Figueiró do Campo
Granja do Ulmeiro
Samuel
Sobral
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

Novembro
2016
145
248
178
330
187
341
738
371
261
306
3.105

Dezembro
2016
75
161
90
225
84
158
382
201
116
185
1.677

Janeiro
2017
143
264
174
310
194
337
739
354
267
355
3.137

Total
de
Refeições
363
673
442
865
465
836
1.859
926
644
846
7.919

Novembro
2016
398
460
531
1.371
224
750
2.600
290
812
379
7.815

Dezembro
2016
186
220
228
604
97
320
1.205
122
342
177
3.501

Janeiro
2017
393
473
529
1.416
229
743
2.748
292
814
374
8.011

Total
de
Refeições
977
1.153
1.288
3.391
550
1.813
6.553
704
1.968
930
19.327

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

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 3.146,43€.
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- Realização da 2.ª medida de acompanhamento do Regime de Fruta Escolar ano letivo 2016/2017, através
da dinamização da construção e dinamização do Jogo “Peças Saborosas” em todos os estabelecimentos do
ensino pré-escolar públicos do Concelho e do Jogo “Fruta e Festa” em todos os estabelecimentos do 1.º
CEB públicos do Concelho, com oferta de um porta-chaves morango e um panfleto informativo acerca da
importância da alimentação saudável, com um gasto total de 276,74€.
Parceria com o Projeto “Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável”, com a participação de 2 escolas do
Concelho para o ano letivo 2016/2017, nomeadamente, EB1 de Alfarelos e EB1 Soure, através da
realização de várias ações constantes no Projeto, nomeadamente a realização de um Hino da Fruta.
Dinamização do Jogo Pedagógico “A Brincar e a Rir o Bullying vamos Prevenir”, pela autora do mesmo,
Dra. Cátia Vaz, em todas as escolas do 1.º CEB públicas do Concelho, com a respetiva aquisição e entrega
de um jogo por escola, com um custo total de 745,78€
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO
Transferência para o Agrupamento de Escolas Martinho Árias da 2ª tranche relativa ao pagamento do
Expediente e Limpeza do Pré-Escolar e 1.º CEB (2016/2017), num total de 3.060, 00€;
Transferência para o Agrupamento de Escolas Martinho Árias da 2ª tranche relativa ao pagamento de
Despesas de Manutenção do Pré-Escolar e 1.º CEB (2016/2017), num total de 1.899, 00€.
PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CEB
Protocolos com Instituições e Juntas de Freguesia – pagamento num total de 10.470, 00€.
Continuação das aulas de “Adaptção 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
Comemoração do Carnaval
Convite a todas os Jardins de Infância, escolas do 1.º e 2.º Ciclos, Instituto Pedro Hispano e IPSS do
Concelho para participar no Desfile de Carnaval, promovido pela Autarquia de Soure e realizado no dia 24
de Fevereiro de 2017, com a cedência de transporte e lanche a todos os participantes, assim como a
respetiva animação carnavalesca.
Continuação da participação nos Conselhos Eco-Escolas 2016/2017 e em todas as atividades inerentes ao
funcionamento do Projeto Eco-Escolas, do qual o Município de Soure é parceiro, estando neste ano letivo
inscritas 4 escolas participantes, a saber: JI e EB1 Vinha da Rainha (inscrição conjunta), JI Vila Nova de
Anços e Escola Secundária de Soure.
Participação em reuniões e elaboração de contributos para as Candidaturas geridas pela CIM, no âmbito
do Portugal2020, na temática “Plano de Combate ao Abandono Escolar e Promoção de Sucesso
Educativo”.
EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
Participação nas Reuniões de Trabalho inerentes ao Projeto Empreendedorismo nas Escolas da Região de
Coimbra para o ano letivo 2016/2017.
- Acompanhamento da Visita das mascotes Gaspar e Inês e entrega do Kit do aluno às escolas do 1.ºCEB
do Concelho de Soure envolvidas no programa “A Aventura do Gaspar” – Empreendedorismo no 1.º
CEB, nomeadamente EB1 Degracias, EB1 Sobral e EB1 Marco.
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CARTA EDUCATIVA
Continuação da atualização do processo de monitorização da Carta Educativa.
CEDÊNCIA DE VIATURAS/AUTOCARROS MUNICIPAIS
J.I. Sobral
Centro Escolar de Granja do Ulmeiro/J.I.
Agrupamento de Escolas de Soure
E.B.1 Sobral
Centro Escolar de Samuel – E.B. 1
St.ª Casa da Misericórdia
E.B. 1 Vinha da Rainha
E.B. 1 Figueiró do Campo
C.E Degracias – E.B. 1
E.B. 1 Vila Nova de Anços
E.B. 1 Alfarelos
E.B. 1 Gesteira
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES
. Centro Escolar da Freguesia de Degracias e Pombalinho
- Reparação das Instalações Eletromecânicas (AVAC)
. Escolha de Procedimento Prévio
. AQUISIÇÃO DE VIATURAS
5.1. Anulação do Procedimento aprovado em Reunião de Câmara 31.10.2016, ponto 5
5.2. Escolha de Procedimento Prévio
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES
. Centro Escolar da Freguesia de Degracias e Pombalinho
- Reparação das Instalações Eletromecânicas (AVAC)
. Adjudicação
CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE
Cultura e lazer
O Município de Soure coloca à disposição das Coletividades e 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, tais como, palcos, cadeiras, mesas, stands, baias, entre outros.
No quadro seguinte damos nota das Entidades que solicitaram este tipo de apoio no período
compreendido entre 18 de Dezembro de 2016 e 23 de Fevereiro de 2017. 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

K

L

M N
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Comissão da Capela de Sobral
x x
APPACDM - Soure
x
x
x
Comissão de Festas de Gesteira
x
x
x
Igreja Paroquial de Samuel
x
x x
Bombeiros Voluntários C. Soure
x x
Legenda:
A-Palco I B-Cadeiras plástico I C-Mesas pástico I D-Bancos madeira I E-Mesas madeira I F-Stands I
G-Báias I H-Tendas
I-Balcões I J-Sinais trânsito I K-C. lixo I L-Videoprojetor I M-Equipamento
som I N-Outros
APOIOS APROVADOS
COLETIVIDADE

Freguesia

V. Subsídio

Fábrica da Igreja Paroq.Freg. Figueiró do Campo - Comissão Capela Ribeira da Mata

Fig.Campo

3 000 €

Fig.Campo

3 000 €

Centro Cultural e Recreativo de S. Bento - Carregosa

Gesteira

8 000 €

Fábrica da Igreja Paroq.Freg. Brunhós - Comissão Fabriqueira de Brunhós

Gesteira

6 700 €

Gesteira

14 700 €

Centro Social do Sabugueiro

Pombalinho

8 712 €

Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Cotas

Pombalinho

6 000 €

Pombalinho

14 712 €

Centro Recreativo Casconho

Soure

1 480 €

Associação Cultural de Casa Velha, Casal Novo e Gabrieis

Soure

6 650 €

Soure

8 130 €

Grupo de Pauliteiros de Vila Nova de Anços

V.N.Anços

30 850 €

Sociedade Filarmónica Recreativa e Beneficiente Vilanovense

V.N.Anços

29 550 €

V.N.Anços

60 400 €

Fábrica da Igreja Paroq. Freguesia de Vinha da Rainha-Comissão Capela Queitide

Vinha Rainha

5 100 €

Associação Recreativa e Cultural do Pedrogão do Pranto

Vinha Rainha

6 400 €

Vinha Rainha

11 500 €

TOTAL

112 442 €

BIBLIOTECA MUNICIPAL
PROGRAMA INTEGRADO DE PROMOÇÃO DA LEITURA/ Projetos Continuados
AÇÃO DE ANIMAÇÃO DE LEITURA (de segunda a sexta-feira)
NAS MEMÓRIAS… HISTÓRIAS E BRINCADEIRAS
No âmbito do grupo de trabalho das bibliotecas do concelho de Soure foi escolhido, para este ano letivo,
o tema “Nas Memórias… a valorização das Tradições”.
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Assim, este ano, o cenário, na biblioteca municipal, privilegia as brincadeiras, os brinquedos e os jogos, de
ontem e de hoje.
Pretendemos procurar nas memórias do tempo... e com a ajuda do Relógio ( o da Torre Municipal), dos livros
e dos materiais expostos, com os quais vamos interagindo, a História dos brinquedos, dos jogos, das
estórias e das lendas, destacando ainda o Labirinto e os heróis clássicos.
A partir da descoberta, levamos as crianças a conhecerem, e portanto a valorizarem, as TRADIÇÕES,
assim como a marcarem encontro com HERÓIS MÍTICOS e PERSONAGENS ENCANTADAS.
- Participação de escolas e alunos do 1º ciclo:
- 25 sessões | 420 crianças
- Participação da universidade Sénior
- 1 sessão | 25 adultos
Foram dinamizadas 26 sessões de animação de leitura para 420 crianças e 25 adultos
Os transportes da autarquia asseguraram a deslocação das crianças do 1º ceb à biblioteca.
SÁBADOS NA BIBLIOTECA. Manta com Histórias para Pais e Filhos
- 5 sessões | - 21 crianças | 15 adultos
Destacamos, no contexto dos Sábados na Biblioteca para pais e filhos, os seguintes sábados:
- 14 de jan. | ação dinamizada por técnicos da Herdade da Pateira cujo tema foi Afectos com Patas. A
importância dos animais na construção de relações afetivas
(45 adultos + 55 crianças+ 12 utentes da APPACDM)
-11 de fev. | Workshop Minfulness: Técnicas de Meditação, com Elsa Proença (31 adultos+ 17 crianças)
Participação, no total das 7 sessões dos Sábados na Biblioteca: 93 crianças | 81 adultos | 12 utentes da
APPACDM de Soure
ENTRE A FRALDA E A CHUPETA… DESCOBRIMOS O LIVRO! LIVRO A LIVRO
DESCOBRIMOS A BIBLIOTECA!
Participação das crianças da valência creche das IPSS do concelho (11 salas)
Foram realizadas, pela técnica da biblioteca, 2 deslocações a cada creche.
Foram realizadas 22 sessões de promoção do livro e da leitura que envolveram 139 bebes.
PARA LÁ … E PARA CÁ!
Participação das crianças do Pré-Escolar das IPSS do Concelho (11 salas e 202 crianças)
Foram realizadas 3 deslocações, por cada sala, à Biblioteca Municipal (uma por mês).
Foram realizadas 22 sessões de promoção do livro e da leitura, na biblioteca municipal.
Foram realizados 404 empréstimos de livros para leitura domiciliária.
Os transportes são assegurados pelas IPSS, com exceção do transporte da Casa da Criança
MONTRA INFORMATIVA (Livros/ Autores/ Acontecimentos…)
- Novidades editoriais – livros do PNL
- Miguel Torga
- Livros à volta do Amor
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- Máscaras e Carnaval: livros para o Entrudo
UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO
Até às 18h – 8 utilizações | depois das 18 h – 0 utilizações
FUNCIONAMENTO REGULAR DE 4 POSTOS DE INTERNET
dez | fev – 1402 utilizações ( inclui utilizações via ligação wireless)
Exposições na Biblioteca
CRIANÇAS DE HOJE E DE ONTEM NO QUOTIDIANO DE CONÍMBRIGA
Produzida pelo Museu Monográfico de Conímbriga.
Esta exposição pretende dar a conhecer os brinquedos/objetos arqueologicamente recuperados na antiga
cidade romana de Conímbriga e que atualmente estão à guarda do Museu. Esses brinquedos, da antiga
cidade de Conímbriga, transportam-nos para jogos e brincadeiras antigas, mas que sabemos serem ainda
hoje utilizados ou terem sido ponto de partida para novos jogos e novas brincadeiras numa (re)criação tão
própria do Humano.
Podemos observar miniaturas de animais e de loiça, guizos e apitos, dados e fichas de jogos de tabuleiros
e… labirintos.
Numa representação atual, reproduzimos também alguns brinquedos de raiz popular e apresentamos
panelas de bugalhos, bonecos (de bolotas, de palha de milho e de trapos), barcos de casca de noz, apitos
de cana, carros de bois de castanha, e ainda as bolas de trapos, o arco, a corda…
Esta exposição é um bom pretexto para a conversa e a sociabilidade entre os mais velhos e os mais novos,
pois só se conhecendo é que se valorizam os usos, os costumes e as tradições de uma comunidade.
EXPOSIÇÃO DE BRINQUEDOS ANTIGOS
Mostra de brinquedos antigos. Apresentamos brinquedos de raiz popular, brinquedos em madeira, em lata,
e em plástico, assim como os brinquedos atuais como as consolas e os tablets. Através deste percurso o
visitante fica a conhecer a evolução dos brinquedos desde o século passado até à atualidade, ou seja desde
os brinquedos dos bisavós, dos avós, dos pais ...
Através das exposições, os visitantes apercebem-se que, afinal há brinquedos há muito tempo, e muitos
deles são (re)criações feitas ao longo dos séculos.
BIBLIOTECAS ESCOLARES / SABE (Serviço de Apoio às 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 do 1º e 2º ciclos e secundária
(11 bibliotecas) do agrupamento de escolas de Soure e da biblioteca escolar do Instituto Pedro Hispano.
Este trabalho tanto é efetuado na biblioteca municipal como nas bibliotecas escolares.
- processo em curso
CATÁLOGO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Tratamento técnico efetuado pelas técnicas de Biblioteca e Documentação
- 21609 livros (exemplares) em Catálogo.


PROJETO BAÚS ITINERANTES
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Conjuntos de livros diversificados, selecionados pelo Agrupamento de Escolas de Soure e Biblioteca
Municipal // Articulação com Programa Integrado de Promoção da Leitura
- Entrega de 20 baús em todos os jardins e escolas do AES do concelho
ENCONTRO COM ESCRITORES
- Fernando Tavares Pimenta
Apresentação e contextualização história da obra Soure na Grande Guerra: 1914-1918 pelo historiador
Fernando Pimenta junto dos alunos da escola secundária de Soure. Esta sessão teve a presença de turmas
do 9º ano e do secundário e vários professores.
Em outubro, o autor tinha estado no Instituto Pedro Hispano onde também realizou uma sessão
semelhante junto dos alunos e professores desta instituição de ensino.
ESTÁGIO CORAÇÃO ABERTO
Os serviços da biblioteca municipal receberam um utente da APPACDM no âmbito do projeto estágio de
coração aberto em colaboração com o CLDS ( 22 de dezembro).
IGAC vai à Escola – 16 de jan
A Inspeção-Geral das Atividades Culturais em colaboração com a Rede de Bibliotecas de Soure promoveu
este projeto com objetivo de divulgar e alertar para a importância da propriedade intelectual junto das
camadas mais jovens do público consumidor.
As sessões decorreram na Escolas Básica de Soure e no Centro Escolar da Granja do Ulmeiro. Contaram
com a participação de 125 alunos dos 3.º e 4.º anos de escolaridade destas escolas e do Centro Escolar de
Samuel.
MUSEU/POSTO DE TURISMO MUNICIPAL
FUNCIONAMENTO REGULAR DE 2 POSTOS DE INTERNET AO PÚBLICO
Dez | fev - 7 utilizações para 4 utilizadores
ENTRADAS NO MUSEU/ POSTO DE TURISMO
Dez | fev - 163 entradas
Nota: Neste período entraram no Museu/Posto de Turismo de Soure 12 estrangeiros.
Visitas Guiadas ao Património Turístico | VIAGEM NO TEMPO EM SOURE
- Visita guiada | Fundação Maria Luísa Ruas - (27/12/2016)
- Visita guiada| Presidentes de Câmara – Programa Capacitar (27/01/2017)
EXPOSIÇÕES
- Arte & MEDICINA. A forma como a arte representou a medicina, as doenças e os hospitais ao longo
dos séculos. (12 de nov. a 20 de janeiro)
Exposição do Centro hospitalar e Universitário de Coimbra com curadoria de Cristina Nogueira e Ana
Carolina Gomes.
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Na eminência dos 80 anos do antigo Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Soure, esta exposição,
apresenta ainda, alguns objetos provenientes dessa instituição, assim como o antigo aparelho de
radiografias cedido à Câmara pelo Dr. Gois.
- Visita guiada à exposição | Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Soure

DESPORTO E JUVENTUDE
ÁREA DA JUVENTUDE
CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE SOURE (CMJS)
Reuniões de preparação do III ENCONTRO DE JUVENTUDE
22, 24, 29 e 30 de Abril
. III CROSS TRAIL, a realizar no dia 30 de Abril pelas 9,30H e que contará com três provas:
- Cross Trail de 25 Km,
- Mini Trail de 15 Km
- Caminhada de 10 Km
Iniciativa que contará com o apoio da Associação de Jovens de Soure, AJS.
. III CONCURSO DE BANDAS DE GARAGEM, nos dias 22, 24 e 29 de abril, que contará com:
- Eliminatórias nos dias 22 e 24 de Abril
- Final no dia 29 de Abril.
Divulgação do Regulamento.
. III OPEN DE NATAÇÃO no dia 29 de abril
- 10-12,30H
alunos do 3º ano do 1º CEB
- 15-17,30H
alunos do 4º ano do 1º CEB
.
. ENCONTRO CONCELHIO DE ESCOLAS DE MÚSICA no dia 23 de abril
PISCINA MUNICIPAL . Controlo Analítico de Águas da Piscina;
. Intervenções regulares de manutenção do equipamento;
. Reuniões periódicas com os funcionários, para programação de intervenções e para balanço do
funcionamento;
NATAÇÃO - Adaptação ao Meio Aquático
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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
Gesteira A
Granja do Ulmeiro C

DIA
2ª feira

Nº
Alunos
19
10
20
17
17
19
22
17

ANOS

4º
3º/4º
3ª feira
4º
3º/4º
4ª feira
2º/3º/4º
5ª feira
3º
3º/4º
2º/3º
6ª feira
2.º
e 4.º
13
(Crianças do 3.º e 4.º anos do 1.º CEB nos 2 tempos das AEC de Atividade Física) Início do 2º Turno que
decorrerá entre 20 de Fevereiro e 9 de Junho
- Reunião de balanço/preparação das atividades com os professores das AEC, com o coordenador do
Grupo Disciplinar de Educação Física e funcionários da Piscina municipal.
GIRAVOLEI
. Reuniões de planificação das atividades do Projeto, com professores das AEC, coordenador do Grupo
Disciplinar de Educação Física e o coordenador do Desporto Escolar;
. Levantamento de necessidades de equipamento para a prática da modalidade nas Escolas.
Projeto EPIS – acompanhamento da formação e desenvolvimento do projeto
CEDÊNCIA DE VIATURAS/AUTOCARROS MUNICIPAIS:
RANCHO CERCAL
BANDA ALFARELOS
GRUPO ETNOGRÁFICO DE SAMUEL
RANCHO MELRIÇAL
CATEQUESE DAS DEGRACIAS
GRUPO DA SAGRADA FAMÍLIA
RANCHO DE ALFARELOS
PAULITEIROS DE VILA NOVA DE ANÇOS
BANDA DO CERCAL
APPACDM
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
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pela própria Família, pelas Escolas e/ou por outras Instituições, num total de 23 sessões (de 16 de
dezembro até 23 de fevereiro de 2017).
. 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
- 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 (2 meses janeiro/fevereiro de 2017 = 5.002,38);
- Comparticipação do Município de Soure (2 meses janeiro/fevereiro de 2017 = 2.811,50€);
Apoio ao Arrendamento
- Acompanhamento de 16 Agregados Familiares, apoiados excecionalmente, através da atribuição de um
Apoio Mensal ao Arrendamento:
. Valor do Apoio (2 meses janeiro/fevereiro de 2017 = 2.975,00€).
- Prorrogação do Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses, com efeitos a 01.01.2017,
correspondente a 50% do valor da renda, a um Agregado Familiar.
- Cessação da atribuição do apoio mensal ao arrendamento, a um Agregado Familiar, que foi residir para o
concelho de Pombal.
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- Atribuição de um apoio mensal ao arrendamento, pelo prazo de 12 meses, correspondente a 50% do valor
da renda, a dois Agregados Familiares, com inicio a janeiro de 2017.
PROGRAMA REDE SOCIAL
- Acompanhamento da Rede Social;
- Dinamização de Reuniões:
- Núcleo Executivo do CLAS
- 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.
- Levantamento de pessoas idosas isoladas ou em risco de exclusão Social
Localidades: Casas Novas, Pombalinho, Degracias, Alfarelos e Tapéus
CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 3 G SOURE-3G CLDS-3G
.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;
PROJETO “MOVIMENTO POR UM SORRISO”
- Adjudicação do serviço à Entidade “Associação Oportunidades Iguais” - 2017.
- 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 €450,00 referente à execução das ações desenvolvidas pela “Associação
Oportunidades Iguais – Sem Diferenças”, relativa ao mês de dezembro 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 Tapéus
. Serviço de Apoio Domiciliário
- Apoio Mensal Regular no valor de 948,36€
(2 meses/janeiro e fevereiro de 2017 = 1.896,72€)
- APPACDM de Soure
. Lar / Residencial
- Apoio Mensal Regular no valor de 971,62€
(2 meses/janeiro e fevereiro de 2017 = 1.943,24€)
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- Centro Social das Malhadas
. Centro de Dia
- Apoio Mensal Regular no valor de 102,97€
(2 meses/janeiro e fevereiro de 2017 = 205,94€)
. Serviço de Apoio Domiciliário
- Apoio Mensal Regular no valor de 948,36€
(2 meses/janeiro e fevereiro de 2017 = 1.896,72€)
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 2 Sessões de Informação para Desempregados de Longa Duração sobre Procuras Ativas de
Emprego, Medidas: Estágio de Emprego e Estágio Reativar, Medida Contrato de Emprego, etc.);
Realização de 2 Sessões de Informação, em articulação com o técnico do Centro de Emprego, para
elaboração de um PPE (Plano Pessoal de Emprego) para verificar o nível de formação, emprego, ou outras
vertentes de encaminhamento para integração de desempregados;
- Participação em 2 sessões, juntamente com a técnica do Centro de emprego, sobre “ Direitos e Deveres»;
- Nestas sessões de esclarecimentos estiveram presentes como convidados o CLDS 3G – Soure 3G e a
Entidade Formadora Profiforma;
- Participação na Apresentação do Projeto «Projet For You», no dia 05 de janeiro de 2017;
- Participação, em articulação com a empresa de Trabalho Temporário Randstar, no recrutamento de
beneficiários, com o objetivo de encaminhar para empresas.
- Participação no Seminário “O IEFP e o Modelo de Acompanhamento Personalizado para o Emprego
(MAPE), no Instituto do Emprego e Formação Profissional de Coimbra.
- Participação numa sessão de esclarecimento sobre a Nova medida (Contrato – Emprego), no Instituto de
Emprego e Formação Profissional de Coimbra.
- 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 16 de dezembro e fevereiro de 2017:
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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
Total Geral

Objetivos
347
42
9
127
7
6
538

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 11 situações sinalizadas;
- Participação/dinamização no Projeto «Tecer a Prevenção»;
- Apoio ao funcionamento – emergência social (aquisição de dois eletrodomésticos – esquentador e frigorifico);
- Apresentação/ Conhecimento do Relatório de Atividades do ano de 2016 e Plano de Ação para o ano de
2017;
- Participação na apresentação da Coordenação Regional do Centro da Comissão Nacional, no dia 11 de
janeiro, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro.

NLI/RSI - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO
. Acompanhamento/ Gestora de 5 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;
. Levantamento das declarações de consentimento para o programa FEAC.
ATENDIMENTO /ACOMPANHAMENTO SOCIAL – AAS
- Acompanhamento/ Gestora de 10 Processos ao nível da Ação Social;
- Constituição/ Atualização dos Processos Familiares;
- Realização de Visitas Domiciliárias;
- Levantamento das declarações de consentimento para o programa FEAC.
INICIATIVAS DIVERSAS
22

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure,
realizada no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Município, em 27 de Fevereiro de 2017
- 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;
- Participação no 2.º Ciclo Temático de Formação em Alcoologia sobre a “Violência Doméstica e o
Álcool”, no dia 23 de janeiro de 2017, na Unidade de Alcoologia de Coimbra;
- Participação no Seminário “Implicações na Gestão dos Recursos Humanos nas Autarquias Locais e
Entidades Intermunicipais, no âmbito da Lei do Orçamento de Estado de 2017”, no dia 15 de fevereiro de
2017, na Comunidade Intermunicipal de Coimbra;
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 11 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 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;
- 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;
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- Finalizadas as 7 sessões teóricas com o Formador Marcelo Formosinho.
- Iniciação das sessões práticas com a Formadora Liliana Romão;
- Formação: Capacitação Familiar para a Promoção do Sucesso Escolar no dia 02 de fevereiro em Ovar e
no dia 17 do mesmo mês na Biblioteca Municipal de Estarreja.
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;
- Reuniões de trabalho com o Diretor do Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure e respetivos
Diretores de turma;
- Identificação de 6 (seis) jovens de contextos desfavorecidos do ponto de vista social, cultural e
económico do Concelho de Soure, com idades compreendidas entre 14 e 18 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 todas as quartas-feiras, das 15h30h às 20h00h dos jovens integrados no projeto na
participação das atividades dinamizadas pelo teatrão, no âmbito das disciplinas de dança, teatro e música;
- Acompanhamento dos jovens numa Visita ao Conservatório de Música de Coimbra, em articulação com
os técnicos do Teatrão, no dia 28 de janeiro;

- Acompanhamento dos jovens numa Visita à Universidade de Coimbra, em articulação com os técnicos
do Teatrão, no dia 11 de fevereiro;

«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;
70 Candidaturas Formalizadas:
- 34 candidaturas cessadas, com atribuição no valor de €18.250,00.
- 20 candidaturas com a primeira tranche efetuada, no valor de €7.300,00;
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- 1 candidatura indeferida por falta de documentos;
- 15 candidaturas em fase de análise (falta de entrega de comprovativos de despesa);
. 11 Crianças nascidas sem formalização de Candidatura;
. 14 Crianças com previsão de nascimento até ao momento.
Sistema de intervenção precoce na infância (SNIPI)
. Equipa Local de Intervenção (ELI) – Participação da Câmara Municipal de Soure
- Participação nas Reuniões de Supervisão;
- 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);
- Reunião geral de supervisão, na Dgeste, para analisar e debater a problemática do “Risco” e a inerente
articulação das ELI com outros Serviços das comunidades, no acompanhamento e apoio comum de situações
deste tipo.
Programa de tele-assistência a idosos
- Adjudicação através da modalidade de Ajuste Direto, pelo prazo de 12 meses, no ano de 2017;
- Acompanhamento dos Utentes que usufruem deste serviço;
- Novas instalações de equipamentos de teleassistência
- Realização de Visitas Domiciliárias/ Apoiar os Utentes na utilização adequada e regular do serviço;
- Participação em Reuniões de Trabalho;

SAÚDE
ECO – SAÚDE – PROTOCOLOS/ TRANSPORTE DE UTENTES
. União de Freguesias de Gesteira/ Brunhós
MÊS
N.º UTENTES
Dezembro 2016
42
Janeiro 2017
33
Fevereiro 2017*
40*
TOTAL
115

KM’S
748
792
704
2244

. União de Freguesias de Degracias/ Pombalinho
MÊS
N.º UTENTES
Dezembro 2016
91
Janeiro 2017
97
Fevereiro 2017*
92
TOTAL
280

KM’S
1254
1452
1254
3960
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. Freguesia de Tapéus
MÊS
Dezembro 2016
Janeiro 2017
Fevereiro 2017*
TOTAL

N.º UTENTES
156
197
189*
542

KM’S
800
880
760
2440

. Freguesia de Vinha da Rainha
MÊS
N.º UTENTES
Dezembro 2016
47
Janeiro 2017
53
Fevereiro 2017*
48*
TOTAL
148
* Estimativa de Kms até ao final do mês.

KM’S
1080
1080
900
3060

USF - Unidade de Saúde Familiar de Alfarelos/Granja do Ulmeiro/Figueiró do Campo
. Remodelação
- Erros e Omissões
- Adjudicação
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.
. Realização de reuniões de trabalho, pela Equipa Local, para elaboração do Plano Estratégico de
Atividades.
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
Alvará de licença especial para acabamentos
Alvarás de licença especial de ruído
Obras isentas de licenciamento municipal
Certidões e Declarações emitidas

Total
7
3
1
1
0
17
1
1
12
25
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Requerimentos submetidos a despacho
Ofícios elaborados
Consultas a entidades pelo portal autárquico
Vistorias realizadas pela comissão de 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

193
143
1
0
172
0
4
10

Editais –2
Informação para isenção do pagamento da taxa nos processos dos requerentes infra referidos:
Requerente
Associação Humanitária dos BVS
TOTAL

Descrição da prestação tributável
Valor em €
Emissão de alvará de licença de construção 242,95
242,95

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;
Participação em reuniões na Comissão da Reserva Agrícola Nacional;
Envio mensal da estatística das obras particulares para o INE;
Procedimentos relativos à discussão pública do REOT – Relatório sobre o Estado do Ordenamento do
Território;
Procedimentos relativos à elaboração do caderno de encargos para aquisição de cartografia;
Elaboração da proposta da quinta alteração ao PDM;
Participação em 4 vistorias a casas no âmbito do apoio técnico ao gabinete de ação social
Gabinete de Desenho
- Projeto de sinalização na E.N. em Alfarelos (antiga casa dos cantoneiros)
- Toponímia da Freguesia de Soure
- Continuação da elaboração de medições e orçamento do projeto de Arranjos Urbanístico do espaço
exterior das Sedes do Grupo de Pauliteiros e Filarmónica de Vila Nova de Anços;
- Elaboração do estudo do Centro de Reciclagem da Quinta de São Bento;
- Elaboração de alterações ao projeto da rotunda do ferroviário, na Granja do Ulmeiro;
- Projeto de 3 dimensões, do estudo do Centro de Reciclagem da Quinta de São Bento;
- Elaboração do projeto da rede de saneamento no Sobral de Cima e Casal da Venda;
- Elaboração do estudo do Centro de Reciclagem da Gesteira;
- Projeto de 3 dimensões, do estudo do Centro de Reciclagem da Gesteira;
- Elaboração do projeto da rede de saneamento em Queitide, Vinha da Rainha;
- Associação, Instrução e Recreio 1º de Maio – Alfarelos -Desenho do Edifício Existente / Proposta de
Alterações;
- Desenvolvimento com a equipa responsável do Arquivo, do estudo dos novos espaços a implantar no
Edifico na Cadeia para Arquivo Municipal
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- Levantamento da Antiga Casa Drª Seiça Neves;
- Entroncamento da Rua das Eiras no IC2 – Presa - Plantas / Desenho de Perfis - Melhoramento
. CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
. Antiga Escola Secundária - Ginásio
- Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto

SANEAMENTO E SALUBRIDADE
SANEAMENTO
SANEAMENTO
Designação
N.º de Contratos
N.º de ramais executados
Limpeza de fossas efetuadas
Prolongamento de coletores
– Rua das Hortas em Casal de Almeida – Obra em curso
N.º Km. efetuados no apoio ao setor (Dezembro/Janeiro)
N.º Horas de trator no apoio ao setor (Dezembro/Janeiro)
Quantidade de litros de gasóleo (Novembro/Dezembro)
Efluente tratado na Etar de Figueiró do Campo (Dezembro/Janeiro)
Acompanhamento diário das Etar's
Verificação das estações elevatórias

Quant.
9
4
167
3.251
80
1.267,90
8.049 m³
13
32

. FECHO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS DE GESTEIRA/PIQUETE À
POVOAÇÃO DE LOUSÕES
- Adjudicação

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
REDE COMPLEMENTAR
N.º de Levantamentos de Contentor/Freguesia e Quantidades Recolhidas
Freguesia
Alfarelos

N.º Levantamentos Contentor
Dezembro

Janeiro

Total

Dezembro

Janeiro

Total

4

2

6

10,2

4,72

14,92

1

1

2,16

2,16

1

2

1,8

4,42

Brunhós
Degracías

Quantidades recolhidas (Ton.)

1

2,62
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Fig. do Campo

3

3

6

9,86

9,42

19,28

Gesteira

1

1

2

1,48

1,26

2,74

Granja do Ulmeiro

1

1

2

2,3

1,52

3,82

Pombalinho

2

3

5

5,24

5,22

10,46

Samuel

1

3

4

1,74

4,76

6,5

Soure

3

12

15

7,3

25,42

32,72

Tapéus

3

4

7

5,34

5,3

10,64

Vila Nova de Anços

1

3

4

2,14

7,96

10,1

Vinha da Rainha

2

4

6

4,04

8

12,04

TOTAL Parcial

22

38

52,26

77,54

TOTAL

60

0

0,00

129,80

QUANTIDADES RSU ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO (ERSUC)
Quadro Resumo Faturação ERSUC 2016_Quantidades RSU Encaminhadas para Tratamento
N.º Fatura
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL

5070398527
5070398662
5070398816
5070398976
5070399135
5070399290
5070399469
5070399612
5070399765
5070399931
5070400087
5070400229

Toneladas
Encaminhadas
RSU
437,84
414,64
425,88
423,74
464,48
427,74
438,94
518,86
444,62
417,26
430,74
410,90
5255,64

Toneladas
RSU
Com TGR
238,185
269,184
231,551
257,083
295,734
260,323
279,166
339,023
247,742
223,735
233,16
200,889
3075,775

Custo
Tratamento
RSU
11 484,54 €
10 876,01 €
11 170,83 €
11 114,70 €
12 183,31 €
11 219,62 €
11 513,40 €
13 609,70 €
11 632,38 €
10 944,73 €
11 298,31 €
10 777,91 €
137 825,44 €

Valor Fatura
Valor TGR
ERSUC
Aplicado
S/IVA
1 572,02 €
13 056,56 €
1 776,61 €
12 652,62 €
1 528,24 €
12 699,07 €
1 696,75 €
12 811,45 €
1 951,84 €
14 135,15 €
1 718,13 €
12 937,75 €
1 842,50 €
13 355,90 €
2 237,55 €
15 847,25 €
1 635,10 €
13 297,48 €
1 476,65 €
12 421,38 €
1 538,86 €
12 837,17 €
1 325,87 €
12 103,78 €
20 300,12 €
158 155,56 €

Resíduos de Embalagem Recolhidas nos Ecopontos
Recolha Seletiva
Dezembro
Vidro
9,88
Papel/Cartão
9,98
Embalagens
12,02
TOTAL (Ton./Mês)
31,88

Janeiro
23,42
7,34
10,44
41,20

Valor IVA

Valor
Total
Pago ERSUC

783,39 €
759,16 €
761,94 €
768,69 €
848,11 €
776,27 €
801,35 €
950,84 €
797,85 €
745,28 €
770,23 €
726,23 €
9 489,34 €

13 839,95 €
13 411,78 €
13 461,01 €
13 580,14 €
14 983,26 €
13 714,02 €
14 157,25 €
16 798,09 €
14 095,33 €
13 166,66 €
13 607,40 €
12 830,01 €
167 644,90 €

TOTAL
33,30
17,32
22,46
73,08

(Ton.)

Recolha e Transporte a Destino Final_Dezembro 2016 e Janeiro 2017

N.º de Recolhas e Transporte Efetuados
pelo Município

Dezembro

Janeiro

Total (Ton)

10

9

19
64,18

Toneladas RSU recolhidas pelos nossos
Serviços

32,56

31,62

29

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure,
realizada no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Município, em 27 de Fevereiro de 2017

Prestação de Serviço de Recolha e Transporte a Destino Final _Dezembro 2016 e Janeiro 2017
Dezembro
Janeiro
Total (Ton)
N.º de Recolhas e Transporte
56
56
112
Efetuados
Toneladas RSU recolhidas
378,34
361,98
740,32
HIGIENE PÚBLICA
Prestação de Serviços de Lavagem, Desinfeção e Desodorização de Contentores, no
Concelho de Soure
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


GABINETE TÉCNICO FLORESTAL



Normal Funcionamento


Submissão de candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020) - Medida 8Proteção e Reabilitação de Povoamentos Florestais / Ação 8.1-Silvicultura Sustentável / Operação 8.1.4Restabelecimento da Floresta Afetada por Agentes Bióticos e Abióticos ou por Acontecimentos
Catastróficos
- Recuperação e Tratamento de Rede Viária Florestal - Incêndio dos Carpinteiros, Soure

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 42 processo
 Atualização de informação na plataforma SGIF – Sistema de Gestão de Informação de Incêndios
Florestais
 Recolha direta de informação geográfica de determinadas infraestruturas existentes no concelho.


Acompanhamento/ monotorização pragas e doenças florestais
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- Avaliação do estado fitossanitário de um pinheiro manso, na EB1 do Sobral - Lagarta do pinheiro
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SOURE
Apoio regular às despesas de funcionamento
EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE – E.I.P.
Apoio Regular
Transferências
Normal Funcionamento
CEDÊNCIA DE VIATURAS/AUTOCARROS MUNICIPAIS
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SOURE
ABASTECIMENTO PÚBLICO - ÁGUA
Designação

Quant.

Número de consumidores por tipo de consumo
Doméstico
Doméstico - Social 1 Elemento
Doméstico - Social 2 Elementos
Doméstico - Social 3+ Elementos
Doméstico – Familiar 5
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

9.464
7
5
5
1
261
40
15
11
41
64
7
126
70
35
13
13
1
74
145
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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
Suspensão do fornecimento água
Execução de ramais
Mudanças de local do contador
Substituição de contadores
Reparação de avarias
Reparação de roturas
Reparação/impermeabilização de reservatórios
- Reservatório elevado de Soure – Obra concluída
Novas Captações e Operacionalização
- Nova captação na Santilhana - Obra concluída
N.º Km. efetuados no apoio ao setor (Dezembro/Janeiro)
N.º Horas de máquinas no apoio ao setor (Dezembro/Janeiro)
Quantidade de litros de gasóleo (Novembro/Dezembro)
Quantidade de litros de gasolina (Novembro/Dezembro)
Aquisição de água ao Município de Ansião (Novembro/Dezembro)
Aquisição de água ao Município de Pombal (Novembro/Dezembro/Janeiro)
Acompanhamento diário de captações de água
Verificação das estações elevatórias
Caudais explorados (Dezembro/Janeiro)

48
5.333
4.847
10.664
9.560
274
1.045
1.313
7
14
4
13
23
8
3
83
126
90

23.506
165
3.016,20
280,56
826 m³
13.670 m³
14
28
360.763 m³

ANÁLISES À QUALIDADE DA ÁGUA/ JULHO E AGOSTO
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Sistema de Abastecimento
Bonitos
Brunhós
Camarinheiras
Carrascal
Carregosa
Casa Velha
Casas Novas
Feixe
Ourão
Pouca Pena
Rego
Sabugueiro
Saca Bolos
Vale de Oliveira
Vila Nova de Anços

Controlos
2CR1+1CR2
2CR1+1CR2
4CR1+1CR2
4CR1+2CR2+1CI+ Radionuclídeos
4CR1+1CR2
4CR1+1CR2
2CR1
2CR1
4CR1+1CR2
4CR1+2CR2
4CR1+1CR2
2CR1
4CR1+1CR2
4CR1+1CR2
4CR1+1CR2

N.º Parâmetros Analisados
17
21
27
98
27
27
6
6
27
42
27
6
27
27
27

Total

50CR1 + 14CR2 + 1CI

412

ETAR

Controlos

N.º Parâmetros Analisados

13

112 Análises Compostas

560

CR1 - Controlo de Rotina 1
CR2 - Controlo de Rotina 2
CI - Controlo de Inspeção
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
. Prolongamento de Conduta até às Termas do Bicanho
- Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
.
Substituição de Tubagem de Distribuição entre o Reservatório das Cotas e as Malhadas
- Adjudicação
. REPARAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS
. Reservatório Elevado de Soure
- Homologação do Auto de Receção Provisória
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
.
Substituição de Tubagem de Distribuição entre o Reservatório das Cotas e as Malhadas
- Adjudicação
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
. Substituição de Tubagem de Distribuição no Casal da Venda e Sobral de Cima
- Escolha do Procedimento Prévio
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. REPARAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS
. Reservatório Elevado do Formigal
- Homologação de Auto de Libertação Parcial de Caução
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
TURISMO
Investimentos Privados
Projeto “Termas do Bicanho”
Acompanhamento
APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
Investimentos Privados/ Acompanhamento.
TERRAS DE SICÓ
Participação em reuniões.
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SOURE
Lançamento do Projeto “Project For You”, do qual o Município é entidade parceira.
. PLATAFORMA LOGÍSTICA RODOFERROVIÁRIA DE ALFARELOS/GRANJA DO ULMEIRO - Melhoria de
Acesso no Entroncamento com a EN 347
- Acordo de Gestão com a IP, S.A.
. Proposta de Alteração
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. RECARGAS
. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Granja do Ulmeiro
. Intervenções Diversas na Freguesia de Granja do Ulmeiro
- Homologação do Auto de Receção Provisória
. CONSERVAÇÃO /REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS
. Construção de um Muro de Suporte na Avenida dos Bombeiros Voluntários de Soure
- Escolha de Procedimento Prévio
. RECARGAS
- Arruamentos e Ligações na Freguesia de Alfarelos
- Arruamentos e Ligações na Freguesia de Granja do Ulmeiro
. Homologação de Auto de Receção Provisória
DEFESA DO MEIO AMBIENTE
LIMPEZAS
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Diversas limpezas de taludes e bermas em diversas freguesias.
. OUTRAS AÇÕES
. Casa dos Cantoneiros em Alfarelos – Demolição de Edificação
- Adjudicação
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS DE ÁGUA, ENERGIA, TURISMO E TERMALISMO
Apoio na resolução de avarias, nos seguintes locais:
Captações de água de :
Casa Velha
Casais das Camarinheiras
Casal do Rego
Casas Novas
Pouca Pena
Vila Nova de Anços
Reservatórios de água de :
Carregosa
Carvalhal da Azoia
Degracias
Figueirinha
Pouca Pena
Santilhana
Soure
Serroventoso
SETOR DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
Execução de diversas reparações nas Piscinas de Vila Nova de Anços
Reparação da iluminação interior;
Reparação da iluminação exterior;
Substituição e Reparação de eletrobombas;
Execução de diversas reparações no Pavilhão Gimnodesportivo da Encosta do Sol
Reparação da iluminação interior;
Execução de diversas reparações no Pavilhão Gimnodesportivo da Granja do Ulmeiro
Reparação da iluminação interior;
Reparação do Painel Eletrónico / Sinalização às Tabelas de Jogos

Execução de diversas reparações nos edifícios Municipais
Computadores de uso profissional;
Máquina de lavar roupa;
Máquinas de lavar louça;
Aquecedores;
Aspiradores;
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Execução de diversas reparações do Mercado Municipal de Soure
Reparação da iluminação interior;
Reparação da iluminação exterior;
SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SALUBRIDADE
Apoio na resolução de avarias, nos seguintes locais:
ETAR’s de :
Bicanho
Soure
Sobral
Paleão
Vila Nova de Anços
Estações Elevatórias de Esgoto de:
Granja do Ulmeiro
Paleão
Pouca Pena
Soure
Vila Nova de Anços
SERVIÇOS EDUCATIVOS
Apoio na resolução de avarias, nos seguintes locais:
Centros Escolares de :
Degracias – Pombalinho
Granja do Ulmeiro
Samuel
Tapéus
Escolas Básicas de :
Alfarelos
Figueiró do Campo
Sobral
Vila Nova de Anços
Jardins de Infância de :
Alfarelos
Figueiró do Campo
Soure - Praça da Republica
Soure - Casa da Criança
Pouca Pena
Simões
Sobral
Vinha da Rainha
Vila Nova de Anços
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. IP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
. BT - Baixa Tensão
- Extinção das Tarifas Reguladoras de Venda de Eletricidade a Clientes Finais
. Alteração da Adjudicação da Câmara Municipal de 28.11.2016
SERVIÇOS MUNICIPAIS
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Cessação da relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, por motivo de falecimento
- Manuel Mendes Ferreira Diogo-19-01-2017
Celebração de Contratos de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado na Carreira
/Categoria de Assistente Operacional com:
- João Miguel Oliveira Gonçalves (com efeitos a 03-01-2017)
- Filipe José Gomes Ramalho (com efeitos a 16-01-2017)
Regresso de Licenças sem Remuneração
- Maria do Rosário Barros de Almeida ( 02-01-2017)
- Rui Miguel Freire Mendes Fernandes (09-01-2017)
Mobilidade entre serviços
- Mobilidade da Técnica Superior Veterinária Cristina Maria Costa Lopes de Almeida Ribeiro para a
Direção Geral de Alimentação e Veterinária, com efeitos a 01-01-2017
- Mobilidade da Técnica Superior Sandra Isabel Simões de Oliveira Jordão Coelho, proveniente do
Município de Armamar, com efeitos a 05-01-2017
Consolidação da Mobilidade
-Jorge Manuel Andrade Santos, consolidação da mobilidade com efeitos a 01-01-2017
Mobilidades Inter-Carreiras
- Cristina Luísa Andrade dos Santos Carvalho de Assistente Técnica para Técnica Superior, com efeitos a
16-01-2017
- Maria Fernanda André Gonçalves Carraca de Assistente Operacional para Assistente Técnica, com
efeitos a 16-01-2017
Cessação da relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado, por motivo de aposentação
- Amélia Maria Correia Marques Nunes (com efeitos a 01-02-2017)
FORMAÇÃO
No período em apreciação foram frequentadas as seguintes ações de formação:
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NOME DA AÇÃO
Lei do OE 2017
Impacto do OE 2017
Seminário Nacional Eco-escolas 2017
Curso Terapias de Terceira Geração em Crianças e Adolescentes
OE 2017 – Implicações ao nível da Gestão de RH na Administração Local
Implicações na Gestão de RH nas Autarquias Locais e Entidades
Intermunicipais, no âmbito do OE 2017
Mobilidade – Planear – Financiar - Contratualizar
Projetos cofinanciados pelo PO SEUR – principais aspetos para o sucesso na
sua implementação e metas a cumprir
4º Encontro de literatura Infantil e Juvenil de Coimbra
A revisão do Código dos Contratos Públicos

Nº
DE
TRABALHADORES
6
3
1
1
3
6
1
3
2
1

CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO (CEI)
Candidatura nº 126/CEI/16
- Admissão de 4 Trabalhadores Subsidiados
CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO + (CEI+)
- Deferimento de uma candidatura para 6 Trabalhadores para Serviços Gerais
PATRIMÓNIO MUNICIPAL
- Realização de escritura de compra e venda referente à aquisição de um imóvel na Rua de Trás da Igreja,
na Vila de Soure, pelo preço de €62.960,17 (reunião da Câmara Municipal de 28-12-2016).
D.A.G.F.R.H.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO GERAL/EdC /TAXAS E LICENÇAS
Atendimento ao público 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 de atendimento.
Postos de Atendimento Permanente – (3) três
SERVIÇOS PRESTADOS AO CIDADÃO:
•
Todos os SERVIÇOS MUNICIPAIS.
•
BALCÃO DO EMPREENDEDOR (BDE): Acesso e Exercício no âmbito da Iniciativa
“Licenciamento Zero” (D.L. nº 48/2011, de 1 de abril) para Atividades de Comércio, Serviços e
Restauração (Decreto-Lei nº 10/2015, de 16 de janeiro).
•
ESPAÇO DO CIDADÃO: Atendimento Digital Mediado de Serviços Públicos Protocolados. Os
Cidadãos podem aceder a Serviços Digitais disponibilizados pela Administração Pública Central, sendo um
modelo de atendimento digital assistido. A Plataforma de Atendimento Mediadores de Cidadania – ECMC
– agrega um conjunto de entidades acordadas em protocolo e que estão disponíveis no Espaço do
Cidadão.
•
Atendimento Presencial, Telefónico e via Correio Eletrónico - edc.soure@cm-soure.pt
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- Funcionamento Regular
SERVIÇO DE EXPEDIENTE GERAL
.Centralização do Correio Postal do Município de Soure: Receção e Expedição.
.Centralização da Digitalização, Fax 239502951 e Correio Eletrónico do Município geral@cm-soure.pt
.Receção, Abertura, Classificação, Digitalização, Registo e Distribuição pelos Serviços, de toda a
correspondência recebida Presencialmente, via Correio Postal, Correio Eletrónico, Fax…
.Movimentação no S.G.D. dos documentos com Despacho Superior pelos Serviços e/ou Funcionários
.Pesquisa de correspondência registada - prestação de informação ao Munícipe e a outros serviços - sobre
processos em curso.
.Apoio Administrativo e Técnico ao Serviço de Atendimento (back-office)
.Difusão de Informação de interesse geral: Notas Internas, Ordens de Serviço, Editais
. Informação, via correio eletrónico, aos Encarregados de Educação, dos valores das comparticipações a
pagar pelo Serviço de Apoio à Família (Refeições Escolares, Transportes e Prolongamento de Horário)
relativos aos seus educandos.
.Conferência e atualização de mapas do acompanhamento das atividades de apoio à família: refeições /
prolongamento de horário/transporte/ faltas /pagamentos fora de prazo - reporte aos Serviços
Educativos e de Ação Social.
. Conferência dos pagamentos efetuados via transferência eletrónica: - Valores mensais do serviço de
apoio à família, e outros serviços - emissão das respetivas faturas – entrega no Serviço de Tesouraria.
Posterior envio de fatura ao Cidadão.
. Conferência de faturas de Transportes Escolares e cálculo da respetiva comparticipação - envio aos
Serviços de Contabilidade para posterior pagamento.
.Centralização do "Reclamações" no livro amarelo (Administração Local)
ANEXO 2
SITUAÇÃO FINANCEIRA
- DÍVIDA A 22/02/2017
- Outros Credores

77 867,02 €

- Banca

4 507 514,90 €

- Total

4 585 381,92 €

INSTITUIÇÃO

N.º DO EMPRÉSTIMO

TERMO DO EMPRÉSTIMO

CAPITAL EM DÍVIDA
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DGTF

PREDE

2018

CAIXA GERAL DEPÓSITOS

9015002614491

2021

115 846,98

CAIXA GERAL DEPÓSITOS

9015005669891

2021

1 628 455,97

CAIXA GERAL DEPÓSITOS

9015004919591

2026

573 017,56

CAIXA GERAL DEPÓSITOS

9015005023191

2026

114 719,62

PAEL

2026

1 224 394,92

CRÉDITO AGRÍCOLA

56046806727

2029

324 006,18

NOVO BANCO

7770046376

2031

327 918,47

DGTF

199 155,20

Total

4.507.514,90

- DISPONIBILIDADES A 22/02/2017
Caixa
Depósitos em Instituições Bancárias
- Caixa Geral de Depósitos
Conta n.º PT50003507920000006793087
Conta n.º PT50003507920000759703013
Conta n.º PT50003507920002194593070
Conta n.º PT50003507920002265023024
Conta n.º PT50003507920002306493046
- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal
Conta n.º PT50004531734011077531595
Conta n.º PT50004531734018751154356
- Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal
Conta n.º PT50000702530013769000634

844,17
1 586 921,69
1 467 387,15
21 831,56
14 477,95
590,00
14 326,47
6 667,42
7 743,00
53 898,14

- GRAUS DE EXECUÇÃO DAS GOP E DO ORÇAMENTO A 22/02/2017
Grandes Opções do Plano 2016
Grandes Opções do Plano 2016
% de Execução
Orçamento 2016
Orçamento Inicial 2016
% de Execução

8 939 502,00
31,36%
Despesa
Receita

15 802 802,00
7,11%
10,84%

2) DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS // EXECUÇÃO
Transferências para Freguesias e Coletividades// Por Área do Plano
Área

Montante
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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

42 494,87
201 406,80
22 367,62
911,20
5 550,00
17 078,96
4 940,61
16 745,00
5 650,00
317 145,06

3) REPORTE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA
- DGAL
- ENVIO EM JANEIRO / 2017 REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO / 2016
*
Mapa do Balancete
*
Mapa do Controlo Orçamental da Receita
*
Mapa do
*
Mapa dos
*
Mapa dos
*
Mapa dos
*
Mapa dos
*
Mapa do
*
Mapa das
*
Mapa dos
*
Mapa do
*
Mapa do
*
Mapa do
*
Mapa do
*
Mapa da
- ENVIO EM FEVEREIRO / 2017
*
Mapa do
*
Mapa do
*
Mapa do
*
Mapa dos
*
Mapa dos
*
Mapa dos

Controlo Orçamental da Despesa
Fundos Disponiveis
Pagamentos em Atraso
Pagamentos PAEL
Fluxos de Caixa
Endividamento
Contas de Ordem
Empréstimos
Leasing
Factoring
Fundo Social Municial
Activo Imobilizado Bruto
Contribuição SM, AM e SEL para o Endividamento Municipal
REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO / 2017
Balancete
Controlo Orçamental da Receita
Controlo Orçamental da Despesa
Fundos Disponiveis
Pagamentos em Atraso
Pagamentos PAEL

4) REPORTE DE INFORMAÇÃO FISCAL
- AUTORIDADE TRIBUTÁRIA
- MÊS DE JANEIRO / 2017
*

Declaração Periódica de IVA - Período de Novembro de 2016
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*
*
*
*

Comunicação eletrónica da emissão de faturas
Envio da Declaração de Remunerações Mensal
Envio do Inventário registado em 31/12/2016
Envio das Subvenções e Benefícios Públicos Concedidos em 2016

- MÊS DE FEVEREIRO / 2017
*
*
*

Declaração Periódica de IVA - Período de Dezembro de 2016
Comunicação eletrónica da emissão de faturas
Envio da Declaração de Remunerações Mensal

5) ACIDENTES DE TRABALHO
Registo de 2 acidentes de trabalho

6) RECURSOS HUMANOS
Pagamentos entre 16 de Dezembro de 2016 e 22 de Fevereiro de 2017
- Remunerações Certas e Permanentes
- Abonos Variáveis ou Eventuais
- Encargos Sociais / Patronais
Total

461 711,80 €
33 261,44 €
137 973,33 €
632 946,57 €

7) LIBERTAÇÃO DE GARANTIAS BANCÁRIAS E EMISSÃO DE PRECATÓRIOS-CHEQUE
DE 2 EMPREITADAS, APÓS HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DAS MESMAS

8) APROVAÇÃO/ ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO CANDIDATURAS
Investimento Comparticip.
Comparticip.
Projeto
Elegivel
Aprovada
Facturado
Recebida
Portugal
Paru de Soure
1 826 454,70 1 552 486,50
0,00
0,00
2020
POSEUR
Elaboração
2014/2020 Cadastro das
InfraestruturaS
201 105,00
170 939,25
0,00
0,00
existentes
Sistemas de AA
e SAR
Piloto de
19 817,70
16 845,05
1 758,90
0,00
Compostagem

% Exe.
0,00%

0,00%

8,88%
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de Soure
Recicla Soure
Rede Drenagem
Águas Residuais
Domésticas
Gesteira,
Piquete,
Lousões

834 777,31

709 560,71

2 038,73

0,00

0,24%

335.705,00

285.349,25

9.225,00

0,00

0,00%

O Presidente da Câmara
(Mário Jorge Nunes)
2017/02/23

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“um ano de fim de mandato, onde já nos vamos familiarizando com este tipo de
Informação Escrita e vamos introduzindo as notas que entendemos que são pertinentes,
procurando melhorar. A quantidade de informação nem sempre é sinónimo de qualidade
da mensagem e procuraremos ir melhorando essa qualidade, mas ela é tanto exaustiva
quanto possível, só assim seremos uma Câmara Municipal transparente, no seu dia a dia,
no desenvolvimento da sua actividade.
Abstinha-me de fazer a leitura do documento porque espero que todos tenham tido a
oportunidade de dar a leitura suficiente para uma boa informação aos Munícipes e aos
cidadãos que apostaram nas diversas Bancadas para estarem aqui representados.
Em termos de apoio ao Desenvolvimento Económico, saudar, como consta do
documento, a aprovação de uma candidatura da Associação Empresarial de Soure, a que
nós nos juntámos, e que na última reunião de Câmara aprovámos um apoio de cerca de
45.000,00 euros para apoiar a mesma, que ultrapassa os 200.000,00 euros, para divulgação
e promoção do empreendedorismo e do apoio ao investimento no Concelho.
Informar que no próximo dia 7 de março teremos connosco a Prof.ª Ana Abrunhosa,
numa sessão de divulgação dos Fundos 2020 para a Região Centro e espero que os
Senhores Autarcas possam aderir e, com a vossa influência, junto dos empresários do
Concelho e dos futuros empresários, os motivem a estar presentes nessa sessão.
Ainda na área do Desenvolvimento Económico, aproveito para saudar as empresas PME
Líder do Concelho de Soure. Nunca é demais enaltecer um dos muitos rankings… saudar
a Frutorra Pimenta… Redes de Pesca, Lda, com sede na Zona Industrial de Soure... a
Perfumarte, Comércio de Artigos Cosméticos, Lda... o Supersoure Supermercados… são
estas algumas PME Líder de 2016, do Concelho de Soure, a juntar àquilo que foi a
presença, mais reforçada, do Concelho de Soure na lista das maiores 500 empresas do
Distrito ou das 1000 da região, empresas com mais volume de negócios, com mais
empregos, o que mostra que, se a economia nacional dá sinais de recuperação, também no
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Concelho de Soure as empresas dão sinais de alguma consolidação e estabilidade
associado à diminuição da taxa de desemprego que, no Concelho de Soure, está entre as 5
mais pequenas da CIM.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Francisco Malhão:
“primeiramente, dado que não tive oportunidade de me pronunciar o ponto 2 - do
Período de antes da Ordem do Dia - informação da Correspondência Recebida, aproveito
agora para manifestar o nosso apoio à iniciativa de enviar, com antecedência, cópia dos
documentos da correspondência mais revelantes. Parece-nos que esta prática é uma boa
ideia, no sentido em que possibilita o seu estudo e potencia a nossa intervenção nesta
Assembleia debruçar sobre os temas visados. Um dos temas destes documentos queria
aqui sublinhar a sua importância, nomeadamente as questões colocadas ao Governo pelo
Partido Ecologista Os Verdes, sobre o Paúl da Madriz. Nós entendemos que o Paúl da
Madriz é um sítio importante no Concelho de Soure… dizem que está em degradação em
certos aspectos, como diz aqui na própria comunicação, e gostaríamos de saber qual é a
posição da Câmara Municipal e se tem feito alguma coisa no sentido de melhorar a
possibilidade das pessoas poderem usufruir deste espaço natural, de tanta importância
para o Concelho.
Três questões relativamente à Informação Escrita… na página 21 fala-se na coordenação
com a empresa de trabalho temporário Randstar… qual é o papel da Randstar? Quando se
fala em empresas de trabalho temporário subentendemos trabalho precário. Qual é o
papel desta empresa no sentido de encaminhar, influenciar e beneficiar a possibilidade de
arranjar trabalho aos desempregados do Concelho?
Relativamente ao Protocolo da Política Conjunta Intermunicipal de Gestão de Sistemas de
Abastecimento de Água e Saneamento e Águas Residuais que, julgo, foi assinado neste
interregno, não encontro nenhuma referência na Informação Escrita.
Uma questão mais localizada tem a ver com as obras da Estrada Nacional 347, julgo
que seja de reparação do colector que abastece a ETAR de Figueiró do Campo. Será
que agora, que andam a reparar a tal avaria, evitará, nos tempos mais chuvosos, que
haja derrame de água… a água sair do colector pelas tampas de saneamento para a
estrada?”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“quando falou na empresa de trabalho temporário, está inserida no trabalho do GIP. É na
área de intervenção do Gabinete de Inserção Profissional, que interage, obrigatoriamente,
e serve de antena ao próprio Centro de Emprego e Formação Profissional da Figueira da
Foz e pretende-se que tenha uma acção privilegiada com as empresas, quer seja
empregador direto, como seja esta referência. Temos um índice, como pode ser
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verificado, de colocações de emprego elevado. Nós não prestamos nenhum serviço a
nenhuma empresa privada intermediária de emprego, mas servimos de antena, com
empresas que têm colocado pessoas nalgumas grandes empregadoras ou do Concelho ou
mesmo dos Concelhos limítrofes. Quando falamos em colocação de pessoas falamos em
servir de orientação aos interessados porque conhecemos o perfil deles, porque foram
inscritos na base de dados do GIP e indicamos às empresas que os chamam para
entrevistas e, portanto, ficamos com o prémio simbólico de ter sido indicado e colocado
pelo GIP e isso serve para o nosso critério de avaliação perante esta presença do GIP cujo
contrato junto do Instituto de Emprego tem vindo a ser avaliado e revalidado, de ano para
ano, devido ao bom desempenho que o Gabinete de Inserção Profissional, a funcionar no
Município de Soure, tem tido. Como repararam, nós tivemos 127 apresentações de
desempregados a oferta de emprego e 7 conseguiram essa colocação. Recebemos 9
ofertas… Portanto, a referência ao nome comercial desta empresa é uma referência de
transparência porque é uma empresa que trabalha essencialmente com duas grandes
entidades empregadoras, uma no Concelho e outra num Concelho limítrofe e, portanto,
tem alguma expressão. Foi esse o espírito da indicação…
Relativamente ao Paúl da Madriz, de facto, nós, Município, reconhecemos que temos feito
muito pouco para aquilo que é desejável. Há uma referência, em Plano de Actividades,
sobre o Paúl da Madriz, a possibilidade, inclusive, da nossa disponibilidade para poder vir
a adquirir terrenos aos privados, mas também estar a adquirir esses terrenos sem uma boa
articulação com o ICNF, que é quem tem a tutela sobre o Paúl da Madriz, para poder
intervir e dar utilidade, tem que ser bem avaliado esse tipo de investimento.
Relativamente à possível constituição da Empresa Intermunicipal de Águas e Resíduos
Sólidos Urbanos entre Mira, Montemor-o-Velho e Soure… no dia 3 de janeiro foi
assinado um Protocolo entre os três Municípios, protocolo esse cuja minuta foi aprovada
em reunião de Câmara, tendente à constituição de uma Empresa Intermunicipal. Os
princípios que norteiam esse Protocolo é fazer um conjunto de estudos que mostrem e
dêm sustentação à viabilidade dessa Empresa Intermunicipal e da sua utilidade em
detrimento do funcionamento dos sistemas existentes, que são sistemas verticais, sendo
que se preconiza que este tipo de sistemas independentes, nestes Municípios que têm
menos de 20.000 habitantes, juntos, possam atingir um patamar de escala que lhes dê
maior sustentabilidade e capacidade de investimento que os mesmos agora não têm. Está
sinalizado, pela União Europeia e pelos Programas de Estudos de Abastecimento de Água
e Resíduos, que a escala mínima será nos 80.000 habitantes. Sabemos das dificuldades que
qualquer um destes sistemas tem em poder continuar a investir o muito investimento que
ainda falta fazer, quer em cobertura do saneamento básico, quer na remodelação das redes
de água, no caso do Concelho de Soure a maior parte tem já 20 anos, e é preciso investir
fortemente na remodelação para se evitar um grau acentuado de percas e ter maior
eficácia empresarial para que não se tenha que, para tornar o sistema sustentável, fazer
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ajustes só pelo lado da receita, mas sim pelo lado da sustentabilidade dos custos. Esse foi
o Protocolo feito entre os três Municípios para que se iniciem estudos tendentes à
possível constituição de uma Empresa Intermunicipal.
Questão do colector de Figueiró do Campo… como sabe, a exploração em alta da recolha
de águas residuais das Freguesias de Figueiró do Campo, Granja do Ulmeiro e Alfarelos
pertencem à empresa Águas do Centro Litoral, através de um Protocolo, e a
responsabilidade desse colector principal, que vem do Concelho de Condeixa-a-Nova até
à Granja do Ulmeiro é da responsabilidade dessa empresa. Está, como o Senhor
Deputado disse e bem, identificada há uns anos uma avaria nesse colector, com os
serviços municipais e a própria Estradas de Portugal também a pressionar as Águas do
Mondego para que fizesse a reparação. Aquilo que nós detetamos, tivemos acesso e
pressionámos foi uma verificação, com câmara submersa, ao colector em que há uma
zona em que ele está estragulado e, portanto, esperamos que as Águas do Mondego
estejam a fazer a obra para que fique bem e os serviços municipais estejam a controlar
porque também não é só esse problema que temos nesse colector, neste momento há
outros problemas, há entrada de água na ETAR em que é mais a água que é tratada do que
aquela que nós fornecemos em termos de abastecimento, isso é sinal que há entradas de
água que não são águas residuais domésticas, podem ser águas de nascente ou águas
pluviais ou águas de outro tipo. Estamos a avaliar a situação e a acompanhar e esperamos
que a obra seja bem feita.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Evaristo Duarte: “venho, mais uma vez,
questionar o tema da Saúde no Concelho de Soure e pretendo, nomeadamente, saber se foi
criada a Comissão Eventual da Saúde para definição de um Plano Estratégico para o futuro da
Saúde no Concelho de Soure, conforme consta da acta n.º 4 de 2016, de 30 de Junho.
Como Presidente de Junta de Freguesia da Vinha da Rainha, continuo a receber,
diariamente, queixas dos utentes da Extensão de Saúde da Vinha da Rainha e gostaria de
ser informado se houve algum procedimento adoptado quer pela Assembleia Municipal,
quer pela Câmara Municipal sobre esta matéria. Lembro que este assunto tem sido
debatido nas actas de Setembro e de Dezembro de 2016 e, desde então, encontramo-nos
num estado de estagnação. Foram desenvolvidas várias acções pela população e pela Junta
de Freguesia e pensamos não estarem ainda esgotadas todas as formas de manifestar a
nossa preocupação apesar da exaustão que tem tido todo este processo e que nos conduz
a este estado de estagnação. Face à inercia das entidades competentes nesta matéria,
nomeadamente a ARS e o ACES, pensamos que é urgente a constituição dessa Comissão
para a defesa da Saúde no Concelho de Soure, sugerindo que os Presidentes de Junta das
populações envolvidas integrem esse núcleo.”
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Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“de facto, não há evolução relativamente à última Assembleia Municipal. Tive
conhecimento, no período entre a última Assembleia Municipal e a de hoje, e foi-me
transmitido, não pelo ACES nem pela ARS, foi pela Ordem dos Médicos, de um
documento a que a Ordem dos Médicos teve acesso, sobre as razões que o ACES
encontrou, onde eram exibidos os argumentos para que a Consulta de Intersubstituição,
durante a semana, deixasse de ser no Centro de Saúde de Soure mas sim na Extensão de
Saúde da Granja do Ulmeiro. Não trouxe esse documento porque é um documento que
não me foi dado pelas entidades competentes e depois de ter tido uma reunião
consequente a uma falha, também por mim alertada à ARS, relativamente à semana entre
o Natal e o Ano Novo - 26 de Dezembro até 30 de Dezembro -, quando me apercebi que
as Extensões de Saúde iam ficar sem cobertura e que todos os seus utentes tinham que se
dirigir à Granja do Ulmeiro, se fosse necessário, eu próprio alertei o ACES e a ARS de
que essa medida, para uma semana inteira, não era justa e que não defendia os interesses
das populações. Foi-me dito, na altura, que não havia condições porque era uma semana
em que todos os médicos estavam de férias e vários profissionais de Saúde e que seria
difícil fazer outro tipo de cobertura. Apresentei algumas soluções ou propostas e no
decorrer dessa semana, houve médico na Vinha da Rainha, um dia; em Samuel, um dia,
sendo que, inclusive, funcionaria em espelho. Essa foi a minha intervenção nessa área e,
portanto, ficaram de me dar outro tipo de respostas. Hoje é dia 27 de Fevereiro, passados
dois meses pouco ou nada se adiantou. Aquilo que me tem sido dito é que relativamente à
execução da Carta de Saúde do Concelho de Soure, que foi aprovada no dia 11 de Agosto
de 2011, a sua execução estaria pendente de um conjunto de factores mas que o processo
é tendente à execução dessa Carta de Saúde.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, José Ferraz: “gostava de referir
quatro questões muito breves, sendo que a primeira diz respeito à Plataforma
Rodoferroviária Alfarelos/Granja do Ulmeiro. O encerramento da passagem de nível do
ramal de Alfarelos, situado na Granja do Ulmeiro, traduz-se num prejuízo para os muitos
habitantes da Zona Norte do Concelho que, no dia a dia, a utilizavam, obrigando-os a
efectuar um percurso muito maior. No entanto, Senhor Presidente, as razões que
determinaram o seu encerramento são, a meu ver, bem mais ponderosas porquanto o
sucesso do Projecto da Plataforma Logística se traduzirá num significativo
desenvolvimento, não apenas daquela região, como se pode pensar, mas de todo o
Concelho de Soure, assim saibamos todos aproveitar esta oportunidade, centrando-nos na
eficácia e na credibilidade. Quanto maior for essa eficácia mais se cativarão as empresas,
haverá, forçosamente, mais emprego e o número de pessoas a fixar-se nestas Freguesias
será cada vez maior. A aprovação da Candidatura apresentada pelo Município, em Maio
de 2016, no valor de 5.500.000,00 euros afigura-se vital para o sucesso desta iniciativa e,
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como disse, para o desenvolvimento do Concelho, confiando na sua habitual capacidade
de luta por aquilo que considera decisivo para o crescimento do Concelho. Pese embora
reconhecendo os prejuízos causados à sua movimentação diária, a população reagiu de
forma positiva no encerramento da passagem inferior sob a Linha do Norte e a passagem
de nível sob o ramal da Figueira da Foz. Julgo ser de inteira justiça que o Senhor Presidente
informe esta Assembleia Municipal das vantagens actuais e futuras que antevê ou já tem
mesmo confirmadas que justifiquem este contratempo à população da Zona Norte.
Segunda questão… o desenvolvimento sustentado na Zona Norte do Concelho, no
fundo, é também do Concelho de Soure, que este investimento parece ir ajudar. Acredito
sinceramente que o fará. Pode, no entanto, este desenvolvimento ser assombrado pelo
risco efetivo do encerramento da oferta escolar até aqui assegurado pelo Instituto Pedro
Hispano. A fixação de pessoas na Zona Norte do Concelho, nomeadamente o
crescimento populacional da Granja do Ulmeiro, não será alheio a este estabelecimento de
ensino que, há cerca de 30 anos, contribui para o bem estar e crescimento desta zona, que
o digam os pais das crianças. É com preocupação, Senhor Presidente, que lhe pergunto se,
sobre esta matéria, tem alguma informação a dar que possa descansar, em primeira linha,
os encarregados de educação que, habitualmente, nos procuram pela escola, também a
população em geral e, porque não, nós legítimos representantes do Povo deste Concelho.
Terceira questão… no desenvolvimento de uma região, assume particular importância a
criação de emprego, a oferta educativa para os filhos dos residentes e trabalhadores locais
e a promoção da Saúde e do bem estar social. Em boa hora saudamos a iniciativa do
Município em construir uma Unidade de Saúde Familiar na Granja do Ulmeiro destinada
a servir a população da Zona Norte do Concelho, pelo que conscientes da urgência desta
solução lhe perguntava em que pé se encontra o processo de adjudicação da obra e o
respectivo início da mesma.
Quarta questão… são frequentes, e com alguma gravidade, os acidentes verificados no
cruzamento da EN 347 com a Estrada Municipal vinda do Casal do Redinho e a Rua da
Estrada Larga, principal entrada da Granja do Ulmeiro a partir da Sede do Concelho. Os
semáforos existentes criam a ilusão que é seguro atravessar o cruzamento, quando algum
veículo se encontra parado num dos semáforos sendo, no entanto, que o outro poderá
estar aberto gerando situação potencialmente perigosa na travessia, por isso, Senhor
Presidente, ciente desta sua preocupação, perguntava-lhe se não será viável a construção
de uma rotunda ou outra forma de regular o trânsito?”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“relativamente à Extensão de Saúde da Granja do Ulmeiro, já foi aprovada em reunião de
Câmara a sua adjudicação.
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Relativamente à oferta educativa, nós acompanhamos, há cerca de um ano, este tema. Foi
decidido por este Governo privilegiar a Escola Pública em detrimento dos Contratos de
Associação que mantinha com empresas privadas para o efeito, e temos um caso desses
no Concelho de Soure, onde a relação com o Governo sobre a gestão da sua oferta
educativa e essa empresa privada passa, de certo modo, à nossa margem mas passámos a
intervir no processo logo em Junho, quando, no concreto, se percebeu que iriam deixar de
ser financiados alguns dos anos escolares que o Instituto Pedro Hispano prestava serviço
em Contrato de Associação e começámos a dizer ao Governo que era do nosso interesse
municipal, aprovámos um Memorando, em reunião de Câmara - com 6 votos a favor e 1
contra -, sobre a pertinência da oferta educativa no Norte do Concelho em todos os anos
de escolaridade, desde Jardins de Infância até ao 12.º Ano porque existem alunos, e
estamos a falar de duas turmas em cada ano, que o justificam. Entregámos esse
Memorando e continuámos o trabalho de, até hoje, fazer provar ao Governo que é do
nosso interesse estratégico municipal, com um conjunto de considerandos, que se
mantenha esta oferta. Percebendo, no presente, que os pressupostos que levam o
Governo a não renovar inícios de ciclo em determinado tipo de circunstâncias, em
determinado tipo de tipologia de oferta com Contratos de Associação, a última nota de
disponibilidade que dei ao Governo foi de que o Município mantém, fará aprovar por
estudos técnicos que encontrar adequados, embora a gestão do 2.º/3.º Ciclos e Secundário
seja uma gestão Regional, nós defendemos que essa oferta tem que ser concelhia.
Encontrar para o Norte do Concelho de Soure a oferta educativa para o 2.º/3.º Ciclo e até
Ensino Secundário sob a forma que ao Governo melhor aproveite, seja ela em Contrato
de Associação, seja ela reforçando as competências educativas do Centro Escolar da
Granja do Ulmeiro, alargando a oferta a outros anos, o Município assumirá, ou usando
tipologias de contratualização existentes, que é os Contratos Interadministrativos,
Contratos de Execução ou outros que o Governo venha a entender, ou que esteja a
preparar para uma descentralização de competências futura, o Município está disponível e,
no meu entender, deve ser a nossa estratégia municipal, de, tendo em conta dados que os
Senhores Deputados Municipais podem consultar no Relatório da Execução do PDM, aí
estão alguns dos fundamentos que mostram que deve continuar a existir a oferta educativa
para todos os anos no Norte do Concelho de Soure. Inclusive, nós não temos fluxos
sociais, laborais, de outra ordem que nos façam fazer mobilizar os alunos da Zona Norte
do Concelho de Soure para os estabelecimentos existentes e também tenho dúvidas de
que havendo possibilidade de as escolas da Vila de Soure poderem vir a albergar alguns
dos anos, que sejam capazes, sem haver outro tipo de esforço global, com desdobramento
de turmas, desdobramento de transportes, para albergar 17 turmas nos dois
estabelecimentos de ensino de Soure. Portanto, albergar 17 turmas, mesmo só com alunos
do Concelho de Soure, estamos a falar de mais de 350 alunos, o que, colocados em
autocarros, era preciso mobilizar 8 autocarros para fazer a recolha dos mesmos. Não passa
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pela cabeça de ninguém, passa pela nossa cabeça melhorar o trabalho que estamos a fazer.
Temos 3 linhas de transporte público que trazem crianças para a Sede do Concelho, cujo
início do serviço se inicia às 6.50 horas da manhã. Uma criança para apanhar o autocarro
às 6.50h, nas Malhadas, tem que se levantar antes das 6.30h para poder sair de casa com o
pequeno almoço e vai chegar às 17.00h a casa. Conseguimos, este ano, renegociar, com o
transportador público, uma dessas carreiras, que era a que saía de Montemor-o-Velho e
entrava no Concelho de Soure, por Souselas, Serroventoso, Samuel, Cercal, às 6.50h da
manhã e conseguimos avançar 40 minutos para a frente, custa 50,00 euros/dia mais IVA
em termos de indemnização compensatória. Oferecemos a mesma indemnização
compensatória para que houvesse ajuste nas outras duas linhas, que é a que sai do
Pedrogão do Pranto, Vinha da Rainha, Feixe, Casal de Almeida, que também sai às 6.50h,
passa no Formigal às 7.00h, uma criança tem que se levantar às 6.30h. O aproveitamento
de uma criança destas será totalmente diferente daqueles que basta levantar-se às 7.30h
para frequentar a mesma escola e não é nivelar tudo por baixo, nós queremos nivelar por
cima. Portanto, se temos uma oferta educativa que causa menos transtorno às famílias,
que causa menos deslocação e que tem proximidade, que faz animação, dá atividade
social, cívica e cultural do Concelho de Soure, é por aí que devemos ir, não é para nivelar
por baixo, distinguir o que está longe e centralizar, isto até “mete espécie” porque temos
um Governo que vem à Comunicação Social dizer que pretende estar mais perto das
pessoas, quer descentralizar, quer política de proximidade e, neste caso, da Educação,
estamos a assistir, no Concelho de Soure, a uma oferta em contrário. Não defendemos o
esforço que os contribuintes tenham que ter para sustentar, seja Sistemas de Saúde
Privados ou Sistemas de Ensino Privados ou Sistemas de Segurança Privados ou Serviços
que deviam ser feitos pela Administração Pública em privado, não é isso que defendemos.
O Governo que encontre a forma que melhor se aproveite para manter a oferta, o
Município está disponível para fazer um esforço colectivo municipal de manter esta
oferta, não digo “custe o que custar”, mas estamos disponíveis para ir além das nossas
obrigações, assumindo todas as responsabilidades.
Relativamente à Plataforma Rodoferroviária de Alfarelos/Granja do Ulmeiro… nós
temos viabilizado, dentro da lei, a ampliação do terminal ferroviário, que é uma das
componentes desta Plataforma e é, para já, a mais visível. De facto, foi encerrada uma
passagem de nível que, tecnicamente, não era de acesso público, e isso foi-nos mostrado e
está documentado pela Infraestruturas de Portugal, e também um túnel que era uma
servidão agrícola, quando foi constituído, tudo dentro do domínio público ferroviário, mas
que, hà cerca de 15 anos a esta parte, servia, e bem, de conforto e melhoria de acesso a
veículos ligeiros e pedonais à população da Granja do Ulmeiro e outras pessoas que entre esta
zona do Concelho se pretendiam dirigir para o Concelho de Montemor-o-Velho, com o
aproveitamento de uma estrada que é uma marginal ao dique do Mondego. Nós não
obstaculizámos o desenvolvimento do projecto, avançámos com uma candidatura à
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instalação de áreas empresariais, que está a aguardar decisão, mas é uma das primeiras
notas para obtermos “contrapartida” que, para além da questão estratégica que é o
desenvolvimento económico do Concelho de Soure, também irá trazer grandes vantagens
em termos de acessibilidades para o Concelho, desde logo porque para consolidação dessa
área empresarial aquilo que vai passar a haver é uma variante a Alfarelos no traçado da
EN 342-1/EN 347, ou seja, quem vem de Montemor-o-Velho passará, em passagem
superior, à Linha do Oeste e passará, em túnel, à Linha do Norte e virá até ao cruzamento
do Casal do Redinho numa nova estrada, sem colidir com a área urbana, quer da Granja
do Ulmeiro, quer de Alfarelos e depois a operação de locação empresarial será estendida à
zona do Salabardo, e o potenciar do aparecimento de empresas nessa zona, com fluxo
para o Nó de Soure da A1 utilizando a EN 342-1, poder servir de elemento de pressão
para que se concretize também a ligação, de áreas empresariais de Soure, ao Nó da A1 e
ao IC1. Portanto, a estratégia que tem sido apresentada, e está no Ministério do
Equipamento, e que se encontra nas Infraestruturas de Portugal, na CCDRC e em
Bruxelas, em fase de pré-selecção, depositamos algumas esperanças, temos investido em
alguns estudos. Porventura, vamos ter que intensificar essa fundamentação e
argumentação e, por isso, também estamos a alterar o PDM porque é preciso libertar
zonas de Reserva Ecológica e de Reserva Agrícola para poder viabilizar todo este corredor,
estando nós ainda esperançados que o desenvolvimento dessa zona possa, em conjunto com
Condeixa-a-Nova e com Montemor-o-Velho, voltar a trazer à ordem do dia o prolongamento
da via rápida de Taveiro até à zona Sul de Montemor-o-Velho passando pela Granja do
Ulmeiro, Figueiró do Campo e Alfarelos.
Relativamente ao cruzamento da CIPOL… o Senhor Presidente da Junta de Freguesia da
Granja do Ulmeiro escreveu ao Município dando conta da preocupação, penso que não
foi colocada a questão em termos de Assembleia de Freguesia, e até derivado a alguns
acidentes que têm ocorrido naquele cruzamento onde, de facto, existem semáforos mas
são semáforos de controle de velocidade para quem circula na estrada principal, não são
semáforos que interajam com as outras duas ruas. Os serviços de obras públicas do
Município, na posse dessas recomendações e desse pedido de intervenção da Junta de
Freguesia, estão em trabalho técnico de negociação com as Infraestruturas de Portugal
para o qual o Município está aberto a patrocinar qualquer uma das situações, ou instalação
de semáforos controladores da situação de cruzamento ou uma situação de rotunda, se for
essa a melhor solução. Qualquer uma das soluções, dei instruções aos serviços do
Departamento de Obras Municipais, para dizer que o Município está disponível para
participar em qualquer uma das sugestões.”

Foi apreciada a Informação Escrita apresentada pelo Senhor
Presidente da Câmara Municipal.
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---------------------------------------------------------------------------------PONTO 2. XLIII ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL DE 1974 - PROGRAMA “FESTIVO”
. INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA

Pela Bancada do PS, foi presente a seguinte e única proposta:
A Bancada do Partido Socialista propõe para integrar a Comissão Organizadora do Programa de
Comemorações do XLIII Aniversário do 25 de Abril de 1974 os seguintes Deputados Municipais:
Dr. João Eduardo Dias Madeira Gouveia, na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal
José Manuel Coelho Bernardes, como representante da Bancada do PS
José Manuel Páscoa G. Mendes, como representante da Bancada da Coligação PPD/PSD-CDS/PP-PPM
Dr. José Francisco Ferreira Malhão, como representante da Bancada da CDU
Dra. Alzira Figueiredo da Silva, como representante da Bancada do MCpS
À semelhança dos anos anteriores, este Grupo integrará uma Comissão Organizadora, coordenada pela
Câmara Municipal, na qual participam também representantes das várias Instituições Escolares do
Concelho.

Foram indicados como representantes na Comissão Organizadora
do Programa do XLIII Aniversário do 25 de Abril de 1974, o
Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia, e
os Senhores Deputados Municipais: -----------------José Manuel Coelho Bernardes, pela Bancada do PS;
-----------------------------------José Manuel Páscoa G. Mendes, pela Bancada da Coligação
PPD/PSD-CDS/PP-PPM;
Dr. José Francisco Ferreira Malhão, pela Bancada da CDU;
--------------------------Dra. Alzira Figueiredo da Silva, pela Bancada do MCpS.
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A Proposta foi aprovada, por maioria, após votação por escrutínio
secreto, com 26 (vinte e seis) votos a favor e 1 (um) voto em
branco. -------------------------------------

PONTO 3. AÇÃO SOCIAL - APOIO A ATIVIDADES NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL
. CPCJ - COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS
- RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO DE 2016 E DO PLANO DE AÇÃO
PARA O ANO DE 2017
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Francisco Malhão: “constatar
que, julgo que é a primeira vez que o relatório da CPCJ, vem à Assembleia
Municipal. Pelo que me recordo até aqui falava-se na CPCJ, apenas quando era
necessário nomear os representantes da Assembleia Municipal nesse Órgão e agora
temos aqui um documento em que podemos verificar qual é, mais em concreto, a
atividade desta importante instituição do Concelho. Portanto, congratulo-me, hoje,
com a possibilidade de apreciar este documento e que venhamos a ter
conhecimento em próximas Assembleias das suas actividades e que possamos pedir
esclarecimentos sobre esta as mesmas.”

Foi
tomado
conhecimento.
------------------------------------------------------------------

PONTO 4. PRIMEIRA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SOURE
. Relatório Sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT)
- Aprovação
Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: PRIMEIRA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SOURE
. Relatório sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT)
- Aprovação
Os Relatórios Sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT) permitem um balanço da execução
dos instrumentos de gestão territorial, objeto de avaliação, bem como os níveis de coordenação interna e
externa, fundamentando a necessidade, ou não, da sua revisão.
A Câmara Municipal de Soure, na sua reunião de 31 de outubro de 2016, deliberou submeter o REOT de
Soure ao período de discussão pública, o qual decorreu entre os dias 22 de novembro de 2016 e 4 de
janeiro de 2017, conforme Aviso n.º 14183/2016, publicado no Diário da República - 2.ª série - N.º 219 15 de novembro.
No âmbito da consulta pública, não foi efetuada qualquer observação, sugestão ou pedido de
esclarecimento.
Nos termos do n.º 3 do artigo 186.º, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio), a Câmara Municipal elabora, de quatro em quatro anos, um
REOT a nível municipal, a submeter à Assembleia Municipal.
Assim, propõe-se que a Câmara Municipal de Soure, ao abrigo do n.º 3, do artigo 189.º do Decreto-Lei n.º
80/2015, de 14 de maio, delibere:
- aprovar o Relatório Sobre o Estado do Ordenamento do Território (REOT) e submeter à
apreciação da Assembleia Municipal.
À Consideração Superior,
A Técnica Superior
(Luísa Anjo)
31.01.2017

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“demos início, no Executivo, à Primeira Revisão do Plano Director Municipal, conforme
consta do documento que já tem mais de 22 anos, e é urgente que o Município de Soure
reveja. Um documento estratégico e muitas das políticas e práticas de execução da
atividade no Município dependem do mesmo, um instrumento com força de lei e que
regula toda a actividade que se desenvolve no Município, desde a actividade económica, o
desenvolvimento urbanístico, a implantação de vias de comunicação, criação de qualquer
outra estratégia fica dependente deste Plano Director Municipal. Abrimos o procedimento
com a aprovação deste REOT, se a Assembleia Municipal assim o entender, passaremos
para o patamar seguinte onde será, em termos jurídicos, dado início ao procedimento de
revisão do mesmo junto da CCDRC. Se esta Assembleia Municipal entender que este
documento não tem condições para ser aprovado, o Município terá que desenvolver outro
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porque o retrato, como qualquer retrato, depende da máquina com que tiramos a
fotografia, depende dos olhos que o queiram ver, embora dados sejam dados, a maior
parte deles são objectivos. Apelava, em síntese, àquilo que é, de facto, o parágrafo 8 deste
documento, que diz que, em resultado da análise, é muito genérico, e tem que o ser, e tem
que olhar para as realidades vinte e poucos anos depois do primeiro Plano Diretor
Municipal, pois o Mundo mudou e o Concelho de Soure também, mantemos algumas das
características, a Linha do Norte e a Linha do Oeste mantêm-se mas temos um Nó da
Autoestrada, temos a passagem da A17, a própria rede de estradas municipais que foi
significativamente melhorada, temos Zonas Industriais que estão, algumas, 100%
ocupadas outras que, estando ocupadas, têm a possibilidade de serem requalificadas e,
portanto, felizmente que as coisas mudaram e é fundamental que se proceda à reavaliação
do PDM.
Alguns aspectos a ter em conta, a nível da estrutura urbana, o nosso desenvolvimento foi
feito aproveitando alguns loteamentos que apareceram e também ao longo das vias de
comunicação. O Município encontra-se bem servido de infraestruturas ao nível das
acessibilidades rodoviárias e ferroviárias que, pela sua importância, nos dão possibilidade
de desenvolvimento económico e é fundamental manter e reforçar a visão estratégica que
se faz em Soure como sendo um Concelho privilegiado a este nível. Isto responde um
pouco às questões aqui levantadas e às questões do futuro com a nossa estratégia de
desenvolvimento económico, que é consignar, em sede de PDM, de uma forma concreta,
uma afetação real do território ao desenvolvimento económico aproveitando as
infraestruras rodoferroviárias existentes e a potencialidade da nossa localização, quer seja
para os setores mais tradicionais, quer seja para os setores mais emergentes.
Este documento esteve em discussão pública desde Novembro até agora, foi aprovado
pelo Executivo na reunião do dia 13 do corrente mês e, portanto, vem à Assembleia
Municipal para, a partir de hoje, se dar início ao processo, com as outras mais de três
dezenas de entidades, de discussão para revisão do próximo PDM.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Francisco Malhão: “no
documento em apreciação a certas alturas fala-se no Rio Anços, Arunca, Pranto e não se
fala no Ega, parece que não faz parte do Baixo Mondego. Só depois em síntese é que já se
fala mas vi em, pelo menos, duas partes… não é nada de importante, mas, de qualquer das
formas, referir o vale do Rio Ega, como parte integrante do Baixo Mondego, será mais
correcto.
De resto, aprovamos, achamos que é um bom documento, que caracteriza o
Concelho e ajuda, com certeza, à elaboração de um novo PDM.”
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Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“numa leitura pormenorizada encontrarão, neste documento, muitos erros e muitas
omissões. Já o li uma dezena de vezes e cada vez que o leio encontro mais um erro, mais
uma omissão, mas este documento esteve em discussão pública, nós analisámo-lo em
termos técnicos, como podem ver pela proposta… de facto, a revisão do PDM tem esta
virtude, há PDM na Região que iniciaram o seu plano de revisão há mais de 10 anos e a
mesma ainda não foi aprovada, poucos começaram a ser aprovados no ano de 2015.
Espero, independentemente de quem cá esteja no novo Mandato, que, dentro de 3 anos, o
mesmo possa estar aprovado.
Este é o processo de maior amplitude em termos de discussão e que não deve ficar só na
base dos técnicos. Os eleitos municipais só têm aqui dois tipos de voto: uma percentagem
muito pequena da Câmara Municipal, através do seu Presidente, num colectivo que são
mais de 30 pessoas e depois há o voto final que é o da Assembleia Municipal. A discussão
que se coloca é que o PDM não é para servir interesses particulares, é para definir uma
estratégia colectiva, porventura o choque entre a estratégia colectiva e os interesses
particulares poderá ser algum; o retrato está feito, é o que está aqui hoje em discussão e é
a partir deste retrato, que tem muitos indicadores estatísticos, cujo desenvolvimento do
Concelho de Soure, nos últimos anos, criou condições e alterou, de facto, aquilo que é
hoje o PDM antigo. No meu entender, há aqui dois eixos importantes em forma de Y,
que tem a ver com o eixo Nascente Sul da Freguesia de Soure, zona de Sicó
Alfarelos/Granja do Ulmeiro e Concelho de Montemor-o-Velho, este eixo tem grandes
virtudes e grandes potencialidades para consolidar pólos de desenvolvimento no Norte do
Concelho e o eixo Nascente Poente, ainda sobre a EN342, com a ligação sobre a tutela
das Infraestruturas de Portugal, com o fluxo que se vai potencializando e também com a
ligação de Soure ao Oeste, onde se juntam, estando as zonas consolidadas em Zonas
Industriais: a Zona Industrial de Soure, mas também existe no PDM em vigor, uma Zona
Industrial de Soure II, que tem outras potencialidades, que é composta por aquele eixo
junto à linha dos armazéns da EPAC e as antigas instalações da Quimigal e a Zona
Industrial de Queitide, onde também começámos o processo de aquisição de terrenos
para a sua consolidação e ampliação e privilegiar a ligação ao Oeste. Depois, há um
conjunto de vetores que convém não esquecer, que é o desenvolvimento turístico
aproveitando a paisagem do Baixo Mondego e a Corda Termal Azenha/Bicanho e
Amieira e a zona da Serra de Sicó, grande parte integrada na Rede Natura 2000 e onde,
felizmente, também tem aparecido com oferta e desenvolvimento de iniciativas turísticas
ligadas ao pedestranismo, ao turismo da natureza. Portanto, há aqui estes dois eixos de
possibilidades com o aparecimento do Nó de Soure que, espero que não demore 20 anos
a darem-nos condições de acessibilidade, quer ao centro da Vila, quer ao IC2 e que seja
esta pressão exercida agora pelo novo PDM que nos venha dar condições de colocar,
56

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure,
realizada no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Município, em 27 de Fevereiro de 2017
numa primeira linha de discussão das prioridades do Estado, essas infraestruturas que
faltam no Concelho de Soure.”

Foi deliberado, por unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos a
favor, aprovar o Relatório sobre o Estado do Ordenamento do
Território (REOT), conforme decorre da informação técnica dos
serviços.
-----------------------------------------------------------A Senhora Deputada Municipal, Dra. Luísa Anjo, não participou da
votação. --------

PONTO 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2017
. 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 Municipal, sob propostas da Câmara Municipal, aprovar as Opções do Plano e a proposta de
Orçamento bem como as respetivas Revisões.
No enquadramento dos pontos 831 e 832 do POCAL que trata das Modificações ao Orçamento e Plano
de Atividades, elaborou-se uma proposta de Revisão/Modificação Orçamental atendendo à necessidade de
modificações aos documentos previsionais iniciais aprovados em Outubro de 2016, para desenvolvimento
de investimentos inicialmente previstos mas não dotados como são exemplos as candidaturas que
aguardavam aprovação por parte das entidades competentes.
A Câmara Municipal atendendo ao previsto no POCAL, pode realizar três tipos de Modificações
Orçamentais:
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- 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 o objetivo desta proposta de revisão, constante
dos mapas em anexo, propõe-se a elaboração da revisão orçamental através da incorporação de novas
receitas que a autarquia está autorizada a arrecadar, concretamente a aprovação da candidatura “Rede de
Drenagem de Águas Residuais Domésticas - Gesteira - Piquete - Lousões” ao POSEUR no valor de
202.727,00 com consequente aumento global da receita e da despesa com reforço de dotação da ação já
existente nas Grandes Opções do Plano – 06.001.2017/149-3: Ciclo da Água – Fecho de Sistemas: “Rede
de Drenagem de Águas Residuais Domésticas – Gesteira/Piquete à Povoação de Lousões”.
À Consideração Superior,
A Técnica Superior
(Susana Gaspar)
21/02/2017

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“este pedido de Revisão é o primeiro deste ano e é o primeiro porque estou convicto que
haverá razões para fazermos várias Revisões ao Plano e ao Orçamento deste ano, que se
prendem com o aumento da Receita e o aumento da Despesa, como é o caso deste pedido
de Revisão por força da aprovação de uma Candidatura a Fundos Comunitários.
Em sede de Plano não tínhamos contrato firmado com o Programa Operacional para,
neste caso, Saneamento e Salubridade - Rede de Esgotos nos Lousões e aldeias limítrofes
para a ligação à ETAR do Piquete. Temos contrato assinado para 202.000,00 euros; a obra
está em condições de ser adjudicada.
Em termos de Revisões Orçamentais, como decorre da lei, podemos fazer dois pedidos
por ano, por motivos que a lei prevê, excecionalmente podemos fazer tantos quantos
necessários, com o voto da Assembleia Municipal, sempre que haja aprovação de obras de
relevo com Fundos Comunitários.
Hoje, em concreto, aquilo que estamos a pedir é que se aprove o incremento no objetivo
06, na área do Saneamento e Salubridade, de 202.727,00 euros, que corresponde,
exatamente, à aprovação de obras de saneamento na localidade dos Lousões.”
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Foi deliberado, por maioria, com 20 (vinte) votos a favor -- 17
(dezassete) da Bancada do PS, 1 (um) da Bancada da CDU e 2
(dois) da Bancada do MCpS -- e 6 (seis) abstenções da Bancada
da Coligação PPD/PSD-CDS/PP-PPM, aprovar a
Proposta de
Revisão
1.ª/1.ª
-.
------------------------------------------------------------

Período de Intervenção do Público

Não se verificou qualquer inscrição.
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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.

O Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia, deu por encerrados os
trabalhos às 17,00 horas.
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