Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure,
realizada no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Município, em 30 de Junho de 2017

ACTA N.º 4/2017
No dia trinta de Junho do ano de dois mil e dezasseis, pelas 16,00 horas, no
Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu a Assembleia
Municipal de Soure, convocada nos termos Regimentais, para a sua T ERCEIRA
S ESSÃO O RDINÁRIA , com a seguinte Proposta de Ordem de Trabalhos:
Período de Antes da Ordem do Dia
Ponto 1. Apreciação da Proposta de Acta de 27.02.2017

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. FREGUESIA DE VINHA DA RAINHA
- Moção
Ponto 3. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos

do artigo 50.º da

Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro
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Período de Intervenção do Público

A Folha de Presenças circulou pelas Bancadas, tendo-se verificado:
Na BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA
A Presença dos Senhores Deputados:
- João Eduardo Dias Madeira Gouveia, Dr.;
- Maria de Fátima Mendes Cardoso Nunes, Dra.;
- Carlos Manuel Carvalho Mendes, Eng.º;
- 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:
- Isaías Augusto Pinão Ferreira, Dr.;
- José Manuel Páscoa G. Mendes;
- Vítor Manuel P. C. do Espírito Santo;
- Manuel da Costa Filipe;
- Gil Francisco Cavaleiro Pinto;
- José da Costa Cordeiro Pato;
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A Ausência dos Senhores Deputados:
- Arlindo Rui Simões da Cunha, Dr.;
- Florbela Ferreira Bairros, Dra.;
Na BANCADA DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA
A Presença dos Senhores Deputados:
- José Francisco Ferreira Malhão, Dr.;
- Ana Isabel Fernandes Fortunato, Dra.;

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

-

Abel Alves Mota, Dr.;
Alzira Figueiredo da Silva, Dra.

Assim, estando presentes 28 (vinte e oito) 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 DA PROPOSTA DE ACTA DE 27.02.2017

Foi deliberado, por unanimidade, com 25 (vinte e cinco) votos a
favor -- 18 (dezoito) da Bancada do PS, 4 (quatro) da Bancada
da Coligação PPD/PSD-CDS/PP-PPM, 1 (um) da Bancada da CDU e
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2 (dois) da Bancada do MCpS --, aprovar a Proposta de Acta.
-------------------------------------------------------------------------------------

PONTO 2. LEITURA DE EXPEDIENTE/INFORMAÇÕES

PROPOSTA
A Assembleia de Freguesia de Granja do Ulmeiro, reunida na sua 2.ª Sessão Ordinária
de 22 de Junho de 2017, decidiu aprovar um Voto de Solidariedade e de Apoio à
Direção do Instituto Pedro Hispano, pelo trabalho desenvolvido na tentativa da
manutenção da Escola na Granja do Ulmeiro, tendo presente:
- Defesa da Escola existente no meio social envolvente das freguesias que abrange;
- Dos postos de trabalho, docentes e discentes;
- Do conforto dos alunos, e comodidade dos pais;
- Do interesse para a freguesia, da qual é o maior empregador, dinamizador
comercial e cultural local.

Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, José Ferraz: “subscrevo a proposta
de apoio ao Instituto Pedro Hispano apresentada pela Junta e Assembleia de Freguesia e
defendo, exactamente, porque já há uns meses atrás apresentei uma Moção, subscrita pela
maior parte dos colegas Deputados Municipais, onde manifestava a preocupação e o
desagrado por esta tomada de posição que o Governo tem tido. Conhecemos o valor e a
necessidade deste estabelecimento de ensino e, por isso, acho que deve ser exigido ao
Governo que assuma com rigor a continuidade deste estabelecimento de ensino porque o
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ano passado não aprovou as turmas de início de ciclo, este ano fez exactamente o
contrário tendo aprovado as turmas de início de ciclo e não aprovou parte das outras.
Dizer que estou inteiramente solidário com esta posição e vamos ver se, politicamente,
conseguimos resolver o assunto.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, José António Mendes: “neste
contexto, pedi a palavra para reforçar também a intervenção do Senhor Deputado José
Ferraz, acrescentando que se deve imputar, de facto, ao nosso Governo mas também
gostaríamos de ver muito mais activos os nossos políticos locais na defesa intransigente da
continuidade da abertura do Instituto Pedro Hispano. É evidente que continuo e estou
solidário com a Junta de Freguesia bem como com o Instituto Pedro Hispano na sua
continuação.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“o actual Governo de Portugal tem uma estratégia nacional, em termos de resposta
educativa, com a qual, tudo o aponta, a maioria de nós e dos Portugueses está de acordo...
essa estratégia é muito clara: a resposta educativa deve assentar na Escola Pública!!!…
naturalmente, podendo existir Escolas Privadas… mas, não devem ser aprovados
Contratos de Associação quando exista uma resposta directa de Escola Pública, isto é, não
deve haver duplicação de custos... Esta é a estratégia nacional!!!... pode haver educação
privada não tem que ser/não deve ser financiada pelo Governo de Portugal sempre que
há uma resposta pública directa...
Sempre defendi como, aliás, defenderam, também, a maioria do Executivo Municipal e
dos Autarcas de Freguesia, que o caso do Instituto Pedro Hispano não configurava uma
situação deste género... pois, embora a sua natureza jurídica seja privada, porque é uma
Cooperativa, a verdade é que há 30 anos que o Instituto Pedro Hispano é a resposta
pública educativa ao norte do nosso Concelho, através de Contratos de Associação!!!...
pela simples razão de que essa área do nosso Concelho, designadamente as Freguesias de
Alfarelos, Granja do Ulmeiro e Figueiró do Campo, não têm outra resposta educativa
pública!... têm no Pré-Escolar, têm no 1.º Ciclo do Ensino Básico - ainda há pouco tempo
a Câmara Municipal investiu na requalificação e ampliação desse equipamento - que são
Pólos do Agrupamento de Escolas... Portanto, não deveria sequer ser questionável a
continuidade, a exemplo do que acontece para o Pré-Escolar e para o 1. Ciclo, de uma
resposta educativa ao 2.º, 3.º Ciclos e Secundário, nesta área do norte do Concelho, às
mais de 300 famílias que residem nestas 3 (três) freguesias!!!...
Defendemos sempre, concordando nós com a política nacional, que a não aprovação dos
Contratos de Associação para as turmas de início de ciclo no ano lectivo que agora
termina, se tratou de um equívoco, de um erro, do Ministério da Educação!… Aliás, quer
eu próprio, quer o Senhor Presidente de Câmara, defendemos isso mesmo em várias
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reuniões de trabalho que tivémos com a Senhora Secretária de Estado da Educação...
dissémos que concordávamos com a política nacional mas, que no que tocava ao Instituto
Pedro Hispano e a “outros IPH” que possam existir no País, manifestávamos total e
completa discordância com a não aprovação atrás referida!... A Senhora Secretária de
Estado nunca nos disse expressamente que tínhamos razão... mas, a verdade é que agora,
para o ano lectivo 2017/2018, foram aprovados os Contratos de Associação para as
turmas de início de ciclo... Pensamos que isso é muito positivo, porque é o mesmo
Ministério que achou que não havia condições para aprovar no início do ano lectivo
anterior, que agora aprova e, na prática, vem dar razão àquilo que foi o entendimento,
quer da Assembleia Municipal, quer da Câmara Municipal, através dos seus Presidentes,
nas várias reuniões de trabalho que mantivémos!!!...
Portanto, está de novo aberta uma perspectiva positiva para que continue a existir uma
resposta educativa no norte do Concelho para o 2.º/3.º Ciclos e para o Ensino
Secundário!... ainda que, e esse é um problema difícil de resolver, para as turmas que
iniciaram ciclo no ano lectivo 2016/2017 e que não tiveram Contrato de Associação
aprovado, mantém-se o seu não financiamento com o gravíssimo problema económico
que daí resulta... de qualquer maneira, está aberta uma nova frente e penso que tudo deve
continuar a ser feito para que o Concelho tenha uma resposta educativa nesses graus de
ensino, no norte do Concelho, como sempre tem tido!… Com efeito, seria inexplicável,
nos planos social e político, que se obrigassem os alunos destas 3 (três) freguesias a serem
transportados diariamente para a Sede do Concelho, invocando uma existência de
capacidade para que tal acontecesse.
É caso para dizer que por esse andar, “daqui a pouco” as crianças do Pré-Escolar de
Alfarelos, Granja do Ulmeiro e Figueiró do Campo vinham todas para Soure... as crianças
do 1.º Ciclo do Ensino Básico vinham, também, todas para Soure... e, por tabela e
extensão, os da Vinha da Rainha também… aqueles, poucos, felizmente, que defendem
isso, de facto, têm uma posição tão cega e tão fundamentalista que chegam ao ponto de,
em termos de pseudo defender uma estratégia nacional de Educação com a qual estamos
de acordo, estão a prejudicar, de forma socialmente grave, o Concelho que integramos,
que é o nosso Concelho, que é o Concelho de Soure.
Portanto, aproveito para aqui expressar, mais uma vez, o meu veemente repúdio à posição
daquelas e daqueles que têm defendido esse entendimento quanto à resposta educativa
que deve ser dada no Concelho.”

Foi dado conhecimento da Proposta de Apoio ao Instituto Pedro
Hispano aprovada na Sessão Ordinária da Assembleia de
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Freguesia da Granja do Ulmeiro, realizada em 22/06/2017.
-----------------------------------------------------------------------------

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

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

PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 20 DE ABRIL E 23 DE JUNHO 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 junho de 2017 - Ver anexo 2 -

ANEXO 1
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EDUCAÇÃO
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/ MELHORAMENTO DE CENTROS ESCOLARES
Intervenções Diversas, por Administração Direta nos diversos estabelecimentos educativos., num total de
15.906.50€.
TRANSPORTES ESCOLARES
Funcionamento Regular para todos os Níveis de Ensino em funcionamento;
Pagamento de um total de 55.796.82€, 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
732.56€.
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
26.437.27€.
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 4.282.16€.
Pagamento do Acordo de Cooperação com o Centro Social das Malhadas para a disponibilização de um
Recurso Humano com a finalidade de prestar serviços no âmbito do funcionamento do SAF (Serviço de
Apoio à Família), no valor de 2.700.00€.
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 2.700.00€.
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 840.00€.
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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 abril e maio 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

abril 2017
77
174
85
237
91
178
404
209
170
224
1849

maio 2017
142
293
182
362
188
371
781
352
313
389
3373

Total de Refeições
219
467
267
599
279
549
1185
561
483
613
5.222

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

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

abril 2017
170
214
226
591
97
320
1034
125
342
163
3.282

maio 2017
390
503
528
1437
227
733
2663
291
828
380
7.980

Total de Refeições
560
717
754
2028
324
1053
3697
416
1170
543
11.262

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 1.035.45€.
- Promoção da dinamização do Workshop Culinária de Alimentação Saudável, medida de
acompanhamento do Programa Regime de Fruta Escolar, dirigido a Pais e Filhos, como forma de
promover hábitos de vida mais saudáveis, realizado no dia 20 de maio, no Jardim da Biblioteca Municipal
de Soure.
Concurso “Conhecer Abril 2017” dirigido a todas as escolas do 1.ºCEB do Concelho de Soure.
Atribuição de prémios aos três primeiros alunos vencedores e respetivas escolas.
Transferência para o Agrupamento de Escolas Martinho Árias da 3ª tranche relativa ao pagamento do
Expediente e Limpeza do Pré-Escolar e 1.º CEB (2016/2017), num total de 3.060.00€;
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Transferência para o Agrupamento de Escolas Martinho Árias da 3ª tranche relativa ao pagamento de
Despesas de Manutenção do Pré-Escolar e 1.º CEB (2016/2017), num total de 1.899.00€.
Participação nas festas de Encerramento de Ano Letivo dos Jardins de Infância e Escolas do 1.º CEB.
PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CEB
Protocolos com Instituições e Juntas de Freguesia – pagamento num total de 11.580.00€.
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
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.
- Participação, por um grupo de alunos do 3.º Ciclo do Agrupamento de Escola Martinho Árias de Soure,
na 1.ª Edição Intermunicipal da ExpoEmpresas, promovida pela CIM – Região de Coimbra, evento
integrado na ExpoMortágua, que decorreu no dia 27 de maio.
- Evento Municipal “No Palco Com o Gaspar e a Inês na Região de Coimbra” – Empreendedorismo
no 1.º Ciclo , decorrido no dia 03 de junho, no Salão Paroquial de Soure, com a participação do Centro
Escolar das Degracias, do Centro Escolar de Samuel e da EB1 do Sobral.
Participação no Programa Escola De Verão Júnior Da Escola Superior de Educação de Coimbra/
Instituto Politécnico De Coimbra Verão 2017:
- Recolha das inscrições e respetivas diligências dos alunos abrangidos por este Programa
CARTA EDUCATIVA
Continuação da atualização do processo de monitorização da Carta Educativa.
CEDÊNCIA DE VIATURAS/AUTOCARROS MUNICIPAIS
Centro Escolar das Degracias – E.B. 1
Agrupamento de Escolas de Soure
E.B. 1 de:
Degracias;
Tapeus;
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Sobral
Gesteira
V. Rainha

Provas de Aferição Expressão Fisico-Motora

C. Escolar da Granja do Ulmeiro - E.B.1
E.B. 1 Figueiró do Campo
E.B. 1 Vinha Rainha
E.B. 1 Tapeus
E.B. 1 Sobral
E.B. 1 Alfarelos
E.B. 1 V.N. Anços
E.B.1 Marco
C. Escolar da Granja do Ulmeiro – J.I.
J.I. Alfarelos
J.I. V.N. Anços
J.I. Tapeus
J.I. Degracias
J.I. Samuel
J.I. Vinha Rainha
J.I. Figueiró do Campo
J.I. Marco
J.I. Sobral
St.ª Casa da Misericórdia (Casa da Criança)
E.B. 1 Tapeus – “Ser Guarda Por Um Dia”
E.B. 1 Sobral - “Ser Guarda Por Um Dia”
E.B. 1 Gesteira - “Ser Guarda Por Um Dia”
E.B. 1 Alfarelos - “Ser Guarda Por Um Dia”
E.B. 1 V. Rainha - “Ser Guarda Por Um Dia”
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES
. Casa da Criança
- Homologação do Auto de Receção Provisória
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES
. Pinturas
- Homologação do Auto de Receção Provisória
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. AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES
. EB1 de Figueiró do Campo
- Homologação do Auto de Receção Provisória
. AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES
. EB1 do Sobral
- Escolha do Procedimento Prévio
CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE
CULTURA E LAZER
O Município de Soure coloca à disposição das Coletividades e Instituições do Concelho que desenvolvem
actividades 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 Fevereiro e junho de 2017.
Note-se que a cedência de qualquer tipo de equipamento por parte do Município comtempla, também, a
disponibilização do respectivo transporte bem como os meios humanos necessários às tarefas associadas.
Legendas:
A - Palco I B - Cadeiras plástico I C - Mesas plástico I D - Bancos I E - Mesas I J - Stands I
G - Báias I H - Tendas I I - Balcões I J - Sinais trânsito
k - Contentores/baldes p/ lixo I L - Projetores I
M - Equipamento de som I N - Outros
ENTIDADE
Comissão de Festas de Brunhós
Freguesia de Samuel
APPACDM Soure
Norte e Soure Paleão
Associação de Vinha da Rainha
Centro Cultural de São José do
Pinheiro
Comissão de Festas de Fonte da
Relva
APPACDM Soure
Conselho Económico da
Freguesia de Tapéus
Grupo Musical Gesteirense
Associação C. D. S. F. de
Degracias
Comissão da Capela de Casal do
Barril

A

B

C

x
x

x
x

D E
x x

x
x

x

x

x

G

H

I

J

L

M

N

x

x

x
x

x

x
x

x

x

K

x

x

x

F

x
x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
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Banda de Soure
Associação C. R. D de Simões
Freguesia de Alfarelos
Comissão de Festas N. Sra. dos
Remédios
Centro Social de Alencarce de
Cima e Cascão
Comissão da Capela de Casal do
Barril

x

x
x

x

x

AssociaçãoC. R. S. de Valada
Comissão de Festas em Honra do
E. Santo
x
Freguesia de Vila Nova de Anços x
Norte e Soure Paleão
Associação C. de Csais de São
Jorge
x
Comissão de Festas de Brunhós
x
Comissão de Festas de Casal de
Almeida
APPACDM Soure
x
Comissão Convívio dos Novos
Fundação Maria Luisa Ruas
x
Grupo Artes de Palco
Bombeiros Voluntários C. de
Soure
x
Comissão de Festas de Fonte da
Relva
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

APOIOS AO FUNCIONAMENTO
No período em questão foram transferidos os apoios ao funcionamento, aprovados às Escolas de Música,
Escolas de Dança, Grupos de Teatro, Bandas Filarmónicas e Grupos de Folclore.
APOIOS AO INVESTIMENTO
Transferências de capital.

.CULTURA
Entidade
Associação Cultural e de
Solidariedade
das
Degracias
Paróquia de São Tiago

Designação projeto
Requalificação,
Ampliação
e
Substituição de Cobertura no edifício
Sede
Restauro da Capela de Casal do Barril

Total
Investimento
167.226,43

Apoio
Proposto
66.900,00

47.330,00

18.950,00
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Banda do Cercal
Paróquia de S. Gabriel de
Granja do Ulmeiro
Grupo de Folclore do
Melriçal
Conselho Económico e
Paroquial da Igreja da
Gesteira
Associação
Cultural
Recreativa e Desportiva de
Cotas

Obras de Substituição da Cobertura do
Edifício
Beneficiação da Igreja e Áreas
Adjacentes
Obras de Melhoria na Escola Primária
do Melriçal
Recuperação e Manutenção da Capela
do Cercal

44.307,68

*26.750,00

30.965,25

12.400,00

25.669,25

10.250,00

24.856,00

**18.950,00

8.328,14

3.350,00

Beneficiação da Cozinha da Sede

*Apoio de 40% conforme norma Municipal para este tipo de investimento, correspondente a cerca de 17.750,00 €, acrescido de
apoio no valor de 9.000,00 € conforme o n.º2 da Cláusula Segunda do Protocolo de Cedência de Infraestrutura de Abastecimento
de Água à População do Cercal, entre o Município e a CASBAC - Deliberação de 09 de março de 2015 e ofício da CASBAC de 23
de dezembro de 2016
**Apoio de 40% conforme norma Municipal para este tipo de investimento, correspondente a cerca de 9.950,00 €, acrescido de
apoio no valor de 9.000,00 € conforme o n.º2 da Cláusula Segunda do Protocolo de Cedência de Infraestrutura de Abastecimento
de Água à População do Cercal, entre o Município e a CASBAC - Deliberação de 09 de março de 2015 e ofício da CASBAC de 23
de dezembro de 2016

. MANUTENÇÃO DE RELVADOS DESPORTIVOS
. Serviços Externos de Manutenção
- Adjudicação
. BIBLIOTECA MUNICIPAL
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO
- Adjudicação
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE PAVILHÕES DESPORTIVOS
. Pavilhão Desportivo Municipal em Granja do Ulmeiro - Cobertura
- Homologação do Auto de Receção Provisória
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL
. Campo de Futebol da Vinha da Rainha
. Reparação do Sistema de Iluminação do Campo de Futebol
- Homologação do Auto de Receção Provisória

CEDÊNCIA DE VIATURAS/AUTOCARROS MUNICIPAIS
Rancho Melriçal
Banda V.N. Anços
Banda Cercal
J. Freg. Figueiró do Campo
Ass. Granja do Ulmeiro
15

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure,
realizada no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Município, em 30 de Junho de 2017
Ass. Painça
J. Freg. Alfarelos
Pauliteiros V.N. Anços
Rancho Samuel
Grupo Marias de Soure
Ass. Pouca Pena
Rancho da Pouca Pena
Grupo Cascos e Rolhas
Perfumearte
Rancho Granja do Ulmeiro
Rancho St.ª Casa da Misericórdia
Ass. Defesa do Património
BIBLIOTECA MUNICIPAL
PROGRAMA INTEGRADO DE PROMOÇÃO DA LEITURA/ Projetos Continuados
Histórias, Tradições e Lendas de Terras e Gentes de Soure
Para finalizar o ano letivo e no âmbito da articulação curricular do grupo de Trabalho das Bibliotecas, propomos uma
viagem pela literatura popular de tradição oral que, de alguma forma, está inscrita na comunidade sourense. Será mais um
contributo para a construção de uma identidade leitora que se consubstancia nas memórias que a tradição oral trouxe até nós
e que se materializa nas Lendas.
Em qualquer povoado, vila e cidade, ocorreram e ocorrem acontecimentos de vária índole. Pouco a pouco, o fundo real vai-se
diluindo, os pormenores esquecem-se ou substituem-se por outros, formando-se um produto meio real, meio fantástico, ou seja
uma Lenda.
Em Soure, esse património imaterial existe, sendo mais conhecidas a « A Lenda do Campo da Velha» e a «A Lenda
da Rainha Santa», que remetem para a construção de dois edifícios identitários da vila de Soure, o edifício da Câmara
Municipal e a Igreja de S Francisco e da Rainha Santa.
*Escolas e alunos do 1º CEB |- 31 sessões : 524 crianças
* Jardins e crianças do ensino pré-escolar | 8 sessão: 136 crianças
Foram dinamizadas 31 sessões de animação de leitura para 660 alunos e respectivos acompanhantes.
Os transportes da autarquia asseguraram a deslocação das crianças dos jardins e das escolas do AEMA-Soure à
biblioteca.
Sessão para:
*Universidade Sénior | 35 elementos
SÁBADOS NA BIBLIOTECA
Manta com Histórias para Pais e Filhos
- 4 sessões
- 27 crianças - 5 adultos
Workshop “Culinária de Alimentação Saudável” (20 de maio)
Dinamizado pela empresa Aroma a Dois e promovido em colaboração com os Serviços Educativos
- 30 adultos
Outros sábados:
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06/05 – Feira do Livro
27/05 Concurso Concelhio de Leitura
03/05 – Empreendedorismos na Escolas do 1º CEB
17/ 06 – Peddy Paper À Descoberta de Soure”
ENTRE A FRALDA E A CHUPETA… DESCOBRIMOS O LIVRO! LIVRO A LIVRO
DESCOBRIMOS A BIBLIOTECA!
Participação das crianças da valência Creche (12 salas e 139 bebés)
Projeto que decorre nas diferentes creches do concelho e na biblioteca municipal.
Tem como objetivo promover o contacto precoce com os livros e as histórias, assim como contribuir para o
desenvolvimento precoce de competências de leitura.
Desenvolve-se, mensalmente, nas creches.
Em Junho, o projeto termina com a primeira deslocação dos grupos de crianças à biblioteca municipal onde
se dinamiza uma ação de promoção de leitura e do conto através de tapete de histórias ( “Os amigos do Elmer”
de David Mckee; “A que sabe a lua” de Michael Grejniec).
Por fim, cada criança faz uma impressão dos próprios pés (crianças de 1 ano) e das mãos (crianças de 2 anos)
num diploma criado para o efeito e que simboliza os primeiros passos na biblioteca municipal de Soure.
Estão expostos no átrio da biblioteca os trabalhos, reportados às histórias contadas, que cada grupo/sala fez
ao longo do ano.
- 2 deslocações da educadora da BMS a 3 creches do concelho ( Santa Casa da Misericórdia, Fundação
Maria Luísa Ruas, Associação C. D. Vinha da Rainha);
- 1 deslocação da educadora da BMS a 3 creches do concelho (Centro Social Alfarelos, CAP Granja do
Ulmeiro, Associação C. R. e Social de Samuel);
- 1 deslocação de cada grupo de creche à Biblioteca Municipal;
- 18 sessões de promoção do livro e da leitura nas Creches;
- 9 sessões de promoção do livro e da leitura na Biblioteca Municipal.
Transportes para a educadora da bms assegurados pela Autarquia.
Transportes das crianças para a biblioteca, em junho, assegurados pelas IPSS com exceção da Santa Casa
da Misericórdia de Soure)
Exposição de Trabalhos do projeto “Entre a Fralda e a chupeta… descobrimos o Livro! Livro a
Livro descobrimos a Biblioteca!”
Durante o ano letivo são contadas histórias e são trabalhados assuntos que se materializam na exposição
do final do ano letivo na biblioteca municipal.
PARA LÁ … E PARA CÁ!
Participação das crianças do Pré-Escolar das IPSS do Concelho (11 salas e 202 crianças)
Foram realizadas 2 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 dos transportes para a Santa Casa da Misericórdia
de Soure.
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MONTRA INFORMATIVA
(Livros/ Autores/ Acontecimentos…)
- Montra de livros sobre História Local
- Santos Populares
No mês de junho, oferecemos manjericos, com quadras alusivas aos santos populares, aos leitores de
sábado da biblioteca. Iniciámos no Dia de Santo António…
- Novidades editorias na biblioteca
EXPOSIÇÕES NA BIBLIOTECA
Caixa do Tempo (maio e junho)
“Os dias passam devagar, mas os anos passam a correr.”
Numa simples caixa, que pode ser trabalhada artisticamente, vamos guardar alguns pedaços do tempo de hoje
para mais tarde os recordarmos, como se tivessem viajado numa máquina do tempo. Brincar hoje, como será
amanhã?
Depois, as caixas serão encaminhadas para a biblioteca escolar da EB 1-2 de Soure, onde ficarão até à
primeira abertura da caixa, no 6º ano de escolaridade para os alunos que este ano estão no 4º ano e assim
sucessivamente durante os próximos sete anos.
O Livro das folhas soltas (27 de maio)
Nasceu porque os alunos, do ensino pré-escolar do AES, assistiram… e ouviram Na Semana da Leitura 2017 José
António Franco, o escritor “Com rimas e castanholas” e “Versos de respirar”
Depois foi só imaginar… Palavras a voar; Gatos a pular, a miar e a cantar; Sete bruxas em castelos de encantar; Um
caracol molengão a dançar com um cavalo verde a figurar.
Uma perdiz que faz o ninho num pinheiro que o pingo da chuva teima em não regar…
Depois é pensar…escrever…desenhar, pintar … e fazer acontecer… com trabalho e imaginação aprende-se a crescer com
prazer!

Construções em 3D “ Era uma vez… a vida… do passado ao presente” (junho)
Exposição da responsabilidade do Departamento Curricular da Educação Pré-Escolar do Agrupamento
Martinho Árias de Soure.
Cada jardim/turma elaborou uma construção em 3D que representasse um tipo de “edificação” de um
tempo/época e que abordasse diferentes formas de vida.
Desta forma, o Departamento da educação Pré-Escolar pretendeu dar visibilidade ao processo de
potenciação da curiosidade e ao desejo de aprender da criança, em que a realidade e a imaginação se
entrelaçam entre histórias, palavras divertidas, músicas e danças de outros tempos.
Capela de S. Francisco e da Rainha Santa (maio, junho e julho)
Através de uma exposição fotográfica, da capela da Rainha Santa e de S. Francisco, damos a conhecer o
património edificado da capela, o estilo, a época de construção e as funções da capela, isto sempre
associado à informação histórica sobre a vida e obra da Rainha Isabel. Por fim, contamos a Lenda da
Rainha Santa através do tapete de histórias.
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Edifício da Câmara Municipal de Soure. A Lenda do Campo da Velha (maio, junho e julho)
Através de uma breve exposição fotográfica exploramos a importância do património edificado da Câmara
Municipal, chamamos a atenção para o estilo artístico e a época à qual se reporta e representa na História
de Portugal.
E porque este é um edifício grandioso e majestático, naturalmente custou muito dinheiro ao erário
municipal do início do séc. XX, o que “obrigou” a Câmara a vender um vasto terreno que tinha para os
lados de Alfarelos e que se denominava Campo da Velha. Começa a Lenda…
ESTÁGIOS CURRICULARES
Foi feito acompanhamento a duas alunas do Curso técnico de Multimédia, do Agrupamento de Escolas de
Soure, no estágio curricular efetuado na Biblioteca Municipal. Produção de alguns materiais multimédia.
(fevereiro a junho)
UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO
Até às 18H – 8 utilizações
Depois das 18H – 6 utilizações
FUNCIONAMENTO REGULAR DE 5 POSTOS DE INTERNET
abril | jun – 996 utilizações nos pc da biblioteca
abril | jun – 1100 utilizações através de wireless
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 das escolas.
Processo em Curso
PROJETO BAÚS ITINERANTES
Conjuntos de livros diversificados, selecionados pelo Agrupamento de Escolas de Soure e Biblioteca
Municipal // Articulação com Programa Integrado de Promoção da Leitura
Recolhidos 22 baús.
FEIRA DO LIVRO | 4, 5, 6 de maio | Pavilhão Municipal
Integrada na Feira de Emprego e Formação Profissional, a Feira do Livro, teve as duas empresas
locais ligadas ao comércio livreiro presentes, ou seja: a Livraria Nova Havaneza e a Papelaria/Livraria
Central. Estes dois livreiros apresentaram livros provenientes de 35 editoras.
Visitaram a feira os alunos do ensino secundário do AEMA- Soure (247 alunos) e do Instituto Pedro
Hispano – Granja do Ulmeiro (50 alunos), onde tiveram oportunidade de contactarem com os stands
dedicados à oferta de saídas profissionais e cursos, assim como aos stands de empresas dedicadas ao
mundo do trabalho.
Estes alunos tiveram ainda a oportunidade de assistirem às palestras proferidas pelos seguintes autores
e/ou palestrantes.
Autores/ investigadores presentes:
- Luís Patrício, médico psiquiatra com a palestra “ A mala da Prevenção”
- Nuno Camarneiro (escritor investigador da Universidade de Aveiro), A matéria da ficção: ciência e literatura.
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- António Piedade, (Investigador e divulgador da Ciência da Universidade de Coimbra), A escrita da Ciência:
intertextualidade nas obras de divulgação científica. Escreve crónicas semanais
- Perigos da Internet, sessão dinamizada pela Policia Judiciária de Coimbra
- Hélder da Conceição Rodrigues, Apresentação do livro “Coimbra. Cidade Universitária da Lusofonia”
- Catarina Canelas, Apresentação do livro “A Hora da partida”
Palestrantes presentes:
- Osória Miranda, Diretora Regional do IAPMEI, “Como criara uma empresa e quais os apoios financeiros
existentes no actual quadro comunitário de apoio: PT 2020”
- João Ferrand, Designer Gráfico e CEO & Founder da WingzStudio – “Empreender com Sucesso”
- Daniela Andrade e Gonçalo Fernandes, Buriti-Empreendedores participantes do Project For-You
-Paulo Simões, Assoc. Empresarial de Soure – O Project For-You em Soure
- Isabel Nunes e Cecília Santos, ACT “Iniciação no mundo do trabalho, prevenção dos acidentes de Trabalho”
- Cidália, IEFP ,”Capacitação das Instituições”
Espetáculo musical CANTIGAS SÃO TRADIÇÕES, AND WE LOVE TRADITIONS – 6 de maio
(sábado)
Dinamizado pelos professores das Atividades Extra Curriculares de Inglês e Música.
Este momento, deu a conhecer a todos, o trabalho desenvolvido, ao longo do ano, pelos alunos das AEC
do concelho e trouxe à feira o grupo escolar do 1º CEB, assim como os pais e familiares mais diretos.
- 274 Crianças do 1º CEB
1 DE JUNHO – DIA DA CRIANÇA
Colaboração, com a CPCJ de Soure, na preparação e dinamização da comemoração do Dia da Criança no
parque da várzea.
- Elaboração de mural com pintura de mãos de todos os alunos participantes (1º CEB)
CONCURSO CONCELHIO DE LEITURA
No âmbito do grupo de Trabalho das Bibliotecas de Soure [RBS] foi lançado a 2º edição do Concurso
Concelhio de Leitura que se desenrolou nos 2º e 3º períodos deste ano letivo.
Foram realizadas provas, a nível de escola, para apuramento dos alunos do 1º e 2º ciclos do Agrupamento
de Escolas Martinho Árias e do Instituto Pedro Hispano. Perante os respetivos júris, os alunos foram
demonstrando as suas competências leitores tendo sido apurados 10 alunos do 1º ciclo e 11 alunos do 2º
ciclo; 5 alunos do Agrupamento de Escolas Martinho Árias e 6 alunos (2 ex-áqueo) do Instituto Pedro
Hispano.
No dia 27 de maio, a partir das 14h, realizou-se a final concelhia na biblioteca municipal, onde se
apresentaram os 21 melhores leitores, a concurso, do concelho de Soure.
A prova consistiu na realização de um quiz (questionário) realizado on-line, e na leitura de excertos das
obras: “A árvore da escola” de António Sandoval, para os alunos do 1º ciclo; e “ Uma aventura em
Conímbriga” de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, para os alunos do 2º ciclo.
Constituição do júri: Isabel Nina, coordenadora interconcelhia da Rede Nacional das Bibliotecas Escolares;
Margarida Carrington, coordenadora do Departamento de Línguas e Fernanda Rodrigues, em substituição
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do coordenador do Departamento Curricular do 1º CEB (Prof. António Cerca),ambas do AEMAS; Teresa
Simões, coordenadora do Departamento de Português do IPH e Paula Gonçalves, bibliotecária municipal.

Os vencedores do concurso:
1º ciclo
- Íris Diogo Santos (EB 1-2 de Soure)
- André Francisco Garcia (EB 1 de Sobral)
- Laura Queirós Rodrigues ( EB 1 de Sobral)
2º ciclo
- Victória Quinteiro Amaral (5º ano do Instituto Pedro Hispano- Granja do Ulmeiro)
- Bruna Gonçalves Marouvo (5º ano do AEMA-Soure)
- Xénia Angélica Koziy (6º ano do AEMA-Soure)
Os prémios atribuídos pela Autarquia foram uma placa, em acrílico, com o logotipo do concurso a todos
os participantes e, ainda, livros para os 6 selecionados.
A Rede de Bibliotecas Escolares, através da coordenadora interconcelhia trouxe também prémios para
oferecer aos vencedores.
Enquanto o júri reuniu, os participantes e familiares tiveram um pequeno lanche no jardim da Biblioteca.
Nesta tarde sábado, ao som das palavras, juntou-se a poesia dos Jograis da Bonifrates, através, da
generosidade, de José António Franco e de Paulo Pratas.
PARTICIPAÇÃO EM ENCONTROS/ FORMAÇÕES….
Caminhos de Leitura, Pombal (9 e 10 de junho)
- Áurea Teixeira
- Fernanda Alves
Formação Biblio.Net (17 de maio, Lisboa)
- Paula Gonçalves
- Sílvia Fernandes
- Fernanda Alves
“NO PALCO COM A INÊS E O GASPAR” (03 de junho)
Projeto de empreendedorismo promovido pela CIM Região de Coimbra na qual o Município de Soure é parceiro e que
englobou um conjunto de 15 atividades de complexidade crescente tendo culminado no espetáculo a nível municipal com os
pequenos empreendedores e com as mascotes Gaspar e Inês.
Procurando proporcionar uma experiência de partilha e motivação e tendo o intuito de criar uma cultura empreendedora,
promover o espírito de iniciativa, de cooperação e fomentar a criatividade, o projeto fez sucesso entre as crianças, que se
divertiram no desenvolvimento das atividades e se mostraram orgulhosos dos trabalhos finais
Escolas participantes:
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- EB1 de Sobral, T. A - A Arca do Tesouro (teatro)
- EB1 de Sobral, T. B - Descobrir Soure (jogo)
- EB1 de Marco/Samuel, T.B - Os Mistérios de Samuel (teatro)
- EB1 de Degracias/Pombalinho, T.A - Fabrico do Queijo Artesanal (teatro)
Colaboração da Biblioteca na organização do evento e no apoio às escolas participantes.
POSTO DE TURISMO MUNICIPAL/ GALERIA
FUNCIONAMENTO REGULAR DE 2 POSTOS DE INTERNET AO PÚBLICO
abril | jun - 11 utilizações
ENTRADAS NO MUSEU/ POSTO DE TURISMO
abril | jun - 588 entradas
Nota: Neste período entraram no Museu/Posto de Turismo de Soure 15 estrangeiros.
EXPOSIÇÕES
A exposição permanente de Materiais Arqueológicos do Concelho de Soure encerrou ao público em
setembro de 2015.
EXPOSIÇÃO "VIDA E OBRA DE RAFAEL BORDALO PINHEIRO (22 de abril a 17 de junho)
Exposição itinerante do Museu Bordalo Pinheiro sobre a vida e obra deste artista cuja personalidade
marcou a cultura portuguesa do século XIX. A estrutura desta exposição, constituída por painéis
temáticos, privilegia sobretudo a imagem, acompanhada de textos de leitura rápida e acessível com títulos
apelativos que contextualizam a obra de Bordalo Pinheiro nos seus diferentes aspetos.
Visitas guiada:
- Visita guiada | Viagem no Tempo (27/04), pela técnica de turismo da autarquia, ao grupo do ensino préescolar da CAP de Granja do Ulmeiro
- Visita guiada - Grupo de Elvas (29/04/2017)
- Visita guiada - Ex. Combatentes da Guerra Colonial (29/04/2017)
- Visita – ADPCNS e Universidade Sénior (02/05/2017)
- Visita - Ensino Especial (09/05/2017)
- Visita guiada - Ex. Combatentes da Guerra Colonial (20/05/2017)
- Visita guiada - Motards (27/05/2017)
- Visita guiada - Ex. Combatentes da Guerra Colonial (27/05/2017)
- Visita guiada - Grupo de Yoga de Leiria (15/06/2017)
Feira à Moda Antiga (28 de maio) - aberto ao público
DESPORTO E JUVENTUDE
ÁREA DA JUVENTUDE
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CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DO CONCELHO DE SOURE
III Encontro de Juventude de Soure (dias 22, 24 e 29 de abril e 30 de maio)
o
Atividades de Desporto:
o
Cross Trail (10, 15 e 25 km)
- 497 participantes
o
Open Natação para todas as crianças dos 3º e 4º anos do 1º CEB – 120 participantes
o
- Atividades Culturais:
o
3º Encontro de Bandas de Garagem nos dias 22, 24 e 29 de Abril. Foram selecionadas 8 bandas
dos concelhos de Coimbra, Pombal, Ansião, Cantanhede, Oliveira de Azeméis, Mira e Condeixa-a-Nova.
Ficou em 1º lugar a Banda MARUFA, do Concelho de Pombal
o
Encontro de Escolas de Música do concelho no dia 23 de abril, com 17 escolas participantes,
o
Concerto Philarbúrdia que colocou em palco cento e vinte músicos das Bandas Filarmónicas do
Cercal e de Vila Nova de Anços e do Grupo Musical Balbúrdia, com catorze temas dos Balbúrdia que
foram adaptados para as Bandas Filarmónicas por músicos, jovens compositores da Banda do Cercal
o
Concertos com as bandas Remember, Miura, Tributo aos UHF
GIRA VOLEI
o
Campeonato Regional de GiraVolei, KINDER CUP 2017, no dia 01 maio, em Soure, no Parque
dos Bacelos. Organizado pela Associação de Voleibol de Coimbra com a participação de 40 duplas, 80
participantes, dos Concelhos da Lousã, Coimbra, Águeda, Mira, Figueira da Foz, Oliveira do Hospital, Vila
Nova de Poiares, Tábua.
o
Reuniões periódicas com os professores e o Coordenador do Departamento Curricular de
Expressão Física, para acompanhamento das atividadeS
PISCINAS
o
“1º Encontro de Grandes Nadadores”, no dia 17 de junho na Piscina Municipal de Vila Nova de
Anços/Soure, com participantes de 1 ano de idade aos 17 anos.
o
– Preparação do espaço exterior para a abertura de Verão
o
- Reuniões de balanço
NATAÇÃO
Adaptação ao Meio Aquático das crianças dos 3.º e 4.º anos do 1º CEB nos 2 tempos das AEC de Atividade
Física, na Piscina Municipal de Vila Nova de Anços
o
- Reuniões regulares para acompanhamento e avaliação do Projeto com professores das AEC,
coordenador do Grupo Disciplinar de Expressão Física, funcionários da Piscina
- Reuniões de preparação/coordenação das atividades do Plano – CMJS
- Reuniões de coordenação de atividades com a ADPNCS e de gestão do Espaço Finisterra
Aquisição de troféus – Ass. Vinha da Rainha
- Ass. Campus – Kidsmor – Granja do Ulmeiro
CEDÊNCIA DE VIATURAS/AUTOCARROS MUNICIPAIS:
GRUPO DESPORTIVO SOURENSE
ASS.V. RAINHA
NORTE E SOURE
ASS. GRANJA DO ULMEIRO
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APOIOS AO INVESTIMENTO
Transferências de capital.
.DESPORTO
Entidade

Designação projeto

Total Investimento

PROMONDAECUS - Associação
para a Cidadania e igualdade
Casa do Povo de Vila Nova de
Anços

Aquisição Material Xadrez

1.655.58

Aquisição Material Xadrez

1.439.10

Apoio Proposto
665.00
575.00

AÇÃO SOCIAL E SAÚDE
AÇÃO SOCIAL
APOIO À FAMÍLIA
Atendimento/Acompanhamento personalizado, primeiro com a Família, depois em sessões individualizadas,
no Gabinete de Apoio à Família a Crianças/Jovens oriundas das 10 (dez) Freguesias do Concelho, sinalizadas
pela própria Família, pelas Escolas e/ou por outras Instituições, num total de 23 sessões (de 20 de abril
até 22 de junho 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 DE 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 12 Agregados Familiares (3 Realojados num Imóvel do Município/ 9 Realojados
na Vertente Arrendamento);
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- Realização de Visitas Domiciliárias / Social e Técnica (Condições de Habitabilidade);
- Cessação, através da revogação por acordo das partes, de um Contrato de Arrendamento;
- Cessação, através da revogação por acordo das partes, de um Contrato de Subarrendamento;
- Aquisição – Reabilitação da Casa do Moinho
. Homologação do Auto de Receção Definitiva
- Valor da Renda Apoiada (2 meses maio/junho de 2017 = 5.402,10);
- Comparticipação do Município de Soure (2 meses maio/junho 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 maio/junho de 2017 = 2.545,00€).
- Atribuição de um Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses, correspondente a 50% do
valor da renda, a dois Agregados Familiares.
* 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
* 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;
.Participação em reuniões de trabalho para realização da II Feira de Emprego e Formação Profissional
e do Livro.
. Colaboração na II Feira de Emprego e Formação Profissional e do Livro nos dias 4, 5 e 6 de maio de
2017.
* PROJETO “MOVIMENTO POR UM SORRISO”
- População Alvo: Idosos do Concelho de Soure
. Visa contribuir para uma melhor integração social e pessoal da população idosa, através de terapias
inovadoras e comprovadas cientificamente, criando oportunidades de forma a obter uma melhor qualidade
de vida.
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- 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 €437,40 referente à execução das ações desenvolvidas pela “Associação
Oportunidades Iguais – Sem Diferenças”, relativa ao mês de abril de 2017.
* ACORDOS COM IPSS – VALÊNCIAS DIVERSAS
. COMPLEMENTOS A ACORDOS COM A SEGURANÇA SOCIAL
- ADESTA – Associação de Desenvolvimento Social, Cultural e Desportiva da Freguesia de Tapeus
. Serviço de Apoio Domiciliário
- Apoio Mensal Regular no valor de 948,36€
(2 meses/maio e junho de 2017 = 1.896,72€)

- APPACDM de Soure
. Lar / Residencial
- Apoio Mensal Regular no valor de 971,62€
(2 meses/maio e junho de 2017 = 1.943,24€)
- Centro Social das Malhadas
. Centro de Dia
- Apoio Mensal Regular no valor de 102,97€
(2 meses/maio e junho de 2017 = 205,94€)
. Serviço de Apoio Domiciliário
- Apoio Mensal Regular no valor de 948,36€
(2 meses/maio e junho 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 3 Sessões de Informação para Desempregados de Longa Duração sobre Procuras Ativas de
Emprego e Medidas: Estágios profissionais e Medida Contrato de Emprego, CEI – Contrato de Emprego
Inserção e Formações etc.);
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Realização de 3 Sessões de Informação, em articulação com o técnico de Centro de Emprego, sobre “
Direitos e Deveres”) onde se pretende verificar o nível de formação, emprego, ou outras vertentes de
encaminhamento para a integração de desempregado;
- Nestas sessões de esclarecimentos estiveram presentes, como convidados, o CLDS 3G – Soure 3G e a
Profiforma.
- Participação em 2 sessões, em articulação com a empresa de Trabalho Temporário Kelly Services e
Addecco Portugal, para recrutamento de possíveis encaminhamentos para empresas.
- Visita às empresas: Moveis Piquete Lda, Duarte & Maurício, lda Restaurante Douroana, Restaurante
Rosa Larina, Junta de Freguesia de Soure, com a Técnica do Centro de Emprego da Figueira da Foz.
- 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 21 de abril e 21 de junho de 2017:
Atividades
Ações de informação sobre as medidas ativas de emprego e formação, oportunidades de emprego
e de formação, programas comunitários de apoio à mobilidade no emprego ou na formação
Ações de apoio à procura de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora
Encaminhamento para ações de formação ou medidas de emprego
Receção e registo de ofertas de emprego
Apresentação de desempregados a ofertas de emprego
Colocação de desempregados em ofertas de emprego
Total Geral

Objetivos
270
34
9
10
100
10
433

* 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 15 situações sinalizadas;
- Participação/dinamização no Projeto «Tecer a Prevenção»;
- Participação na Ação de Formação/ Sensibilização «Atuação da Polícia Judiciária e a sua articulação com as
Entidades que atuam no Sistema de Promoção e Proteção», com os temas: Crimes Contra a Autodeterminação
Sexual e Crimes Ligados ao Tráfico de Drogas, dinamizado pela CPCJ da Figueira da Foz, no dia 27 de abril de
2017;
- II Encontro da Agência para a Prevenção do Trauma e da Violação dos Direitos Humanos na Fundação
Bissaya Barreto;
- Participação na Ação de Formação “ Avaliação do Potencial de Mudança das Famílias”, dinamizada
pela Dra. Fátima Duarte, no dia 9 de maio de 2017, na Biblioteca Municipal de Soure;
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- Foi dado Conhecimento ao Executivo Municipal da participação no Encontro Nacional nos dias 17,
18 e 19 de maio de 2017 em Idanha-a-Nova.
- Participação de três elementos da Comissão Restrita da CPCJ no Encontro Nacional de Avaliação de
Atividades das CPCJ, em Idanha-a-Nova nos dias, 17, 18 e 19 de maio de 2017;
- Reunião/Ação de Sensibilização entre os Técnicos das IPSS do Concelho de Soure e a Equipa da Dra.
Ana Araújo, Psiquiatra do CHUC – Pólo Sobral Cid e Coordenadora da Equipa de Saúde Mental Comunitária,
no dia 26 de maio no Espaço Finisterra;
- Comemoração do Dia Mundial da Criança dirigido aos alunos do 1.º CEB do Agrupamento de Escolas
de Soure, a realizar no Espaço Entre Rios no dia 1 de junho;
- Participação no Encontro de Avaliação/Reflexão dos Projetos “Tecer a Prevenção – como instrumento
de avaliação” e Participação da CPCJ de Soure no Painel “Projetos Tecer a Prevenção em Execução”, no dia 6
de junho de 2017, na Pampilhosa da Serra;
- Participação na Reunião de Trabalho das CPCJ do Distrito de Coimbra, em Vila Nova de Poiares no dia 9
de junho de 2017.
* NLI/RSI - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO
. Acompanhamento/ Gestora de 8 Processos ao nível do Rendimento Social de Inserção;
. Participação nas Reuniões;
. Realização de Visitas Domiciliárias;

* ATENDIMENTO /ACOMPANHAMENTO SOCIAL – AAS
- Acompanhamento/ Gestora de 15 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
- 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 II Encontro da Agência para a Prevenção do Trauma e da Violência dos Direitos
Humanos, no dia 28 de abril de 2017, no Auditório da Fundação Bissaya Barreto, em 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.
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. 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.
. Assinatura do Protocolo de Colaboração Celebrado entre o Conselho Nacional para a Promoção do
Voluntariado e a Câmara Municipal de Soure.
* 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;
- Apresentação dos resultados do 2.º Período no Agrupamento de Escolas Martinho Árias no dia 15 de
maio à Câmara Municipal, ao Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure e ao Instituto Pedro
Hispano da Granja do Ulmeiro.
*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;
- Reuniões com os Jovens e respetivos Encarregados de Educação;
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- 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 15h30 às 20h00 dos jovens integrados no projeto, na
participação das atividades dinamizadas pelo teatrão, no âmbito das disciplina de teatro;
- Acompanhamento todas as sextas-feiras, das 17h00 às 20h00 dos jovens no projeto, na participação das
atividades dinamizadas pelo teatrão, no âmbito das disciplina de teatro;
- Proposta de parceria do Município no contexto da candidatura AR: Festival de Artes Performativas
para Crianças e Jovens na Região de Coimbra.
* «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;
97 Candidaturas Formalizadas:
- 70 Candidaturas cessadas, com atribuição no valor de €41.750.00.
- 9 Candidaturas com a primeira tranche efetuada, no valor de €3.125.00;
- 1 Candidatura indeferida por falta de documentos;
- 17 Candidatura em fase de análise (falta de entrega de comprovativos de despesa)
- 5 Crianças nascidas sem formalização de Candidatura;
- 8 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);
* 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;
- Sinalização/ levantamento de novos Utentes para beneficiar do serviço;
- Realização de Visitas Domiciliárias/ Apoiar os Utentes na utilização adequada e regular do serviço;
- Participação em Reuniões de Trabalho;
- Instalação de dois novos Equipamentos de Tele-Assistência a Idosos;
- Pagamento no valor de €292.44, à Empresa HelpPhone, referente à prestação do serviço referente ao
mês de abril e junho.
- Cidades Amigas das Crianças – UNICEF
. Candidatura ao Programa Cidades Amigas das Crianças
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O Programa Cidades Amigas Crianças (CAC) preconiza a adoção de uma política coordenada para a
infância e adolescência, que potencie a articulação entre todos os setores municipais e o estabelecimento
de parcerias com instituições da comunidade que promovam o bem-estar de todos os cidadãos, em
particular das crianças.
. Protocolo de Adesão ao Programa Cidades Amigas das Crianças, entre a Câmara Municipal e o Comité
Português para a UNICEF.
Educação/Ação Social Escolar
. EB1 da Vinha da Rainha – Aditamento ao Protocolo
Aditamento ao Protocolo entre a Câmara Municipal e a Associação Cultural, Desportiva e de Solidariedade
da Freguesia da Vinha da Rainha, prorrogando o prazo de vigência, com efeitos a 1 de janeiro de 2017, até
31 de julho de 2017.
. HABITAÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PROHABITA
. Aquisição - Reabilitação - Casa do Moinho
- Homologação do Auto de Receção Definitiva
APOIOS AO INVESTIMENTO
Transferências de capital.
.AÇÃO SOCIAL
Entidade
Associação Cultural Recreativa e
Social de Samuel
Associação Cultural Recreativa e
Social de Samuel

Designação projeto
PRODER - Aquisição de
equipamentos
Aquisição de equipamento de apoio
às respostas sociais

Total Investimento
17.918.00
31.816.08

Apoio Proposto
2.700.00
12.750.00

SAÚDE
SAÚDE
ECO – SAÚDE – PROTOCOLOS/ TRANSPORTE DE UTENTES
. União de Freguesias de Gesteira/ Brunhós
MÊS
Abril 2017
Maio 2017
Junho 2017*
TOTAL

N.º UTENTES
27
40
31*
98

KM’S
330
396
462*
1188

N.º UTENTES
95
144
112*

KM’S
1944
2376
2268*

. União de Freguesias de Degracias/ Pombalinho
MÊS
Abril 2017
Maio 2017
Junho 2017*
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TOTAL

351

6588

MÊS
Abril 2017
Maio 2017
Junho 2017*
TOTAL

N.º UTENTES
193
185
172*

KM’S
720
880
840*
2440

N.º UTENTES
38
47
40*
125

KM’S
960
1080
1140*
3180

. Freguesia de Tapéus

. Freguesia de Vinha da Rainha
MÊS
Abril 2017
Maio 2017
Junho 2017*
TOTAL
* Estimativa de Kms até ao final do mês.
- 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
Requerimentos submetidos a despacho
Ofícios elaborados
Consultas a entidades pelo portal autárquico

Total
5
9
0
1
0
5
1
1
19
12
172
206
2
32

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure,
realizada no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Município, em 30 de Junho de 2017
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

1
114
0
5
2

Editais – 2, o nº 44 – revisão do PDM, início do procedimento e o nº 49 – alteração de loteamento na GU
Informação para isenção do pagamento da taxa nos processos dos requerentes infra referidos:
Requerente
Associação Empresarial de Soure
Santa Casa da Misericórdia de Soure

Descrição da prestação tributável
Emissão do alvará de ocupação da via pública
Emissão do alvará de ocupação do espaço pub

TOTAL

Valor em €
5.366.50
228.00

5.594.50

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 ao início da Revisão do PDM;
Procedimentos relativos à Operação de Reabilitação Urbana;
Procedimentos relativos à aquisição de cartografia;
Realização de Visitas Domiciliárias/ Vistorias de apoio para verificar as condições habitacionais de Agregados
Familiares que recorrem ao Gabinete de Ação Social e Saúde.
Gabinete de Desenho
- Alteração do projeto/proposta de rotunda para Queitide;
- Elaboração de mapas com os circuitos rodoviários dos transportes escolares do concelho de Soure;
-Levantamento do edifício da antiga escola de Serroventoso;
-Inicio da elaboração do estudo do projeto do Centro de Recolha de resíduos de Figueiró do Campo, 2D;
-Medição de áreas do edifício do antigo INTEP;
-Elaboração de plantas de apoio às comemorações do 25 de abril 2017, junto ao pavilhão do antigo
INTEP;
- Elaboração de planta de estudo para feira “Expo Sicó” no parque 1111;
- Projeto / estudo de Casa Mortuária de Serroventoso, 2D e 3D;
-Elaboração de Planta de Rede de Águas Pluviais, na Av. Dr João Esteves Simões;
- Elaboração do estudo do projeto do Centro de Recolha de resíduos de Samuel,2D e 3D;
- Elaboração de Mapa de Estradas Desclassificadas do Concelho de Soure;
- Projeto de Recuperação do Muro Existente frente ao Palácio da Justiça – Soure;
- Desenho da Associação, Instrução e Recreio 1º de Maio – Alfarelos, Proposta de Alterações: Plantas /
Cortes / Alçados - Mapa Orçamental.
Topografia
- Levantamento do terreno para a EATR de Pedrógão do Pranto;
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- Elaboração de perfis transversais para o projeto da rotunda no acesso à Zona Industrial de Queitide;
- Levantamento do terreno para o Ecocentro do Sobral,
- Implantação do alinhamento para construção de uma moradia e muros de vedação nos Lousões –
proc.Nº12/17;
- Levantamento do terreno junto ao cemitério de Alencarce de Cima;
- Levantamento de um terreno junto ao acesso à A1 no nó do Casconho;
- Preparação de planta com as atividades a desenvolver no Parque dos Bacelos no dia internacional da
criança.
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
. Quinta da Coutada - Antiga Escola do INTEP – Futura Incubadora de Negócios e Empresas de Soure
INES
- Escolha de Procedimento Prévio
. CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO LARGOS E PRAÇAS CERCAL – LARGO DA CAPELA
- Não Adjudicação
- Abertura de Novo Procedimento
- Adjudicação
. CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
- Homologações do Auto de Receção Provisória
- Edifício “Casa do Moinho”
- CLDS – Cont. Local Desenvolvimento Social
. CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO LARGOS E PRAÇAS
- Homologações do Auto de Receção Provisória
- Várias Intervenções no Concelho de Soure - Soure, Alencarce e Cavaleiros
- Várias Intervenções na Freguesia de Vinha da Rainha
. CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS
. Granja do Ulmeiro
- Escolha do Procedimento Prévio

SANEAMENTO E SALUBRIDADE
SANEAMENTO
SANEAMENTO
Designação
N.º de Contratos

Quant.
3

N.º de ramais executados
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Limpeza de fossas efetuadas

137

N.º Km. efetuados no apoio ao setor (Abril/Maio)

3.244

N.º Horas de trator no apoio ao setor (Abril/Maio)

153

Quantidade de litros de gasóleo (Março/Abril/Maio)
Efluente tratado na Etar de Figueiró do Campo (Abril/Maio)

1 987,09
28.972 m³

Acompanhamento diário das Etar's

13

Verificação das estações elevatórias
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. FECHO DE SISTEMAS
- Escolhas de Procedimento Prévio
- Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticos de Alfarelos/Granja do Ulmeiro
- Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticos de Soure às Povoações de Casa Velha,
Casal Novo e Gabriéis
- Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticos da Freguesia da Vinha da Rainha, Zonas
Norte e Central
. Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas na Freguesia de Vinha da Rainha, Zona Norte e Central
- Aquisição de Terrenos
. RESÍDUOS SÓLIDOS - REDE COMPLEMENTAR
. Higiene Pública - Óleos Alimentares
. Prestação de Serviços
- Adjudicação
. CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO – DAS FREGUESIAS
. Muro de Vedação em Figueiró de Campo
- Homologação do Auto de Receção Provisória

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
REDE COMPLEMENTAR
Freguesia
Alfarelos
Brunhós
Degracías
Fig. do Campo

N.º Levantamentos Contentor
Março Abril
Maio
Total
2
4
4
10
1
1
2
2
2
1
5
2
2
3
7

Quantidades recolhidas (Ton.)
Março
Abril
Maio
Total
4,5
9,74
10,34
24,58
1,84
1,5
3,34
3,34
3,1
1,98
8,42
6,18
5,26
8,50
19,94
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Gesteira
Granja do Ulmeiro
Pombalinho
Samuel
Soure
Tapéus
Vila Nova de Anços
Vinha da Rainha
TOTAL Parcial
TOTAL

2
1
2
2
11
2
5
4
36

2
1
2
1
9
3
1
4
32

1
3
2
3
13
4
2
3
39
107

5
5
6
6
33
9
8
11

3,6
1,88
3,5
3,38
21,62
2,9
12,5
5,96
71,20

3,82
3,16
4,92
1,32
16,58
3,4
2,2
6,64
61,64

2,00
5,88
3,58
4,36
23,14
7,36
4,74
5,94
77,82
210,66

9,42
10,92
12
9,06
61,34
13,66
19,44
18,54

QUANTIDADES RSU ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO (ERSUC)
Abril
Maio
Junho
Total (Ton)
RSU
408,68
468,48
877,16

Resíduos de Embalagem Recolhidas nos Ecopontos
Recolha Seletiva
Abril
Maio
Vidro
9,74
31,20
Papel/Cartão
5,70
9,72
Embalagens
9,70
9,68
TOTAL (Ton./Mês)
25,14
50,60

TOTAL (Ton.)
40,94
15,42
19,38
75,74

Recolha e Transporte a Destino Final_Abril e Maio 2017
Abril
Maio
Junho
N.º de Recolhas e Transporte
8
13
Efetuados pelo Município
Toneladas RSU recolhidas pelos
31,94
36,84
nossos Serviços

Total (Ton)
21
68,78

Prestação de Serviço de Recolha e Transporte a Destino Final _Abril e Maio 2017
Abril
N.º de Recolhas e
Transporte
Efetuados

Maio
53

Junho
57

Total (Ton)
110
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Toneladas
recolhidas

RSU

376,74

431,64

808,38

HIGIENE PÚBLICA
Limpeza e desinfeção de contentores
Localidades

Data de Limpeza e N.º Contentores Lavados
Desinfeção
Soure(Vila)
17/abr
26
Vila Nova de Anços
17/abr
11
Casal do Redinho
18/abr
6
Alfarelos
18/abr
16
Várias Localidades
19/abr
30
Casal de Almeida/Cabeça Carvalha
20/abr
6+3
Vale Pedras Feixe e Queitide
20/abr
2+5+3
Vinha da Rainha
20/abr
22
Barreiras/Porto Godinho
20/abr
4+6
Pedrógão do Pranto e Azenha
20/abr
10+1
Coles de Samuel
20/abr
13
Serroventoso/Souselas e Belide
20/abr
4+3+3
Bonitos/Casais da Misericórdia
21/abr
4+6
Simões/Sobral/Lourenços
21/abr
11+14+2
Marzagão/Casal da Venda/Vale da
21/abr
1+4+2
Borra
Casalinhos/Camparca/Louzões/C.
21/abr
10+3+4+3
Velha
Granja do Ulmeiro/Alagôas
24/abr
46+3
Figueiró do Campo/Entre Valas
24/abr
29+1
Gesteira/Piquete
26/abr
9+5
Cercal
26/abr
10
Brunhós
26/abr
7
Carvalhal da Azóia/Carcavelos
26/abr
8+2

26
11
6
16
30
9
10
22
10
11
13
10
10
27
7
20
49
30
14
10
7
10
358

Manutenção e Conservação das Redes Existentes
Manutenção e Conservação das ETAR Existentes
Limpeza e Manutenção dos Espaços Envolventes às ETAR
Limpeza de Fossas
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PROTEÇÃO CIVIL


GABINETE TÉCNICO FLORESTAL



Normal Funcionamento



Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios - PMDFCI
. Reunião da Comissão de Defesa da Floresta - Plano Operacional Municipal - POM
- Atualização/2017
 Atualização de informação na plataforma SGIF – Sistema de Gestão de Informação de Incêndios
Florestais

 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 36 processo

 Recolha direta de informação geográfica de determinadas infraestruturas existentes no concelho
 Informação e instrução do processo sobre os pedidos de autorização prévia de lançamento de fogo de
artifício, no âmbito do Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de Limpeza de Terrenos

 Informação e instrução de processos na sequência da falta de limpeza de terrenos privados, no âmbito
do Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de Limpeza de Terrenos
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL
- Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios - PMDFCI
. Apresentação do Dispositivo Especial de Combate de Incêndios Florestais – 2017
GABINETE TÉCNICO FLORESTAL
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
APOIOS AO INVESTIMENTO
Transferências de capital.
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.PROTEÇÃO CIVIL
Entidade
Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de
Soure

Designação projeto
Remodelação Cozinha do Quartel
Sede

Associação Prá Floresta do
Concelho de Soure

Aquisição de Trator, Reboque,
Corta-mato e Destroçador

Total
Investimento
6.312.59

38.005.01

Apoio
Proposto
3.800.00

11.400.00

ABASTECIMENTO PÚBLICO - ÁGUA
Designação
Número de consumidores por tipo de consumo
Doméstico
Doméstico - Social 1 Elemento
Doméstico - Social 2 Elementos
Doméstico - Social 3+ Elementos
Doméstico – Familiar 5
Doméstico – Familiar 7
Comércio
Obras
Hotelaria e restaurantes
Medias superfícies comerciais
Café, Snack, outros
Industria
Instituições Financeiras
ACD, IPSS, SFL e Bombeiros
Consumos próprios
Junta de Freguesias
Estado
Serviços públicos
Outros
Realização de contratos/colocação de contador
Atualização e envio de listagens de contratos de águas para o Portal das Finanças de acordo com o
Art.º125 CIMI, Portaria 119-A/2015
Novas transferências bancárias
Número de consumidores que pagam por transferência bancária
Número de consumidores que pagam no agente
Emissão e envio de faturas por transferência bancária
Envio de recibos aos agentes de cobrança
Número de recibos devolvidos pelas agências bancárias
Número de recibos devolvidos pelos agentes de cobrança
Envio de avisos de falta de pagamento
Emissão de guias de débito
Cortes por falta de pagamento
Restabelecimento do fornecimento de água
Requerimentos de fugas de água prediais

Quant.
9.474
10
7
6
1
1
270
39
16
11
43
65
7
128
68
35
13
13
1
57
80
33
5.379
4.829
11.748
9.466
259
698
957
5
8
5
10
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Suspensão do fornecimento água
Execução de ramais
Mudanças de local do contador
Substituição de contadores
Reparação de avarias
Reparação de roturas
Conservação / Reparação da Rede Existente
- Substituição de tubagem de distribuição entre o reservatório das Cotas e as Malhadas - Obra concluída
Conservação / Reparação da Rede Existente
- Substituição de tubagem de distribuição no Casal da Venda e Sobral de Cima - Obra quase concluída
N.º Km. efetuados no apoio ao setor (Abril/Maio)
N.º Horas de máquinas no apoio ao setor (Abril/Maio)
Quantidade de litros de gasóleo (Março/Abril/Maio)
Quantidade de litros de gasolina (Março/Abril/Maio)
Aquisição de água ao Município de Ansião (Março)
Aquisição de água ao Município de Pombal (Março/Abril)
Acompanhamento diário de captações de água
Verificação das estações elevatórias
Caudais explorados (Abril/Maio)

16
4
2
51
110
131

23.524
162
5.580,00
639,43
658 m³
9.122 m³
14
28
380.068 m³

. NOVAS CAPTAÇÕES E OPERACIONALIZAÇÃO
. Nova Captação na Santilhana e Operacionalização
- Homologação do Auto de Receção Provisória
. ÁGUA - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
. Reparação de Roturas (Freguesias de Soure, Vinha da Rainha, Tapéus, União de Freguesias de Degracias
e Pombalinho, Samuel, União de Freguesias de Gesteira e Brunhós, Vila Nova de Anços, Alfarelos,
Granja do Ulmeiro e Figueiró do Campo)
- Homologação do Auto de Receção Provisória
ÁGUA - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
. Reparação de Roturas (Freguesias de Soure, Vinha da Rainha, Tapéus, União de Freguesias de Degracias
e Pombalinho, Samuel, União de Freguesias de Gesteira e Brunhós, Vila Nova de Anços, Alfarelos,
Granja do Ulmeiro e Figueiró do Campo)
- Escolha do Procedimento Prévio
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Qualidade da Água de Consumo Humano_Maio e Junho 2017
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
Total
CR1 - Controlo de Rotina 1
CR2 - Controlo de Rotina 2
CI - Controlo de Inspeção

Controlos
2CR1+1CR2+1CI
1CR1+1CR2+1CI
2CR1
2CR1
2CR1+1CR2
2CR1+1CR2
1CR1
1CR1
4CR1+1CR2
2CR1+1CR2
2CR1
1CR1
2CR1
2CR1+1CR2
2CR1+1CR2
28CR1 + 8CR2 + 2CI

N.º Parâmetros Analisados
40
67
6
6
18
18
3
3
24
18
6
3
6
18
18
254
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
TURISMO
Investimentos Privados
Projeto “Termas do Bicanho”
Acompanhamento
APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
Investimentos Privados/ Acompanhamento.
. PARU - PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA
. Reabilitação do Mercado Municipal – 2.ª Fase
- Projeto de Arquitetura
. Escolha de Procedimento Prévio
TERRAS DE SICÓ
Participação em reuniões.
Exposicó em Soure – Co-organização
Apresentação do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo SI2E
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. OUTROS ALCATROAMENTOS
- Escolhas de Procedimento Prévio
- Arruamentos e Ligações na Freguesia de Samuel
- Arruamentos e Ligações na Freguesia de Soure - Casal dos Feijões
. RECARGAS
. Estrada de Ligação entre Cabeça Carvalha e Alagoa
. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Samuel
. Arruamentos e Ligações na Freguesia de Vinha da Rainha
- Adjudicação
. SINALIZAÇÃO DIVERSA
. Troço da EM 348 entre a Rotunda das Degracias e o IC2
- Adjudicação
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS RURAIS
. Ligação Fonte do Cortiço à Estrada de Tapéus de Baixo - Pavimentação
- Escolha de Procedimento Prévio
. OUTROS ALCATROAMENTOS
- Adjudicações
- Arruamentos e Ligações na Freguesia de Samuel
- Arruamentos e Ligações na Freguesia de Soure - Casal dos Feijões
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. RECARGAS – ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE DEGRACIAS/POMBALINHO
. Intervenções Diversas na Zona de Pombalinho
- Homologação do Auto de Receção Provisória
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
- Escolhas dos Procedimentos Prévios
- Rua Quinta do Cego - Acesso ao Parque Logístico de Alfarelos
- Alfarelos e Figueiró do Campo
- Avenida Doutor José Esteves Simões
- Requalificação do C.M. n.º 1117 entre São José do Pinheiro e Soure
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
. Construção de um Muro de Suporte na Avenida dos Bombeiros Voluntários de Soure
- Homologação do Auto de Receção Provisória
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS RURAIS
. Ligação Fonte do Cortiço à Estrada de Tapéus de Baixo
- Homologação do Auto de Receção Provisória
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS RURAIS
. Ligação Fonte do Cortiço à Estrada de Tapéus de Baixo - Pavimentação
- Adjudicação
SINALIZAÇÃO DIVERSA
. Passadeiras
- Homologação do Auto de Receção Provisória
. Troço da EM 342 entre Lousões e Casal de Almeida e EM 621 em Casal de Almeida
- Homologação do Auto de Receção Provisória
. Estrada das Termas da Azenha e Bicanho
. Remodelação das Redes de Eletricidade e de Telecomunicações
- Escolha de Procedimento Prévio
DEFESA DO MEIO AMBIENTE
LIMPEZAS
Diversas limpezas de taludes e bermas em diversas freguesias.
. JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO
- Escolhas do Procedimento Prévio
- Antiga “Casa da Criança”
- Muro de Suporte - Parque Infantil da Vinha da Rainha
. OUTRAS AÇÕES
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- Homologações do Auto de Receção Provisória
- Casa dos Cantoneiros em Alfarelos - Demolição de Edificação
- Demolição de Imóvel em Alfarelos EN 342-1 ao Km 12
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS
Serviços de Água, Energia, Turismo e Termalismo
Apoio na resolução de avarias, nos seguintes locais:
Captações de água de :
o
Casa Velha
o
Casais das Camarinheiras
o
Casal do Rego
o
Casas Novas
o
Pouca Pena
o
Santilhana
o
Vila Nova de Anços
Reservatórios de água de :
o
Carregosa
o
Carvalhal da Azoia
o
Degracias
o
Figueirinha
o
Pouca Pena
o
Santilhana
o
Soure
Sector de Instalações e Equipamentos
Execução de diversas reparações no Pavilhão Gimnodepsortivo da Encosta do Sol
o
Reparação da iluminação interior;
INES – Incubadora de Empresas e Negócios de Soure
o
Remodelação da rede de iluminação interior;
o
Remodelação da rede de alimentação e tomadas;
Execução de diversas reparações nos edifícios Municipais
o
Computadores de uso profissional;
o
Máquinas de lavar roupa;
o
Máquinas de lavar louça;
o
Aquecedores;
o
Aspiradores;
o
etc...
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Manutenção e instalação de equipamentos nas Piscinas de Soure:
o
Reparação da iluminação interior;
o
Reparação da iluminação exterior;
o
Reparação e montagem de eletrobombas;
Serviços de Saneamento e Salubridade
Apoio na resolução de avarias, nos seguintes locais:
ETAR’s de :
o
Bicanho
o
Soure
o
Sobral
o
Paleão
o
Vila Nova de Anços
o
o
o
o
o

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 :
o
Degracias – Pombalinho
o
Granja do Ulmeiro
o
Samuel
o
Tapéus
o
o
o
o

Escolas Básicas de :
Alfarelos
Figueiró do Campo
Sobral
Vila Nova de Anços

o
o
o
o
o
o
o
o

Jardins de Infância de :
Alfarelos
Figueiró do Campo
Soure - Praça da Republica
Soure - Casa da Criança
Pouca Pena
Simões
Sobral
Vinha da Rainha
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o

Vila Nova de Anços
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SERVIÇOS MUNICIPAIS
RECURSOS HUMANOS
* Celebração de Contratos de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Indeterminado na
Carreira /Categoria de Assistente Operacional com:
- Maria de Lurdes da Silva Morim (com efeitos a 14-06-2017)
* Contratação de Prestadores de Serviços nas modalidades de Avença e Tarefa
- Diogo Filipe Leandro Tomé; Nadador Salvador, de 17 de junho a 17 de setembro de 2017.
- Bruno Rafael Amado Simões; Nadador Salvador, de 01 de julho a 17 de setembro de 2017.
- Joaquim Sebastião Estanislau Soares; Médico Veterinário, de 01 de junho a 31 de dezembro de 2017.
FORMAÇÃO
No período em apreciação foram frequentadas as seguintes ações de formação:
NOME DA AÇÃO
Nº DE TRABALHADORES
Avaliação da qualidade dos serviços de Águas e Resíduos
1
A atuação da PJ e a sua articulação com as entidades que atuam no sistema
de Promoção e Proteção
1
Novo Código dos Contratos Públicos
3
Avaliação do potencial de mudança das famílias
1
Governação integrada na promoção e proteção dos Direitos Humanos da
Criança
1
Riscos e Educação
2
Projeto e instalação ITUR-Atualização ITUR-A
1
A prevenção como instrumento de avaliação
1
XV Encontro de Literatura Infanto-juvenil
2
Entrevista de Avaliação de Competências
1
SNC-AP
4
Avaliação, Seleção e Eliminação de documentos acumulados
2

CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO (CEI)
Candidatura nº 126/CEI/16
- Resolução do contrato com 2 Trabalhadores Subsidiados
- Admissão de 1 Trabalhador Subsidiado
RIVA – Recolha de Informação sobre Vencimentos e Avaliação
- Elaboração e submissão do inquérito
PROGRAMA DE ESTÁGIOS PROFISSIONAIS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL – PEPAL
- Elaboração e submissão do 1º Reembolso Intermédio
SIADAP
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Avaliação do Desempenho das Unidades Orgânicas – SIADAP 1 /2016
D.A.G.F.R.H.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO GERAL/TAXAS E LICENÇAS/EdC
BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO E ESPAÇO DE CIDADÃO
– ATENDIMENTO MUNICIPAL:
Aqui tratam-se de todos os assuntos da responsabilidade da Câmara Municipal de Soure, nomeadamente,
processos de obras particulares, processos de águas e saneamento, pagamento de taxas e licenças,
certidões, licenciamento de atividades ocasionais, licenciamento de divertimentos públicos, de recintos
itinerantes e improvisados; licenças de ruído, ocupação de espaço público, transportes escolares, entrega de
documentação diversa, entre outros.
O horário de atendimento é contínuo e ininterrupto, entre as 9h00 e as 17h00, incluindo durante o
período da hora de almoço, com emissão de fatura e recebimento no Balcão Único de Atendimento.
Postos de atendimento permanente: três – (3)
- Funcionamento Regular
– ESPAÇO DO CIDADÃO - EdC
O Espaço do Cidadão de Soure, é um posto de atendimento que disponibiliza alguns serviços de
diversas entidades da Administração Pública Central, através de uma Plataforma de Atendimento
Mediadores de Cidadania – ECMC – onde o cidadão beneficia de um atendimento digital assistido.
O munícipe é atendido por pessoas credenciadas, designadas de Mediadores de Atendimento
Digital.
Este atendimento tem horário contínuo e ininterrupto, entre as 9h00 e as 17h00, incluindo durante o
período da hora de almoço com emissão de fatura e recebimento no balcão de atendimento.
Postos de Atendimento permanente: três – (3) - Funcionamento Regular
Mediadores de Atendimento Digital de Espaços do Cidadão de Soure: sete funcionárias.
- Funcionamento Regular
– BALCÃO DO EMPREENDEDOR
Balcão de Atendimento Digital Assistido, onde o Cidadão pode tratar da mera comunicação prévia
de acesso e exercício a Atividades de Comércio, Serviços e Restauração, previstas do decreto-lei nº
10/2015, de 16/01, no âmbito da iniciativa “Licenciamento Zero” .
- ATENDIMENTO TELEFÓNICO: Linha dedicada ao Balcão Único de Atendimento e Espaço do
Cidadão: 239506550 – Opção 1(um)
Tem horário contínuo e ininterrupto, entre as 9h00 e as 17h00, incluindo durante o período da hora
de almoço
SERVIÇO DE EXPEDIENTE GERAL
Neste serviço concentra-se:
– A Receção, Abertura, Digitalização e Registo Informático de toda a correspondência endereçada ao
Município de Soure – Câmara Municipal – Presidente de Câmara. A correspondência é rececionada via
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Correio Postal, Fax, Correio Eletrónico ou entregue Presencialmente.
– A Expedição de toda a correspondência do Município de Soure.
– A Impressão, Digitalização, Fax Geral (239502951) e Correio Eletrónico do Município (geral@cmsoure.pt).
– A movimentação digital e a distribuição pelos diversos Serviços Municipais da correspondência
Despachada pelo Senhor Presidente da Câmara.
– A Pesquisa de correspondência registada para informação ao Munícipe sobre processos em curso.
– O Apoio Administrativo/Técnico ao Balcão Único de Atendimento e Espaço do Cidadão (backup-office).
– O registo de Notas Internas, Ordens de Serviço, Informações, Editais e Outros Documentos Internos.
– A Conferência de pagamentos efetuados por Munícipes, via transferência bancária, para posterior
emissão de faturas no Balcão Único de Atendimento.
– A Conferência de faturas de transportes escolares, o cálculo da respetiva comparticipação, e o envio aos
Serviços de Contabilidade para posterior pagamento.
– O Livro de Reclamações do Município de Soure.
O horário de atendimento é contínuo e ininterrupto, entre as 9h00 e as 17h00, incluindo durante o
período da hora de almoço.
Gráfico 1. Atendimentos efetuados no BU entre 2 de maio e 22 de junho/2017 – Serviços do EdC
SERVIÇOS PRESTADOS NO ESPAÇO DE CIDADÃO
Organismo
IMT – Instituto da
Mobilidade e dos
Transportes

ADSE Direta

Serviço realizado

Nº

Carta de Condução – Renovação mais de 70 anos

31

Carta de Condução – Renovação menos de 70 anos

21

Carta de Condução – Pedidos de 2ª via

2

Carta de Condução – Averbamento do Grupo 2 (restrição
997)

1

Navegação assistida – Consulta de dados pessoais

2

Navegação assistida – Consulta de conta corrente

2

Navegação assistida – Alteração de morada

1

Navegação assistida –Alteração de IBAN

1

Navegação assistida – Entrega de documentos de despesa

33

Navegação assistida – Pedido de CESD (Cartão Europeu de
Seguro na Doença)

7

Navegação assistida – Pedido de Renovação do CESD
(Cartão Europeu de Seguro na Doença)

1

Navegação assistida – Emissão de Declaração para efeitos de

4
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Complementaridade

ISS – Instituto da
Segurança Social

Navegação assistida – Pedido de 2ª via de cartão de
beneficiário

2

Navegação assistida – Pedido de CESD (Cartão Europeu de
Seguro na Doença)

2

AMA – Portal do Cidadão Cartão de Cidadão – Alteração de morada

CGA – Caixa Geral de
Aposentações

7

Cartão de Cidadão – Confirmação de alteração de morada do
CC

3

Pedido de Certidões de Registo Civil, Predial e Comercial

3

Pedido de alteração de dados pessoais

1

Total de Pedidos Efetuados

124

Gráfico 2. Atendimentos efetuados no BU entre 2 de maio e 22 de junho/2017 – Serviços Municipais
SERVIÇOS PRESTADOS NO BALCÃO ÚNICO DE ATENDIMENTO /
Atendimento Geral
Serviços de Obras Particulares
ATENDIMENTO Serviço de Taxas e Licenças
MUNICIPAL
Serviços de Águas e Saneamento

Nº

1013

Outros atendimentos de carácter geral
Emissão e pagamento de faturas
Gráfico 3. Documentos rececionados no Município de Soure entre 2 de maio e 22 de junho/2017
SERVIÇO DE EXPEDIENTE GERAL – GESTÃO DOCUMENTAL SGD
ENTRADAS - Documentos digitalizados e Registados
Tipo de documento

Nº registos SGD

Correio Eletrónico

711

Ofícios

404

Circulares

6

Requerimentos

84

Cartas

76

Convites

52
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Notificações diversas

16

Faturas

800

Recibos

342

Notas de Crédito

18

Vales Postais

28

Autorização de férias

55

Participação de falta

295

Planos de férias

45

Informações

26

Editais

10

Notas internas

1

Abaixo assinado

1

Candidaturas espontâneas

3

Comunicações prévias

5

Outros

372

Guias de receita

25

Atestados

24

Reclamações

2

TOTAL

3401

Gráfico 4. Documentos Expedidos do Município de Soure entre 2 de maio e 22 de junho/2017
SERVIÇO DE EXPEDIENTE GERAL – GESTÃO DOCUMENTAL SGD
SAÍDAS - Documentos Registados
Tipo de documento

Nº registos SGD

Ofícios numerados no copiador geral

1.118

enviado via CTT

Gráfico 5. Envelopes entregues nos CTT entre 2 de maio e 22 de junho/2017
EXPEDIÇÃO DE CORREIO
MÊS

Nº Cartas

Valor (€)

MAIO

6.739

3.129,77€

JUNHO

1.042

1.013,55€
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TOTAL

7.781

4.143,32

Gráfico 6. Meras comunicações prévias efetuados no Balcão do Empreendedor entre 2 de maio e 22 de
junho/2017
SERVIÇOS PRESTADOS NO BALCÃO DO EMPREENDEDOR

Nº

Atendimento digital assistido

1

Mera Comunicação de Restauração e bebidas

ANEXO 2
SITUAÇÃO FINANCEIRA
1) SITUAÇÃO FINANCEIRA
- DÍVIDA A 23/06/2017
- Outros Credores
- Banca

13 573,01 €
4 207 869,33 €

Total

4 221 442,34 €

TERMO DO
INSTITUIÇÃO

N.º DO EMPRÉSTIMO

EMPRÉSTIMO

PREDE

2018

149 366,40

CAIXA GERAL DEPÓSITOS

9015002614491

2021

107 736,07

CAIXA GERAL DEPÓSITOS

9015005669891

2021

1 483 848,15

CAIXA GERAL DEPÓSITOS

9015004919591

2026

552 733,76

CAIXA GERAL DEPÓSITOS

9015005023191

2026

110 763,78

PAEL

2026

1 163 175,18

56046806727

2029

316 083,91

DGTF

DGTF
CRÉDITO AGRÍCOLA

CAPITAL EM DÍVIDA
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NOVO BANCO

7770046376

2031

324 162,08

Total

4 207 869,33

- DISPONIBILIDADES A 23/06/2017
Caixa

202,82

Depósitos em Instituições Bancárias

1 970 653,33

-

-

-

Caixa Geral de Depósitos
Conta n.º PT50003507920000006793087

1 657 002,11

Conta n.º PT50003507920000759703013

120 929,25

Conta n.º PT50003507920002194593070

42 952,15

Conta n.º PT50003507920002265023024

2 890,00

Conta n.º PT50003507920002306493046

21 473,06

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal
Conta n.º PT50004531734011077531595

17 362,04

Conta n.º PT50004531734018751154356

47 328,93

Novo Banco
Conta n.º PT50000702530013769000634

60 715,79

- GRAUS DE EXECUÇÃO DAS GOP E DO ORÇAMENTO A 23/06/2017
Grandes Opções do Plano 2017
Grandes Opções do Plano 2017

10 117 889,00
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% de Execução

72,73%

Orçamento 2017
Orçamento Inicial 2017
% de Execução

16 981 189,00

Despesa

34,28%

Receita

45,16%

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

Montante

Educação

46 114,94

Cultura, Desporto e Tempos Livres
Acção Social

157 772,01
91 677,62

Saúde

2 958,00

Habitação, Urbanismo e Urbanização

2 050,00

Protecção Civil

32 271,94

Abastecimento Público e Desenv.Económico

11 750,00

Comunicação e Transportes

16 745,00

Defesa do Meio Ambiente

5 650,00
366 989,51

3) REPORTE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA
- DGAL
- ENVIO EM MAIO / 2017

REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL / 2017

* Mapa do

Balancete

* Mapa do

Controlo Orçamental da Receita

* Mapa do

Controlo Orçamental da Despesa
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* Mapa dos

Fundos Disponiveis

* Mapa dos

Pagamentos em Atraso

* Mapa dos

Pagamentos PAEL

- ENVIO EM JUNHO / 2017

REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO / 2017

* Mapa do

Balancete

* Mapa do

Controlo Orçamental da Receita

* Mapa do

Controlo Orçamental da Despesa

* Mapa dos

Fundos Disponiveis

* Mapa dos

Pagamentos em Atraso

* Mapa dos

Pagamentos PAEL

4) REPORTE DE INFORMAÇÃO FISCAL
- AUTORIDADE TRIBUTÁRIA
- MÊS DE MAIO / 2017
*Declaração Periódica de IVA - Período de Março de 2017
*Comunicação electrónica da emissão de facturas
*Envio da Declaração de Remunerações Mensal
- MÊS DE JUNHO / 2017
*Declaração Periódica de IVA - Período de abril de 2017
*Comunicação electrónica da emissão de facturas
*Envio da Declaração de Remunerações Mensal

5) ACIDENTES DE TRABALHO
- Registo de 2 acidentes de trabalho

6) RECURSOS HUMANOS
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Pagamentos entre 25 de Abril de 2017 e 23 de Junho de 2017
- Remunerações Certas e Permanentes

664 411,68 €

- Abonos Variáveis ou Eventuais

38 806,29 €

- Encargos Sociais / Patronais

137 457,95 €

Total

840 675,92 €

7) LIBERTAÇÃO DE GARANTIAS BANCÁRIAS E EMISSÃO DE PRECATÓRIOS-CHEQUE
DE EMPREITADAS, APÓS HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DAS MESMAS
1

8) Aprovação/ Acompanhamento Financeiro Candidaturas
Investimento
Total

Investimento
Elegivel

473.560.40

370.000.00

314.500.00

14.710.80

0,00

3,98%

1.850.000.00

1.826.454.70

1.552.486.50

0,00

0,00

0,00%

Elaboração
Cadastro das
Infraestruturad
existentes Sistemas
de AA e SAR

288.681.00

201.105.00

170.939.25

0,00

0,00

0,00%

Piloto de
Compostagem de
Soure

19.817.70

19.817.70

16.845.05

1.758.90

0,00

8,88%

834.777.31

834.777.31

709.560.71

2.038.73

0,00

0,24%

380.225.00

335.705.00

285.349.25

15.120.87

0,00

4,50%

592.225.00

592.225.00

503.391.25

9.225.00

0,00

1,56%

994.999.99

994.999.99

845.749.99

0,00

0,00

0,00%

Portugal
2020

Projeto
Remodelação
Unidade Saúde da
Granja do Ulmeiro

Portugal
2020

Paru de Soure

Recicla Soure

POSEUR
2014/2020

Rede Drenagem
Águas Residuais
Domésticas
Gesteira,Piquete,
Lousões
Rede Drenagem
Águas Residuais
Domésticas Casa
Velha, Casal Novo
e Gabriéis
Rede de Esgotos de

Comparticip.
Aprovada

Comp.
Facturado Recebida

% Exec.
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Vinha da Rainha Zona Norte e
Central
Rede Drenagem
Águas Residuais
Doméstas
Alfarelos/Granja
do Ulmeiro
TOTAIS

994.999.99
6.429.286.39

994.999.99
6.170.084.69

845.749.99
5.244.571.99

9.225.00
52.079.30

0,00
0,24%

0,93%
20,08%

O Presidente da Câmara
(Mário Jorge Nunes)
2017/06/23

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“estamos naquela que será, porventura, a penúltima Assembleia Ordinária. Desde já,
adiantava aqui que, da minha parte, enquanto Executivo, havendo uma Assembleia
Municipal prevista na lei para Setembro, considerando que as eleições estão marcadas para
o dia 1 de Outubro, sugeria, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, da parte do
Executivo, da minha parte, que se mantivesse com toda a sua competência, funcionalidade
e oportunidade, a Assembleia Municipal de Setembro. Por norma, nós temos trazido para
essa Sessão os Impostos Municipais, até porque depois o Orçamento é feito em Outubro,
em sede de Executivo, e como a lei, em ano de eleições, diz que o Orçamento pode ser
feito nos 90 dias a seguir ao acto eleitoral, porventura deixar os Impostos Municipais para
o próximo Executivo poder programar a proposta de Plano e Orçamento e também os
Impostos Municipais, portanto não irei trazer, como é hábito, os Impostos. Por mim, a
Assembleia Municipal, para não cair em pleno período de campanha eleitoral, que será na
segunda quinzena de Setembro, nos primeiros dias de Setembro, que achar por bem, pode
marcar a Assembleia Ordinária e aí uma excelente oportunidade para se arrumar com as
actas que estiverem prontas, eu próprio estou a pedir aos serviços que secretariam a
Assembleia que me deem mais algum tempo para poder corrigir as que me faltam.
Também temos algumas questões pendentes em proposta de Executivo que talvez
estejam prontas para essa Assembleia Municipal.
Indo para a Informação Escrita em concreto, como sabem ela está estruturada de uma
forma a que já se habituaram nos últimos anos, com uma discrição bastante exaustiva.
No caso da Educação, o ano lectivo correu dentro de uma grande normalidade, não
tivemos nenhum factor que tivesse qualquer relevo negativo, antes pelo contrário, fomos
introduzindo metodologias de trabalho de aproximação à comunidade escolar, quer seja
aos alunos, às suas famílias e aos outros agentes educativos, foram sendo introduzidas e
acrescentado valor a essa dinâmica que vem de anos e de mandatos anteriores. Conseguiu-se
um ano lectivo, ainda não saíram os resultados quantitativos nem os indicadores, mas que
nos parece ter sido um ano de excelência pela normalidade, pelos contributos dados quer
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nos Jardins de Infância, no Pré-Escolar das IPSS, que têm no seu sistema social essas
valências, quer da Escola Pública, portanto o Agrupamento de Escolas e dos seus
estabelecimentos espalhados pelas diversas freguesias do Concelho.
Relativamente ao 1. Ciclo, 2.º 3.º e Secundário e Ensino Profissional, também correu tudo
dentro de grande normalidade e espera-se sucessos e melhorias relativamente até aos anos
anteriores. Tivemos, de facto, aqui um período algo conturbado relativamente a alguma
agitação derivada de alguma coisa que pudesse não estar a correr bem relativamente à
comunidade escolar centrada no Instituto Pedro Hispano, e como já se falou aqui hoje no
Instituto Pedro Hispano não vou deixar de fazer o meu comentário porque se há uma
coisa que nós estamos relativamente ao Instituto Pedro Hispano, é de consciência
tranquila. Tudo o que estava ao nosso alcance político para fazer, foi feito. Foi aprovado,
em reunião de Câmara, em termos de memorando e de solicitar ao Governo aquilo que
era a nossa posição, com 6 votos a favor e 1 voto contra e depois, eu próprio tive a ajuda
e o empenho do Senhor Presidente da Assembleia Municipal em quase todas as acções
que desenvolvemos junto do Governo, junto dos Grupos Parlamentares e, portanto, o
Executivo Municipal é chegado ao dia 27 de Maio com a consciência plenamente tranquila
porque fizemos tudo o que estava ao nosso alcance em termos de metodologia política,
em termos de orientação e deliberação administrativa para a defesa intransigente da oferta
educativa no norte do Concelho de Soure. Ao Município cabe, politicamente, assim como
a esta Assembleia, descriminar, orientar, aprovar, deliberar, discorrer sobre orientações
políticas mas também ao Executivo compete propor ao Governo, que é quem tem
orientação sobre essas áreas de ensino, portanto aquilo que não é o primeiro ciclo nem o
pré-escolar, nós apenas somos parceiros e representantes das populações naquilo que
entendemos ser a melhor estratégia. Para nós, e está escrito, com todo o expediente que
mantivemos com o Ministério, nomeadamente com a Senhor Secretária de Estado
Adjunta da Educação, Alexandra Leitão, que tudo estávamos dispostos a fazer para
manter a oferta educativa na forma que ao Governo melhor aproveitasse, melhor
entendesse que seria a forma de manter essa oferta educativa. A nossa interpretação foi
sempre de que os pais e os beneficiários dessa oferta pretendiam manter o projecto
educativo do Instituto Pedro Hispano, em primeira linha foi sempre essa a posição que
eu, enquanto Presidente de Câmara, e a maioria do Executivo, assim como foi a posição, e
permita-me Senhor Presidente da Assembleia que invoque o seu nome, também foi
sempre essa a posição do Senhor Presidente da Assembleia Municipal, portanto, o
resultado hoje só conhecemos aquilo que é público, foram abertos dois Ciclos em
Portaria, que é pública. Sobre as condições de funcionamento do próprio Instituto Pedro
Hispano, como é normal, é uma empresa privada, não me compete a mim desvendar
porque, primeiro não conheço, segundo não é da minha competência nem do Executivo
Municipal saber qual é a estratégia empresarial do próprio Instituto Pedro Hispano sobre
esta matéria. Tenho tido conhecimento público de que está a promover a oferta das
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matrículas mas não sei mais nada sobre este assunto. Também já deve ter ocorrido aos
Senhores Deputados Municipais, pela leitura que fizeram das actas, que tomámos algumas
atitudes de gestão, que visam, essencialmente, contribuir, e está em acta, também estão
partilhadas algumas posições públicas assumidas, que algumas decisões de gestão foram
tomadas tendo em conta que podíamos viabilizar algum conforto para o Instituto Pedro
Hispano poder acabar o ano lectivo 2016/2017 com os mesmo critérios de qualidade com
que o tem feito ao longo dos seus 30 anos de existência e com aquilo que seriam as
expectativas e o seu contrato que firmaram ao aceitar as matrículas dos seus educandos
com os próprios encarregados de educação, portanto, para terminarem o ano 2016/2017
com a qualidade habitual, com a tranquilidade que se esperava, honrando os
compromissos que tiveram com os pais e com os alunos para este ano. Para o ano lectivo
que se avizinha sabemos aquilo que é público. O nosso interesse é que, sendo esta a
oferta, que ela mantenha a sua qualidade, que mantenha os seus critérios de que sendo
uma oferta educativa, tenham um plano educativo, um projecto educativo que satisfaça os
pais e que traga bons resultados para as crianças, é isso que nos move e é nesse sentido
que temos tomado, e que estamos disponíveis, e a Direcção do Instituto Pedro Hispano
sabe isso, de “viva voz”, para contribuir para o sucesso educativo do estabelecimento e,
acima de tudo, para contribuir para o sucesso educativo das crianças que o frequentam. É
isso que nos move, é isso que nos traz cá e é por isso que temos apostado, neste mandato,
de uma forma transversal e que é reconhecida, a nossa aposta na Educação, que abrange
também o Instituto Pedro Hispano e o contributo que o mesmo tem dado para o bem
estar social, para o desenvolvimento da zona norte do Concelho e para a melhoria de um
vector estratégico que é um crescimento mais inteligente da nossa população e o sucesso
escolar.
Portanto, da minha parte, consciência tranquila. Agradeço o empenho que o Senhor
Presidente da Assembleia Municipal colocou nisto, sendo eu testemunha, porventura, que
o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, em algumas reuniões que tivemos com o
Governo, ainda se mostrou mais constrangido do que eu com as posições que o próprio
Governo estava a tomar, sendo elas por nós rotuladas de grande injustiça e até de
“cegueira” social relativamente à realidade de Concelhos como o nosso.
Relativamente à Educação é isto que me apraz dizer, dizendo que concordo também, para
fechar este processo Pedro Hispano, para agora, com a Moção que a Assembleia de
Freguesia aprovou. Se fosse membro desta Assembleia de Freguesia teria também tomado
posição, pelo menos, idêntica.
Estou disponível para dar outros contributos para o melhor esclarecimento. Nós
melhorámos, este ano, alguns estabelecimentos de ensino do 1.º Ciclo, com salas
polivalentes. Foi já para adjudicação uma obra idêntica no Sobral, da criação de mais uma
sala polivalente para dar continuidade à melhoria das condições daquele estabelecimento
de ensino do 1.º Ciclo e Jardim de Infância, que tem tido provas dadas de grande
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afirmação e de grande contributo por parte dos diversos agentes e, por isso, merece ter
uma nova sala polivalente e é o que vamos fazer neste período em que a escola vai estar
encerrada, vai entrar em obras para a normal e tradicional melhoria das condições de
conservação mas, neste caso, para a criação de mais uma sala polivalente.
Na área da Saúde, mantivemos os serviços básicos de apoio às Unidades Funcionais de
Saúde existentes no Concelho, quer o USP, quer o USFVitasaurium. Mantivemos os
serviços de Eco-Saúde e transporte de utentes da Freguesia de Degracias/Pombalinho
para Soure, visto que deixaram de ter, ou não têm tido médico de família na sua extensão.
O apoio ao Desporto foi um apoio normal final de época, um apoio que estava prometido
a todas as equipas, nas mais diversas actividades, desde o Xadrez, ao Ciclismo, ao
Atletismo, Basquetebol, Andebol, Futebol, Pesca Desportiva, Remo… e estamos só a
falar de modalidades federadas.
Relativamente à Acção Social mantivemos todos os mecanismos de apoio nesta vertente.
O apoio que demos neste período, acrescido ao CLDS, porque o CLDS é um Programa
financiado pelo Fundo Social Europeu, para a sua equipa técnica e para algumas acções
técnicas mas depois há outras acções que estão aprovadas pelo Conselho Local de Acção
Social que tem que ser o Município a suportar e releve-se que teve grande evidência a
Feira do Emprego e do Empreendedorismo, que decorreu durante 3 dias e que foi do
mais reconhecido sucesso. Aprovámos algumas medidas de apoio ao investimento para as
IPSS, portanto, foram dois meses de intenso trabalho mantendo aquilo que vínhamos a
fazer.
No campo da Habitação, Urbanização e Urbanismo mantivemos a dinâmica que
vínhamos trazendo nos últimos anos, com apoio em diversas áreas ligadas à sociedade
civil, às juntas de freguesia, às IPSS, a associações culturais, foram feitos diversos
trabalhos.
Na área do Saneamento Básico iniciámos o processo das obras nos Lousões, estará para
breve o início das obras em Casa Velha, Gabriéis, Casal Novo, Matas e Cavaleira. Espera-se,
dentro de semanas, que esteja concluído o processo de contratação pública para as obras
de saneamento das Freguesias de Alfarelos, Granja do Ulmeiro, com especial incidência
no Casal do Redinho, mas que também eliminará as fossas colectivas existentes, quer duas
na Granja do Ulmeiro, quer a de Alfarelos, um projecto que ultrapassa 1.000.000,00 euros
e também a zona norte e central da Freguesia da Vinha da Rainha, projecto para cerca de
1.000.000,00 euros, entretanto já estamos em processo de concretização para os estudos e
projectos da zona sul da Freguesia de Soure, todos os lugares de Figueirinha, Marco do
Sul, Pedrosos, Casal do Barril, Mogadouro, Simões, Casais da Misericórdia… cuja
estratégia passará, também, através de um Protocolo com o Município de Pombal, poder
contribuir para salvar o Rio Anços, portanto, evitar que seja a bacia do Anços a ficar com
qualquer resíduo proveniente de águas residuais e que todas as águas residuais desta zona
da Freguesia de Soure e de toda a zona norte da Freguesia do Concelho de Pombal,
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nomeadamente toda a Freguesia da Redinha e parte da Freguesia de Pelariga, sejam
retirados da bacia hidrográfica do Anços e sejam transportados, em parceria Pombal e
Soure, para a bacia do Arunca que, embora seja um rio já bastante sacrificado mas é onde
está instalada uma nova ETAR, no limite do Concelho de Soure, na zona de Lagares, com
capacidade para 7500 habitantes e que, ainda assim, ficará longe do máximo de utilização
se vier a albergar todas as águas residuais desta bacia do Anços. Portanto, é um projecto
que está a avançar e que contamos que até final do ano fique concluída em termos de
projecto e de estratégia para estar numa das primeiras linhas para possíveis financiamentos
comunitários, assim como termos pronto o projecto para sul da Freguesia da Vinha da
Rainha, onde se vai tratar de comprar o terreno para a ETAR, processo idêntico, na
mesma fase, está o projecto para a Freguesia de Samuel, onde também já foi comunicado,
para a APA, a nossa intenção de ETAR e a sua autorização para aquisição do próprio
terreno. Falta passar para a zona norte da Freguesia de Soure, Casal das Brancas, Espírito
Santo, toda esta zona. Será um processo a seguir. Entretanto isto não nos entretém ou
inibe de continuar a fazer pequenos investimentos, quer de prolongamento de rede, quer
de substituição e melhoramento de alguma da rede existente. Já o fizemos em Vila Nova
de Anços, vamos fazê-lo noutras áreas, nomeadamente num troço da 342, em Queitide,
onde vamos introduzir o colector, de 450 metros fica já com o colector para a rede de
esgotos, e outros locais do Concelho onde vamos continuar a progredir nesta área.
Relativamente à Protecção Civil, hoje é um tema muito na ordem do dia, considerando até
os últimos acontecimentos em parte do Distrito de Coimbra e do norte do Distrito de
Leiria, constrangimentos e acontecimentos que nos avivam a memória para muitos destes
problemas. Nós mantemos uma estratégia municipal de grande parceria com os
Bombeiros Voluntários de Soure, são eles o nosso “braço armado” municipal para a
Protecção Civil, é com eles que pretendemos colocar, a acrescentar meios e recursos para,
numa perfeita e harmoniosa articulação entre os serviços técnicos do Município e o
Comando Operacional Distrital, a Direcção dos Bombeiros e o Próprio Comando e
Corpo Activo dos Bombeiros, manter um trabalho muito próximo. Aprovámos o Plano
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, que foi amplamente subscrito e foi
aplaudido pelas entidades de tutela, leia-se a GNR, o ICNF, as Autoridades Sanitárias,
Autoridades de Saúde e a própria Autoridade Nacional de Protecção Civil, sendo que
nunca estamos preparados para qualquer evento que a natureza, ou outra circunstância
nos possa impor… podemos-nos lembrar do dia 19 de Janeiro de 2013, com a tempestade
que assolou a nossa região… porventura poderá ter sido uma coisa equivalente, com
consequências piores, aquilo que aconteceu no fim de semana de 17/18/19 na zona de
Pedrógão Grande e Castanheira de Pêra, nunca estaremos preparados para isso mas
tentaremos estar minimamente e pensar que as coisas nunca acontecem só aos outros,
também nos podem acontecer a nós. Ainda sobre essa matéria, temos sido solidários
quanto baste, porventura aquilo que se ouve falar de grande campanha solidária, alguma
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dela nem é eficaz, nem é tão útil como aparentemente possa ser… ontem à noite
combinei com a Secretária Executiva da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria,
articulada com os três Municípios - Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra, Figueiró dos
Vinhos - que se tivéssemos, no Concelho de Soure, capacidade lhe faríamos chegar palha
para os animais, nomeadamente ovelhas e cabras, que também existem naquela zona. O
ano passado também tivemos essa necessidade no fim do fogo na serra e com a
Cooperativa Agrícola conseguimos responder minimamente, portanto, foi satisfatório,
mas arderam 1500 hectares. Aproveito para saudar a intervenção do Senhor Presidente da
Assembleia Municipal na Assembleia da República, a forma pertinente como a fez e a
forma como defendeu a equidade nos meios e no tratamento para todos os Concelhos
fustigados por este fenómeno, por este acontecimento e pelo conhecimento da
preocupação social que manteve porque isto não será nunca um acto isolado e,
porventura, pode acontecer, a qualquer momento, em outros, esperemos que sem vítimas
humanas, mas não é só das vítimas - 64 pessoas - que faleceram e das suas famílias que
sofrem com isso, mas sim de todo o património social, património florestal, património
da natureza e património cultural que se perdeu e do constrangimento que é para toda a
região aquilo que aconteceu. A sua intervenção é meritória porque mostrou o alerta que é
necessário dar para o tratamento fora dos focos mediáticos… parece que só ali é que
houve desgraça mas tem que ser vista de forma mais abrangente. É por isso que esta
intervenção da entrega de palha é para as próximas semanas… pedia aos Senhores
Presidentes de Junta para poderem juntar-se à disponibilidade do Município porque se
conseguirmos fazer um carregamento nos próximos 2/3 dias, será entregue ao Município
de Castanheira de Pêra. De resto, esta solidariedade mediática, o show off para a televisão,
leva a que haja entrega de coisas que não fazem lá falta nenhuma, não são desejáveis
porque só vão ser inconvenientes, mas, enfim, compreendemos que as pessoas gostam
desse tipo de protagonismo mas é um exagero, não é necessário. Dar-vos conhecimento
que muitas das coisas que nós recebemos aqui nos Bombeiros foram entregues a
instituições locais porque não fazia sentido irem para Figueiró dos Vinhos ou para
Pedrógão Grande e outras estão a ser armazenadas para próximas oportunidades, mas tem
sido tudo bem aceite e bem acondicionado numa articulação entre o Município, os
Bombeiros Voluntários de Soure e algumas instituições da Vila.
Ainda dentro da Protecção Civil, dizer-vos, se leram as actas do ano passado, também
temos rádios SIRESP, que o Município adquiriu, com uma central instalada aqui no
Município e outra na Central dos Bombeiros, portanto mais uma vez a parceria a
funcionar e depois há mais 7 aparelhos móveis, distribuídos pelos nossos serviços de
Protecção Civil, tendo sido investidos cerca de 30.000,00 euros nesses equipamentos.
Em termos de Comunicações, Transportes, Rede Viária… continuamos as obras que
estavam programadas, algumas, por nós Executivo, já estariam concluídas por esta altura
até porque vem aí uma época em que a nossa população visitante aumenta
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consideravelmente, quer com turistas, quer com emigrantes e desejaríamos que algumas
destas melhorias já estivessem concretizadas, não há aqui nenhum calendário eleitoral até
porque acredito que o povo já não embarca nesses alcatroamentos de última hora, mas
estão previstos, estão lançados, alguns estão na fase de esclarecimentos e de dirimir
argumentos entre os diversos concorrentes e, portanto, dentro de dias aparecerão mais
algumas obras feitas, para além daquelas que já são do vosso conhecimento pessoal.
Em termos de Defesa do Meio Ambiente preocupa-nos a falta de água que se prevê ao
longo deste ano. Estamos a passar um período de seca muito complicado. O ano passado
não foi necessário, este ano já acionámos a ajuda à Associação de Beneficiários de
Regantes do Vale do Arunca e, portanto, a bomba de Vila Nova de Anços já está, mais
uma vez, a funcionar com apoio integral do Município, fomos nós que instalámos a rede
eléctrica e somos nós que alimentamos a bomba, que está a tirar água junto à ponte de
Vila Nova de Anços. Preocupa-nos o estado em que estão a chegar os nossos rios com
essa falta de água, o caudal do Arunca é nulo, não chega água a Soure vinda do Arunca. A
do Anços tem vindo a baixar consideravelmente e este calor que se tem feito tem sido
bastante, vai ser seco e quente, o que provoca um aquecimento das águas e
desenvolvimento de infestantes e proliferação de algas e limos bastante anormal que,
depois, provoca a retenção de outro tipo de materiais que não são desejáveis que estejam à
superfície dos cursos de água e, portanto, neste momento, estamos a ter um acréscimo
bastante grande de actividade na necessidade de intervir no Meio Ambiente. Por outro
lado, não estamos a usar, e estamos a desaconselhar as Juntas de Freguesia, porque não é
proibido, utilizar materiais que tenham alguma substância activa parecida com o glifosato,
no Município não o estamos a usar, deixámos de usar as mondas e as ervas desenvolvem-se
mais depressa e os nossos serviços de Higiene e Limpeza não conseguem dar andamento
àquilo que é desejado pelas populações, terem melhor aspecto de rua, das suas praças, das
estradas por onde circulam mas evitar espalhar monda, ganha-se num lado, em Saúde
Pública, no Meio Ambiente, mas este ano não o aplicámos e isso tem consequências no
crescimento das ervas que, no meu entender, não coloca a segurança e a saúde pública em
risco mas que não é, de facto, aquilo que desejamos e nem é agradável para nós próprios
ou para quem nos visita, em termos de imagem do próprio Concelho e dos seus espaços e
arranjos exteriores.
Relativamente aos Serviços Municipais, não tem havido aposentações, temos tido recursos
humanos que apresentam problemas de saúde, que apresentam atestados médicos para
serviços melhorados, para resguardo de alguns serviços, o que nos causa algum
constrangimento em termos de eficácia de recursos. Estamos no limite da contratação
pública, da nossa real capacidade de execução daquilo que são as normas do Orçamento
de Estado em não aumentar a despesa com Pessoal, não aumentar a despesa com
prestação de serviços. Tem sido um equilíbrio difícil de fazer, porventura neste momento
está a ser ultrapassado, só não estará a ser ultrapassado, carece de uma análise
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pormenorizada das medidas excepcionais e, portanto, situações que pretendemos corrigir
até ao final do ano para podermos executar as tarefas para o qual nos propusemos.
Relativamente às outras matérias, temos um furo que está prestes a fazer reforço da rede
da zona norte do Concelho, foi um investimento de mais de 100.000,00 euros, na zona da
Santilhana, uma nova captação. Temos feito reforço de rede, remodelação de rede,
fizemo-lo na Freguesia de Degracias/Pombalinho, estamos a fazê-lo na Freguesia de
Soure, estão programadas outras para a Freguesia de Alfarelos, outras que deviam estar a
ser feitas estão em standby para essa operação ser coincidente com a intervenção de
saneamento básico. Estamos a elaborar o cadastro do sistema de água e saneamento,
instrumento importante para a sua gestão e para a sua valorização.
Temos correspondido àquilo que tem sido o desejo e a dinâmica mostrada, desde sempre,
e é uma dinâmica que muito nos orgulha, que existe no Concelho, nas suas 10 freguesias,
nas suas 100 Colectividades, de que há sempre um reforço a nível da Cultura, quer seja
Património Religioso, quer seja Património Cultural ou Recreativo, há sempre, em cada
terra, em cada localidade, uma Colectividade que quer melhorar as condições de bem estar
das suas populações e chegam aqui ao Município, propõem um caderno de trabalhos, para
o qual temos uma bitola, já não vem deste Executivo, já vem de Executivos anteriores e
que nós aproveitámos e achamos que tem grande sentido e equilíbrio e, portanto, com
toda a transparência, qualquer Colectividade que apresente um plano transparente, um
plano rigoroso, um plano coerente de melhoria das condições de vida da sua área de
intervenção, quer seja por força da preservação do património cultural, de uma igreja, de
uma capela, das melhorias das condições sociais, para a criação de uma casa mortuária,
para a melhoria das condições urbanísticas, quer seja uma banda filarmónica porque quer
remodelar a sua sede ou uma associação recreativa e cultural porque quer criar novas
valências, nós temos uma bitola, que é os 40% de apoio municipal, não há um
regulamento mas, enquanto não há, tem sido essa a norma, excecionalmente, nalguns
casos com carácter de excepção. Releve-se aqui que concluímos, e neste domingo penso
que estamos em condições de visitar as obras realizadas e “inaugurar”, da Banda do
Cercal, uma situação excecional porque no nosso contrato entre o Município e a
CASBAC, antiga Cooperativa de Águas e Saneamento do Cercal, ao ficarmos com a rede
foram acertados um conjunto de contrapartidas, inclusive que a contrapartida da receita da
água para este período, que termina em Setembro, fosse destinada a investimento no
Cercal indicado pela CASBAC, decidiram indicar ao Município que financiasse, com esse
excedente da cobrança de água, obras na Banda do Cercal, na Capela do Cercal e também
no Rancho Folclórico, são cerca de 9.000,00 euros a cada uma destas instituições, uma
delas penso que este fim de semana acaba as obras que está a fazer na Banda, as outras
vão iniciar obras. Outra situação de excepção tem sido os Bombeiros Voluntários de
Soure por tudo aquilo que acabei de falar há pouco. Temos sempre um Plano Anual de
Investimentos que é destinado à própria Protecção Civil, a meios e equipamentos, para
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além de algum reforço e algum apoio que damos, nessa ordem dos 40%, para situações de
conforto e de bem estar do voluntariado, quer seja equipamento de protecção e segurança,
quer seja equipamento de conforto da sua sede social, nomeadamente melhoramento das
cozinhas e de outro tipo de equipamentos que possuem.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Francisco Malhão:
“relativamente à questão dos fogos, e dado os trágicos acontecimentos em Pedrogão
Grande, uma das questões que vem muito à discussão é a questão da limpeza das matas e
das barreiras de segurança à volta das populações, das casas e das vias. Gostaria de saber
se a Câmara Municipal tomou alguma iniciativa ou alguma previdência extra no sentido de
fomentar que as pessoas realmente tomem essas precauções, estamos no inicio do Verão e
pensamos que os munícipes deveriam ser sensibilizados e notificados os que se encontrem
em transgressão… não basta só falar, há que tomar medidas práticas e gostaria de saber se
a Câmara Municipal as tomou em parceria ou não com as entidades vocacionadas, se
alguma coisa foi feita ou estará para fazer neste sentido.
Uma outra questão mais concreta, relativamente a Figueiró do Campo, na página 42
fala do Centro de Recolha de Resíduos de Figueiró do Campo, que estará em
projecto. Pode explanar qual é o projecto em concreto, o que é que está planeado.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“duas questões em concreto que cabem quase na mesma área, que é Saneamento e
Salubridade, a questão do início da elaboração do estudo do projecto para o Centro de
Recolha de Resíduos de Figueiró do Campo… esta acção do Gabinete de Desenho insere-se
num projecto, que é o Reclica Soure e que consiste em que no Concelho sejam
construídos 13 ecocentros, 13 ilhas ecológicas. Os 13 projectos estão em curso, há
freguesias em que o mesmo já está fechado, Figueiró do Campo já está concluído o
projecto nesta altura. Na prática, vou-lhe explicar o que é o Centro de Recolha de
Resíduos, é uma pequena obra urbanística, não é um aterro sanitário, cujo conceito é ter
uma bateria de ecopontos. Será para fazer junto à Junta de Freguesia, onde terá um sítio
para as pilhas, para as lâmpadas, para os plásticos… também terá um colector de monos,
terá videovigilância, terá uma pequena instalação sanitária de higienização, pode ter
vedação e horário de funcionamento, gerida por Protocolo com cada Junta de Freguesia.
Espera-se que seja um sítio onde as pessoas gostem de ir, para levar o seu lixo
diferenciado e, por isso, é para ser tratado no meio urbano não num meio escondido,
lixeiras já nós temos muitas. Ainda continuamos a acreditar… há outras formas de fazer a
recolha destes monos, há Concelhos que não seguem a mesma política que nós e
utilizaram outras formas e eu continuo a acreditar que com esta forma ainda é possível
melhor e que está acertada, portanto, continuar a ter este custo anual de cerca de
40.000,00 euros. Porventura tem sido intensificado a procura deste tipo de serviços que
implica um constrangimento maior por parte das Juntas de Freguesia porque acreditamos
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que muitas das pessoas que vêm a estes contentores são de fora do Concelho e
desrespeitam as normas de utilização. Vamos manter os monos existentes, vamos é
reforçá-los no meio urbano, com outro conceito de ilha ecológica para que as pessoas
gostem de lá ir colocar os seus diferenciados, se habituem a ir, acompanhado de medidas
pedagógicas junto da população escolar, das crianças que são muito sensíveis a estas coisas
e são elas próprias que podem indicar às suas famílias essa orientação pedagógica para
uma melhor utilização. É isto que se está a passar com Figueiró do Campo e mais outros
12 locais do Concelho. Esperamos, até ao final do ano, que esta medida esteja
concretizada. No âmbito do Recicla Soure está a decorrer o Concurso Público para
aquisição dos contentores e para aquisição de um camião para sermos nós próprios a
recolher estes resíduos sólidos selecionados. Este investimento é um investimento total,
entre a viatura, os contentores e os centros de recolha e também as acções de divulgação,
superior a 830.000,00 euros.
Em matéria de Limpeza e Protecção de Defesa da Floresta contra Incêndios, dois
instrumentos: o Decreto-Lei n.º 124/2006, sobejamente conhecido, tem as normas de
defesa da floresta, em que intervém o CEPNA, a GNR, os GIP, a própria denúncia e
sinalização por parte dos Municípes, abrimos processos de averiguação e depois de
contraordenação, se for o caso. Têm entrado muitos processos. O ano passado entrou em
vigor, no final do ano, o Regulamento Municipal do Uso do Fogo e da Defesa contra
Incêndios e da Salubridade no Meio Urbano. Esse instrumento é o mais difícil, para nós,
de actuar, já começamos a ter algumas participações feitas pela GNR, tem funcionado
exclusivamente através da denúncia porque os nossos serviços de fiscalização também se
estão a adaptar ao próprio instrumento, os nossos serviços de contencioso têm levantado
os autos, tem sido feito o procedimento administrativo e, em 90% dos casos, a
consequência é que as pessoas limpam e acabam por resolver o problema, algumas tem o
Município feito a antecipação do problema e nós, ainda agora no início do ano,
contratámos uma expectativa de trabalho no valor de 15.000,00 euros com os Sapadores
Florestais, para, com as Juntas de Freguesia, poder ser feita alguma antecipação de
algumas dessas situações. Não é expectável, e tem-se falado muito na televisão e na
comunicação social, sobre qual o papel dos Municípios, e não é razoável, não há
mecanismos nem condições para os serviços municipais começarem a limpar as florestas e
tudo quanto seja na situação que possa constituir qualquer perigo, mais objectivo ou mais
subjectivo, junto do espaço urbano, isso era preciso criar uma máquina ao serviço da
Autarquia ou da Administração Pública, estar com um peso enorme para nos
substituirmos aos proprietários e fazer esse trabalho. Essa discussão é muito pertinente,
continua muito ativa, eu tenho uma opinião pessoal sobre uma maior eficácia, e há aqui
pessoas especialistas em Direito que poderão avaliar melhor aquilo que vou dizer, mas
enquanto os princípios constitucionais sobre o Direito da Propriedade e acesso à
propriedade privada e aquilo que é preciso para ter autorização para intervir na
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propriedade privada e a exclusividade, e em dúvida, que qualquer Juiz, perante a nossa
jurisprudência e os nossos princípios constitucionais, pode dar ao privado sobre o uso da
sua propriedade também tem levado a muita especulação. Não é taxativo, na interpretação
da lei, que administrativamente o Município o decida, porque em qualquer parte há um
qualquer silveiral que possa ser objecto de intervenção coerciva e que seja feita a limpeza,
porventura até era desejável por muitos proprietários que assim fosse, ficavam com o
terreno limpo, mas não é justo, não é exequível, portanto, não é isso que está em cima da
mesa.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, José António Mendes: “ainda nesta
matéria, na área da Defesa do Meio Ambiente, gostaria de não ser mal interpretado mas é
o seguinte: tem-me vindo a chegar alguma controvérsia relativamente à limpeza do Centro
de Saúde de Soure e, de facto, quem por lá passa não fica com boa imagem do
envolvimento do Centro de Saúde de Soure e até porque estamos a falar em matéria de
limpezas e de incêndios. Não sei a quem é que compete a limpeza dessa área, não sei se é
ao Município, se é a ACES, se a ARS, o que é importante é que alguém fizesse chegar essa
limpeza àquele recinto porque, na minha perspectiva, urge, de facto, fazer limpeza. Assim
como numa área da Zona Industrial de Soure, onde recentemente houve um incêndio, e
junto à Rotunda Poente, um espaço que também é do Município, depreende-mo-nos com
um silveiral enorme e que era importante também fazer limpeza desse espaço, existem ali
junto várias empresas, nunca sabemos quando é que, de repente, pode haver um incêndio
e depois sejamos todos chamados à responsabilidade.
Queria ainda e gostaria de dar a relevância que é merecida ao Senhor Deputado,
Presidente desta Assembleia Municipal, pela sua intervenção na Defesa do Meio
Ambiente, a sua preocupação, que também é nossa, na solidariedade com as imensas
pessoas que foram afectadas nos nossos Concelhos vizinhos e daí também o meu
agradecimento público na intervenção que o Senhor teve na Assembleia da República.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“não me espanta a pertinência das suas observações. Algumas delas, confesso, não tenho a
capacidade de percorrer o Concelho de Soure todo, embora como Presidente de Câmara
tenha essa obrigação, não consigo. Nós temos serviços de fiscalização, pode ser que eles
vão passando por esses sítios e consigam ver essas anomalias que existam para limpar e
saúdo, nesta sede, as suas observações enquanto Deputado Municipal, mas o Senhor
também deve saber, até porque foi vários anos Presidente de Junta, quais são as nossas
competências relativamente ao Centro de Saúde. O Centro de Saúde é um equipamento
do Ministério da Saúde, gerido pela Administração Regional de Saúde, são eles que
cobram as chamadas taxas moderadoras que, em média, entregam e depositam nos cofres
do Estado, de 2 em 2 meses, cerca de 1.000,00 euros e, com esse dinheiro e outro que sai
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dos nossos impostos e que não devem sair dos impostos dos Munícipes de Soure que têm
outras prioridades, deviam fazer essa limpeza ou então, quando mandam os utentes da
Serra para a Granja do Ulmeiro, podiam aproveitar essa folga para colocarem alguns
auxiliares da ARS, descerem ao mesmo estatuto que têm os Assistentes Operacionais do
Município, e fazerem eles a limpeza, mas não tem sido assim, já o ano passado foi o
Município de Soure que, com dinheiro dos Munícipes de Soure, foi lá fazer esta limpeza e
foi-me pedido, anteontem, nesta sala, pela Senhora Coordenadora da USF VitaSaurium e
pelo Diretor Executivo da ACES, para fazer o especial favor de lá voltar a mandar os
serviços do Município ou pagar, violando até, porventura, o artigo 49.º do Orçamento de
Estado, porque se eles não têm orçamento eu também não tenho que ter, a quem vá lá
fazer um serviço que deveria ser da própria ARS. Vamos fazê-lo, para a semana. Nós
temos um Protocolo, que foi à reunião de Câmara o ano passado, que tinha quase só um
sentido, que era nós continuarmos a dar… motorista, carro, assistência técnica,
reparações… e nós fazemos isso nas Extensões de Saúde, mas só tem um sentido, que é
colocarmos mais meios em nome do bem estar dos nossos Munícipes e como sabemos
que é difícil explicar às pessoas que as ervas que estão em volta do Centro de Saúde são da
competência da ARS, ou seja, limpá-las.
Relativamente à Zona Industrial de Soure, temos feito, já era assim no tempo do Dr. João
Gouveia… há ali uma linha de água em que os nossos serviços têm feito essa manutenção
e como disse há pouco, não estamos a usar o glifosato. Uma intervenção que levasse este
produto a durabilidade da limpeza seria maior, mas não o estamos a fazer e as ervas têm
crescido com maior intensidade. Há, de facto, um silveiral fora da rotunda, nós até
pensávamos que fosse uma área que não fosse privada, que fosse pertença da
Urbanização, tínhamos inclusive pensado em intervir colocando um dos 13 ecocentros,
assim como alguns sobrantes que vamos mantendo, que fossem lá colocados, mas o dono
é a Caixa Geral de Depósitos e, portanto, a Caixa Geral de Depósitos, sempre que
fazemos uma transferência bancária, leva-nos 7,50 euros ou se mandarmos cancelar um
cheque nos leva 15,00 euros, portanto, a Caixa Geral de Depósitos será notificada para
limpar.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, José Ferraz: “já que falámos em
Saúde, a criação da Unidade de Saúde Familiar na Granja do Ulmeiro, destinada a servir a
zona norte do Concelho é mais uma iniciativa que defendemos, contribuindo, estou certo,
para o bem estar da população que abrange. A obra iniciou à cerca de um mês e o que
tenho visto é que vão lá andando um ou dois homens, pouco andamento se vê naquela
obra mas isso será feito a seu tempo, mas há outra coisa que questiono, é que não há um
placard que identifique o custo da obra, quem está a executar a obra, Fundos, porque a
Câmara Municipal também é uma das participantes neste projecto e, portanto, acho que
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falta ali informação. Reduzimos o parque de estacionamento e as pessoas questionam-se
sobre o que é que estamos a fazer e pedia-lhe, como é óbvio, a sua intervenção.
Deixo-lhe esta mensagem, para que abrace com entusiasmo este projecto, que é uma mais
valia para a Saúde no nosso Concelho.
Em 27 de Fevereiro, coloquei algumas questões e uma delas tinha a ver com o
desenvolvimento do cruzamento da EN 347. Na altura, falou-se em semáforos ou
rotunda. Gostava de saber em que pé se está.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“relativamente à Extensão de Saúde da Granja do Ulmeiro, fez uma observação que a
mesma carece de sinalização, que até é obrigatória em termos de obra pública e depois
tem uma outra situação, também ela obrigatória em termos de como é que ela é
financiada, sendo que até é financiada, como todos sabemos, faz parte das actas do
Executivo e das Informações Escritas, que é financiada por Fundos Comunitários. Penso
que até consta da Informação Escrita, é logo o primeiro projecto.
Falta lá a sinalização… agradeço a sua observação. Aqui, em falta, continua a estar o
Presidente da Câmara, mas que tem, assim como para outros serviços… aqui estará a
falhar na Divisão de Obra Pública porque é responsável pela obra, pela sua fiscalização e
pela boa execução, no prazo de 9 meses, da mesma, que é isso que está no contrato.
Obviamente só podemos exigir ao empreiteiro qualquer nota de incumprimento se ele não
estiver a cumprir.
Tomei nota da sua preocupação e, tal e qual como tomei nota das observações do Senhor
Deputado Municipal José António Mendes, neste caso direcionadas ao Chefe de Divisão
de Obra Pública, para que repare rapidamente estas faltas que a lei até obriga.
Relativamente ao cruzamento da estrada que vai do Casal do Redinho com a EN 347,
chamado “Cruzamento da Cipol”. De facto, foi aqui levantada a questão, há uns meses
atrás, pela Junta de Freguesia, através do Senhor Presidente, que fez chegar a pretensão, e
penso que até com base numa moção da própria Assembleia de Freguesia, de que aquele
cruzamento viesse a obter condições de segurança. Ora, como o Senhor disse, e bem,
estamos a falar de uma estrada nacional cuja tutela é das Infraestruturas de Portugal,
pessoas que estão do lado de lá da Ponte 25 de Abril, num sumptuoso edifício mas de
difícil acesso, mas nós já fizemos as diligências. Foi primeiro sugerida/ensaiada a questão
de uns semáforos, que até lá estão apenas para servir de limitador de velocidade, mas que
o Município estaria/está disposto a transformá-los num de cruzamento. Depois surgiu a
hipótese, nesse diálogo com a Junta de Freguesia, de se vir a construir uma rotunda. Já vai,
pelo menos, no segundo projecto que o Senhor Chefe de Divisão e o seu Gabinete de
Obras Públicas está a orientar e eu não tenho ainda nenhum projecto aprovado pelas
Infraestruturas de Portugal, porque assim que o tiver o Município está disponível e tem
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cabimento para executar a obra. Ficamos a aguardar que o projecto venha aprovado pelas
Infraestruturas de Portugal e que seja autorizada a intervenção numa obra que é deles.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, José António Mendes: “vou usar a
palavra no contexto da resposta que o Senhor Presidente da Câmara me endereçou.
Felizmente, ao longo destes anos todos, e são cerca de 20 anos que estou nesta Bancada e
já fiz parte da Junta de Freguesia, sempre consegui, até hoje, pautar-me pela destrinça
entre funcionário, fiscal ou membro da Assembleia Municipal ou Presidente de Junta.
Sempre, até hoje, me tenho pautado por conseguir fazer essa destrinça. Sempre fui eleito
pela Bancada do PS, tirando o momento em que estivemos do lado do PSD, como
amanhã podemos estar, eventualmente, noutra Bancada qualquer, o que para mim é
importante é estar aqui a salvaguardar sempre, e ponho sempre isto em primeiro lugar
Senhor Presidente de Câmara, os Munícipes do meu Concelho, não é a mim que estou a
salvaguardar, eu não passo lá, não tenho lá nada, raramente vou ao Centro de Saúde, não
tenho nada na Zona Industrial, não é isso que me move, o que me move, de facto, são
algumas situações à nossa volta e peço desculpa por ter falado nisso aqui, mas foi na
perspectiva, no interesse comum dos nossos Munícipes. Tenho pena, de facto, de haver
outro tipo de interpretação. Todos nós devemos estar atentos ao que se passa à nossa
volta e, eventualmente, houve um acidente, um incêndio recentemente na Zona Industrial
de Soure, eram cerca de 17.30 horas, não posso precisar o tempo, aproveitei a minha ida
para casa, na minha viatura própria, como Membro da Direcção dos Bombeiros, nada
mais natural que me abordasse da Zona Industrial de Soure, fosse perceber se era
necessária ajuda e, ao mesmo tempo, dar a volta à rotunda e deparar-me com uma
situação, como pode acontecer noutro lado qualquer, mas pronto, o que vai na sua cabeça,
para além disso, o Senhor é que sabe. Parece-me como que um crime alertar para estas
situações, de modo nenhum queria fazer isso. Peço desculpa mas se alguém vê
fantasmas… acho que aqui não há fantasmas, somos todos seres humanos, somos todos
homens e todos nós procuramos o melhor para o nosso Concelho.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“dois breves comentários: um, para dizer ao Senhor Deputado Municipal, José António
Mendes (e é extensível a qualquer Deputado Municipal), que eu saúdo sempre, como
Presidente da Assembleia Municipal, qualquer intervenção que, de forma saudavelmente
responsável e positiva, alerte para a necessidade de se corrigir o que quer que seja que
possa estar menos bem ou que possa estar mal... portanto, referir que sempre que o
Senhor Deputado, ao longo de, sensivelmente, 20 anos, chamou a atenção disto com
maior ou menor emotividade, tal foi relevado em linha de conta... até porque conseguiu
aliar uma certa irreverência e rebeldia saudável, a um sentido de responsabilidade... porque
é como ele diz, ele passou, aquilo estava a deflagrar, ele tem um conjunto de
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responsabilidades também de natureza diretivas, e não só, e de grande preocupação social,
foi ver, viu coisas erradas e transmitiu-as, a meu ver, bem, no local próprio... Portanto,
nem ele, nem ninguém tem que se penitenciar do que quer que seja, muito pelo contrário,
tem é que se sentir de consciência tranquila.
O Senhor Presidente de Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes e o Senhor Deputado
Municipal, José António Mendes, referiram-se a uma intervenção minha na Assembleia da
República, em que me foram dados dois minutos e eu usei dois minutos e meio... e eu
vou-vos “roubar” um minuto, porque não quero que perpasse uma ideia errada… De
facto um qualquer Deputado na Assembleia da República, independentemente do círculo
de origem, é um Deputado da Nação!… Ora, importa que fique claro que nessa minha
curta intervenção não “reclamei” qualquer tratamento de privilégio para o nosso Distrito
de Coimbra… Só explicar-vos isto… eu integro um Gabinete de Gestão de Crise definido
pelo PS, em representação do Distrito de Coimbra... porque foi um dos Distritos que teve
Concelhos mais atingidos pelos incêndios... aproveitei dois minutos e meio para fazer duas
notas prévias e colocar uma questão!... numa das notas prévias, e é bom que entendamos
isto, é preciso perceber que isto foi muito rápido e, a certa altura, os incêndios nos
Concelhos do Distrito de Leiria - Pedrogão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos
Vinhos -, porque tiveram maior mediatismo, porque houve mortes, de alguma forma
quase que tornaram menos relevantes os grandes incêndios de Góis, Pampilhosa e
Penela... Então o que é que estava a acontecer?... Estavam a ser definidos Programas de
Apoio céleres para, no fundo, promover a reposição das condições de vida das pessoas e
famílias, para a reposição de ambiências sociais e económicas – por exemplo, a construção
de casas… - e, nesses Programas de Apoio, numa primeira fase, não estavam integrados
os Concelhos de Góis, Pampilhosa e Penela!... aquilo que eu procurei alertar, entre outras
coisas, o Senhor Ministro foi claro e inequívoco... para problemas sociais que tinham a
mesma origem e a mesma natureza, tinham que haver Programas de Apoio semelhantes
qualquer que fosse o Concelho, qualquer que fosse o Distrito no País, que é Portugal!!!...
teria que haver igualdade de tratamento!... curiosamente, já tinha havido uma reunião, na
véspera, e na intervenção chamaram-me a atenção que terei mencionado Pedrogão do
Pranto… referia-me a Pedrogão Grande, é a força do hábito… mas, dizia eu, uma das
coisas para que procurei chamar a atenção foi para que houvesse igualdade de
tratamento… Aliás, contactei alguns Presidentes de Câmara que me deram nota que,
neste momento, o Governo já terá pré acordado Programas de Apoio semelhantes...
Portanto, foi no sentido de salvaguardar um imperativo social e político, a igualdade de
tratamento!!!...”
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Foi apreciada a Informação Escrita apresentada pelo Senhor
Presidente da Câmara.

PONTO 2. FREGUESIA DE VINHA DA RAINHA
- Moção

MOÇÃO
“EM DEFESA DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE VINHA DA RAINHA”

Considerando o aviso n.º 5592/2017 do Município de Soure referente à revisão do
Plano Diretor Municipal de Soure, o Executivo da Junta de Freguesia de Vinha da
Rainha, reunido em 09/06/2017, vem apresentar algumas questões referentes a esta
matéria e que considera relevantes para a população da Freguesia de Vinha da Rainha.
1. A Quinta de Santa Cruz inclui um loteamento para habitação e uma área envolvente
para equipamento habitacional turístico.
2. É do conhecimento público que a empresa Lusiaves adquiriu essa mesma área
envolvente e que se encontra atualmente a proceder à desmatação, limpeza e
reflorestação com eucaliptos.
3. Tendo em conta a atividade desta empresa, tudo leva a crer que a médio ou longo
prazo se perspetive a instalação de infraestruturas do ramo agroalimentar na produção
avícola.
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4. Pese embora algumas possíveis vantagens económicas, que tal atividade poderia
trazer para o concelho de Soure, com a criação de alguns postos de trabalho, é nosso
entender que as questões ambientais não podem ser minimizadas. Com efeito existe
próximo do local uma linha de água que interfere com infiltrações nas captações para
abastecimento público de água, por outro lado as localidades de Vinha da Rainha, Saca
Bolos, Salgueirinhas, Carrascal, Formigal e Cabeça Carvalha, situam-se num perímetro
muito próximo da Quinta de Santa Cruz.
5. A eventual transformação da área numa zona de produção agroalimentar apenas
seria possível com alteração da classificação do espaço de habitacional turístico para
florestal ou outro, em prejuízo da atual classificação para a qual se esperam que
venham a ser canalizados mais incentivos, para a valorização e promoção dos recursos
naturais com proximidade a uma zona termal.
Por serem múltiplas as dúvidas e legítimas as preocupações que a população da
Freguesia nos tem feito chegar, este Executivo considera ser seu dever sensibilizar as
entidades responsáveis para este problema, vincando desde já a sua forte oposição a
qualquer possível alteração do PDM para a Quinta de Santa Cruz, que possa viabilizar
quaisquer atividades que ponham em causa a qualidade ambiental na Freguesia de
Vinha da Rainha.

Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Evaristo Duarte: “vou votar
favoravelmente esta Moção por entender que para a Freguesia da Vinha da Rainha estão
em causa questões de natureza ambiental que prejudicam e que vão afectar a qualidade de
vida das populações residentes. Por outro lado, qualquer alteração ao PDM viria
possibilitar a implantação de todo o tipo de atividades económicas sem retorno ou com
reduzido retorno positivo para o Concelho de Soure. Estas são praticamente as questões
fundamentais que me levam a votar favoravelmente esta Moção.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“dar conhecimento à Assembleia Municipal de que esta Moção chegou ao Executivo e
que este o encaminhou, tal e qual como era pretensão da própria Moção, para o processo
de Revisão do PDM, para que o grupo técnico que terá que tratar a proposta de revisão
possa ter esta pretensão em conta.
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Dar a conhecer que, sobre esta matéria, chegou à nossa posse um abaixo-assinado,
subscrito por uma dúzia de cidadãos dessa zona do Concelho, Freguesias de Vinha da
Rainha, Gesteira e Samuel, a solicitar que, neste prazo em que está em discussão a revisão
do PDM, fosse tido em linha de conta que não pretendiam ver alterado o PDM para além
do destino que está neste momento. Portanto, foi mandado para os serviços, o processo
de Consulta Pública e de aceitação de contributos para a revisão do PDM está em marcha,
é nesta fase que qualquer entidade, seja ela administrativa, seja ela autárquica, qualquer
órgão legitimo, qualquer grupo de cidadãos, qualquer pessoa singular, deve fazer chegar
esses contributos e, portanto, saudamos, eu pessoalmente saúdo o aparecimento desses
contributos. Foi essa a postura do Executivo, que saudou o aparecimento dos contributos,
destes e outros que nos têm chegado e serão tidos em linha de conta, obviamente, pela
equipa técnica, que há-de fazer uma análise global ao PDM de Soure e, na altura própria,
os órgãos políticos municipais também se irão pronunciar, que o Executivo em primeira
linha e depois a própria Assembleia Municipal. Portanto, a nossa proposta que está em
curso é para uma revisão do PDM no prazo de 36 meses, esperamos que os prazos sejam
cumpridos e que no final do prazo, aquilo que seja o consenso e a vontade da maioria das
pessoas do Concelho de Soure prevaleça para aprovação de um documento, que é
estratégico, que se propõe que vigore para o prazo de 10 anos e que o instrumento de
Gestão do Território, conhecido como PDM, que é a entidade básica reguladora do uso
do território do Concelho, seja aprovado com o maior consenso possível, para satisfazer
essas e outras indicações que nos parecem ser legítimas.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Nuno Carvalho: “saudar esta moção
que a Junta de Freguesia da Vinha da Rainha, e a sua Assembleia, propôs e trás aqui para
votarmos. Mostrar a minha solidariedade completa para com esta iniciativa e dizer que
também para mim é motivo de grande preocupação, embora não tenha a ver mas resido
lá, mas por ver que, efectivamente estamos perante um grupo económico forte, que tem
os seus interesses, que está a tentar defendê-los e nós, como residentes naquela zona,
também temos que defender os nossos e daí mostrar completa solidariedade para com o
Executivo da Junta de Freguesia e tudo o que depender de mim, com certeza que
contarão com o meu apoio.”
Usou da palavra a Senhora Deputada Municipal, Dra. Ana Fortunato: “manifestar o
apoio da Bancada da CDU à moção da Junta de Freguesia da Vinha da Rainha. Somos
completamente a favor da implantação e fixação de empresas no Concelho de Soure, no
entanto não nos parece benéfico que seja a qualquer custo e esse custo pode-se classificar
em custos ambientais, que é este o caso, de saúde pública, mau estar na população e
também não por em causa o trabalho com direitos, neste caso estamos a falar de um
grande económico e, portanto, será de todo o interesse que a população continue ao lado
74

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure,
realizada no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Município, em 30 de Junho de 2017
da Junta de Freguesia para defender os direitos e o bem estar da população. Podem
também contar com o apoio da CDU para essa luta.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, José António Mendes: “parece que
é de propósito mas não é… de facto, temos que fazer as intervenções que nos vão na
alma e que nós, no momento, vamos pensando. Também quero manifestar o meu apoio
intransigente à Junta de Freguesia da Vinha da Rainha, até porque ali próximo também
existe uma localidade que pertence à minha Freguesia, Santo Isidro, e de modo que a
implementação de uma unidade daquela envergadura, supostamente, poderá trazer algum
malefício às pessoas e isso, certamente, não é bom para as pessoas que ali vivem mas
também não será certamente para o nosso Concelho. O nosso Concelho hoje é um
Concelho, como se pode ver no facebook, que é visitado por turistas e era de uma
ingratidão imensa se trouxéssemos para aqui turistas para ver capoeiras, para ver esses
empreendimentos, essas situações. De modo, o Deputado José António Mendes é
completamente solidário com a Junta de Freguesia da Vinha da Rainha.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“esta é uma questão de princípio… nenhuma actividade que ponha em causa a qualidade
de vida ambiental pode ser legalmente licenciada!... por isso, toda e qualquer moção que,
na prática, venha recomendar que - no âmbito de um qualquer processo de alteração ou
de revisão de um instrumento de ordenamento do território, como é o Plano Diretor
Municipal - não se aprovem alterações que potenciem a degradação da qualidade
ambiental só pode ter, julgo eu, o apoio inequívoco e unânime de toda a gente!... mas,
chamo a atenção que, em bom rigor, nenhuma atividade que prejudique o ambiente pode
ser licenciada.
Também gostaria de dizer o seguinte: hoje, ainda se verificam, e estou-me a lembrar, por
exemplo, no Distrito vizinho de Leiria, atentados ambientais, que ainda estão longe de ser
sanados e que têm que ver com a atividade suinícola... crimes ambientais de pequenas
unidades que já deveriam ter encerrado, porque embora mantenham uma tradição, a
questão ambiental está acima da tradição e o cumprimento da lei também está acima da
tradição!... É um pressuposto errado pensar-se que, com todo o respeito pela intervenção
da Senhora Deputada Ana Fortunato, um grupo económico, porque é forte, possa estar
acima da lei!... um grupo económico que é forte tem que ser ultra vigiado em matéria de
cumprimento da lei, sem a compreensão que por vezes é tida por pequenas unidades
tradicionais... Se tivermos uma queijeira de forte pendor industrial, tem que ser ultra
vigiada em termos ambientais; se tivermos uma pequena queijaria, com a sua pequena
escala, com a sua tradição, se ela não causar problemas ambientais, temos que, por vezes,
adoptar uma compreensão social, até que a lei acompanhe a realidade de forma justa e
equilibrada...
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Portanto, isto para vos dizer que votarei favoravelmente, com convicção, o espírito da
moção!... Votarei a favor, não deixando de relembrar e de relevar para a acta que nenhuma
actividade que ponha em causa a qualidade ambiental pode ser legalmente licenciada.”

Foi deliberado, por unanimidade, com 25 (vinte e cinco) votos
a
favor,
aprovar
a
Moção.
-------------------------------------------------------------------

Período de Intervenção do Público
Não se verificou qualquer inscrição.

Não havendo mais assuntos a tratar, a 1.ª Secretária 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 18,15 horas.
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