Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure, realizada no Salão
Nobre do Edifício dos Paços do Município, em 07 de Setembro de 2017
ACTA N.º 5/2017
No dia sete de Setembro do ano de dois mil e dezasseis, pelas 17,00 horas, no
Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu a Assembleia
Municipal de Soure, convocada nos termos Regimentais, para a sua Q UARTA
S ESSÃO O RDINÁRIA , com a seguinte Proposta de Ordem de Trabalhos:
Período de Antes da Ordem do Dia
Ponto 1. Apreciação de Propostas de Acta:
1.1 - 25.04.2016
1.2 - 25.04.2017
1.3 - 28.04.2017
1.4 - 30.06.2017
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. ENDIVIDAMENTO M UNICIPAL
. Empréstimo a Médio/Longo Prazo
- Financiamento de 6 (seis) Projectos c/ Comparticipação de Fundos Comunitários
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
Período de Intervenção do Público
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A Folha de Presenças circulou pelas Bancadas, tendo-se verificado:
Na BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA
A Presença dos Senhores Deputados:
- João Eduardo Dias Madeira Gouveia, Dr.;
- Maria de Fátima Mendes Cardoso Nunes, Dra.;
- Carlos Manuel Carvalho Mendes, Eng.º;
- António Abreu Gaspar;
- Luísa Margarida Lima Anjo, Dra.;
- José Maria Ferraz da Fonseca;
- Rosa Alexandra Travassos Sousa Colaço, Dra.;
- Rafael Alexandre Tralhão Gomes, Dr.;
- Jorge Manuel Neves Branco;
- Manuel Branco Aires;
- Adélio Dias Gonçalves Vintém;
- Teresa Margarida Vaz Pedrosa, Dra. ;
- José Manuel Coelho Bernardes;
- Carlos Mendes Simões;
- Evaristo Mendes Duarte;
A Ausência dos Senhores Deputados:
- Patrícia Alexandra Pereira Simões, Eng.ª;
- José António Nunes da Silva Mendes;
- Nuno Miguel Simões de Carvalho;
- Porfírio António Cardoso Quedas, Dr.;
Na BANCADA DA COLIGAÇÃO PPD/PSD-CDS/PP-PPM
A Presença dos Senhores Deputados:
- Arlindo Rui Simões da Cunha, Dr.;
- Isaías Augusto Pinão Ferreira, Dr.;
- Florbela Ferreira Bairros, Dra.;
- 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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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 27 (vinte e sete) membros, o Senhor Presidente da Assembleia
Municipal, Dr. João Gouveia, confirmada a existência de quórum, declarou aberta a
Sessão.

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta da Ordem de Trabalhos. --------Período de Antes da Ordem do Dia
PONTO 1. APRECIAÇÃO DE PROPOSTAS DE ACTA:
1.1 - 25.04.2016

Foi deliberado, por unanimidade, com 24 (vinte e quatro) votos a favor -- 14 (quatorze)
da Bancada do PS, 6 (seis) da Bancada da Coligação PPD/PSD-CDS/PP-PPM,
2 (dois) da Bancada da CDU e 2 (dois) da Bancada do MCpS --, aprovar a
Proposta de Acta. ----------------------------------------------------------------------------
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1.2 - 25.04.2017

Foi deliberado, por unanimidade, com 24 (vinte e quatro) votos a favor -- 16 (dezasseis)
da Bancada do PS, 4 (quatro) da Bancada da Coligação PPD/PSD-CDS/PP-PPM,
2 (dois) da Bancada da CDU e 2 (dois) da Bancada do MCpS --, aprovar a
Proposta de Acta. ----------------------------------------------------------------------------

1.3 - 28.04.2017

Foi deliberado, por unanimidade, com 25 (vinte e cinco) votos a favor -- 14 (quatorze) da
Bancada do PS, 8 (oito) da Bancada da Coligação PPD/PSD-CDS/PP-PPM, 1
(um) da Bancada da CDU e 2 (dois) da Bancada do MCpS --, aprovar a Proposta
de Acta. --------------------------------------------------------------------------------------

1.4 - 30.06.2017

Foi deliberado, por unanimidade, com 26 (vinte e seis) votos a favor -- 14 (quatorze)
da Bancada do PS, 8 (oito) da Bancada da Coligação PPD/PSD-CDS/PP-PPM,
2 (dois) da Bancada da CDU e 2 (dois) da Bancada do MCpS --, aprovar a
Proposta de Acta. ----------------------------------------------------------------------------
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PONTO 2. LEITURA DE EXPEDIENTE/INFORMAÇÕES
Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia,
tendo informado/observado:
“- Não se verificou qualquer expediente relevante, neste período que decorreu entre a
última Sessão da Assembleia e a de hoje…”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Francisco Malhão:
“congratular-me com o facto de termos acabado o Mandato com as actas em dia e
agradecer a todos aqueles que fizeram o esforço para que isso fosse possível.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Rui Cunha: “fazer uma pequena
intervenção e, provavelmente, será a última que farei aqui, pelo menos por alguns anos, nesta casa.
Efectivamente estou aqui há alguns anos e quero agradecer, naturalmente, a todos aqueles,
aos presentes e aos que estiveram em anteriores mandatos, a paciência com que em alguns
momentos me aturaram. Agradecer também a Vossas Excelências a simpatia e a
amabilidade com que me trataram nesta casa, ao Senhor Presidente da Câmara, aos
Senhores Vereadores e aos Senhores Funcionários.
Dizer ainda o seguinte: contrariamente ao que algumas pessoas dizem, todos somos
políticos, uns mais outros menos, uns com maior intensidade outros com menor
intensidade, na medida em que temos opiniões e as expressemos relativamente à vida
comunitária mas também se me afigura inquestionável que uns são mais políticos que
outros, quer por via das nossas qualidades intrínsecas, adquiridas, quer por via de outras
circunstâncias que nos levam, efectivamente, a desempenhar, de forma mais intensa ou
menos intensa, essa actividade. A fazer política, ainda que a nível autárquico, e não quero
dizer com isso que haja uma menor dignidade neste nível, é preciso qualidades
naturalmente, é preciso qualidades naturais, é preciso perseverança, é preciso tempo e
trabalho. Para mim, devo confessar, faço isto sem qualquer tipo de mágoa, fica, depois
destes anos todos, uma certa sensação de que podia ter feito melhor, aliás, quando aceitei
pela primeira vez ser candidato à Assembleia Municipal, há uns anos, vivia convicto que
seria capaz de fazer mais e melhor daquilo que, efectivamente, vim a fazer. Isto não
significa que saia daqui, desta minha experiência, com algum tipo de mágoa ou até, de
alguma forma, com a sensação de não ter feito o mínimo que me era exigido. Confesso
que, de mim próprio, esperava mais. Não sei explicar se foi por inabilidade, se foi por falta
de tempo, se foi por tudo ao mesmo tempo, e por outras circunstâncias que nos levam a
que a nossa vida tantas vezes não é aquilo que nós mais gostaríamos que fosse.
Basicamente, isto é o que quero deixar aqui dito, em jeito de despedida e agradecer também,
em meu nome e também da Bancada, se me é permitido e estou convencido que me
autorizaram a isso, desejar a todos, não só aos presentes, àqueles que continuarão numa
reeleição, que não conhecemos realmente ainda quem são, como àqueles que, efectivamente
tal como eu, deixarão esta actividade, desejar naturalmente as maiores felicidades.
Muito obrigado a todos e, muito em especial, ao Senhor Presidente da Assembleia.”
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Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Abel Alves Mota: “ao
terminarmos o mandato, entendemos ser nossa obrigação proferir algumas palavras nesta
Assembleia. Começamos por salientar a forma afável e amistosa como fomos tratados no
relacionamento com aqueles que exercem funções executivas, deliberativas e operacionais.
Realçamos também o privilégio de trabalhar e privar convosco. Com alguns já
mantínhamos relações de amizade, que se cimentaram, com outros esse relacionamento
aprofundou-se, o que nos deixa um sentimento de contentamento.
Queremos expressar aqui a nossa gratidão a todas e todos aqueles que, com o seu voto,
nos mandataram para este exercício, acreditando e confiando em nós. É nossa convicção
não os termos defraudado nas suas expectativas sendo certo que, em Democracia, as
decisões são tomadas por vontade da maioria. Se nem sempre estivemos de acordo com
essas decisões, não deixámos de as aceitar e respeitar. Se mais não fizemos foi porque não
fomos capazes ou porque não nos foi solicitado. Porque não pretendemos ser longos,
terminamos com a certeza que é nosso dever continuar como cidadãos atentos, com
sentido critico positivo, contribuindo para que Soure venha a ter por lema “É bom viver
em Soure. Eu gosto de cá viver!”
A todos, as nossas saudações.”
Usou da palavra a Senhora Deputada Municipal, Dra. Fátima Nunes: “a minha
intervenção vai também no sentido de reflexão sobre o mandato que está agora a
terminar e o fecho destes quatro anos. Permitam-me que vos diga que foi uma honra e um
privilégio fazer parte desta Assembleia Municipal. Quero dar os parabéns ao Senhor
Presidente da Assembleia e aos seus Secretários pela forma digna, imparcial e ponderada
que exerceu o cargo. Mesmo em discussões mais acaloradas, as relações com todos os
membros deste órgão foram correctas e cordiais.
Aos meus colegas, das quatro Bancadas Partidárias, dar os parabéns pelo respeito mútuo
com que sempre nos tratámos.
Uma palavra de apreço e gratidão para os funcionários deste Município, em particular aos
que dão apoio directo à Assembleia Municipal, pelo trabalho desenvolvido para o bom
funcionamento deste órgão.
Ao Senhor Presidente de Câmara e aos Senhores Vereadores, agradeço o trabalho que nos
permitiu opinar e discutir para o desenvolvimento do Concelho. Como o Senhor
Deputado Dr. Rui Cunha, disse, “saímos sempre com a sensação que podia ter sido feito mais”, mas
eu acho que isso é uma mais valia porque quando nós saímos com a ideia que fizemos
tudo, não dá para evoluir e então saímos com a ideia que muito pode ser feito.
Desejo a todos as maiores felicidades e termino agradecendo aos Senhores Presidentes a
oportunidade que me deram de fazer parte desta equipa. Foram os Munícipes que me
elegeram, mas foram os Senhores que me convidaram.
Um bem haja a todos!”
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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 23 DE JUNHO E 4 DE SETEMBRO DE 2017
1. Descrição sucinta das principais Ações desenvolvidas ao longo do período em epígrafe - Ver anexo 1 –
2. Situação financeira da Autarquia em 4 de Setembro de 2017 - Ver anexo 2 -

ANEXO 1
EDUCAÇÃO
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/ MELHORAMENTO DE CENTROS ESCOLARES
Intervenções Diversas, por Administração Direta nos diversos estabelecimentos educativos, num total de
39.089.38€.
TRANSPORTES ESCOLARES
Funcionamento Regular para todos os Níveis de Ensino em funcionamento;
Pagamento de um total de 35.140.79€, 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
920.96€.
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
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Pagamento da Prestação de Serviços de Confeção, Transporte e Distribuição das Refeições Escolares nos
Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar e 1.º CEB relativos ao ano letivo de 2016/2017, num total de
27.539.79€.
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 5.383.36€.
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 450€.
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 1.800€.
Pagamento do Acordo de Cooperação com a casa do Povo de Vila Nova de Anços para a disponibilização
de um Recurso Humano, a meio tempo, com a finalidade de prestar serviços no âmbito do funcionamento
do SAF (Serviço de Apoio à Família), no valor de 280€.
Continuação das ações de acompanhamento à confeção, distribuição e serviço de refeições do Pré-Escolar
e 1.ºCiclo, no âmbito dos contratos relativos aos Programas de Expansão e Desenvolvimento da Educação
Pré-Escolar e Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições aos Alunos do 1.º CEB.
Nos meses de junho e julho 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

Junho 2017
124
276
156
365
161
305
723
305
283
311
3009

Julho 2017
258
259
179
696

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

Junho 2017
291
360
373
984
155
498
1852
188

291
360
373
984
155
498
1852
188

552

552

253
5409

153
5409

Total de Refeições
124
276
156
623
161
305
982
484
283
311
3705

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

Entidade Fornecedora
Freguesia de Alfarelos
Centro Social das Degracias
Centro Social de Alfarelos
Freguesia da Granja do Ulmeiro
Freguesia de Samuel
APPACDM de Soure
Agrupamento Martinho de Árias
Freguesia de Tapéus
Casa do Povo de Vila Nova de Anços
Freguesia da Vinha da Rainha
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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 950.92€.
EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO
Dinamização de Interrupções Letivas para o Pré-Escolar em julho e setembro nos Pólos do Centro
Escolar de Tapéus e Centro Escolar da Granja do Ulmeiro e ainda Jardim de infância de Soure, mediante
levantamento das necessidades familiares.
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 10839€.
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.
EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
PROGRAMA ESCOLA DE VERÃO JÚNIOR DA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE COIMBRA/
INSTITUTO POLITÉCNICO DE COIMBRA VERÃO 2017:
Participação de 8 dos 17 alunos contemplados, na semana de 03 a 07 de julho, com transporte da
Autarquia, com um investimento de 400€.
Receção de alunos, docentes e monitores da Escola de Verão Júnior na Biblioteca da Câmara Municipal de
Soure, visita pela sede de Concelho e entrada nas piscinas Municipais, com oferta de lanche e lembranças
no dia 05 de julho de 2017, num total de 55 pessoas.
Participação de representante da Autarquia na Cerimónia de encerramento e entrega de diplomas no dia 14
de julho de 2017 no CineTeatro de Condeixa-a-Nova.
PREPARAÇÃO ANO LETIVO 2017/2018:
Prestação de Serviços de Confeção, Transporte e Distribuição das Refeições Escolares nos
Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar e 1.º CEB
- Escolha do Procedimento Prévio
- Protocolo com Agrupamento de Escolas de Soure
Comparticipação Familiar da Educação Pré-Escolar- 2017/2018
-Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar
-Transportes Escolares
Comparticipação Familiar do Ensino Básico - 2017/2018
- Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º CEB
10

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure, realizada no Salão
Nobre do Edifício dos Paços do Município, em 07 de Setembro de 2017
Realização de reuniões com representantes do Agrupamento de Escolas de Soure, Educadores,
Professores e Encarregados de Educação, para levantamento de necessidades e preparação ano letivo
2017/2018, assim como receção de inscrições no SAF e nos Auxílios Económicos e Manuais Escolares e
respetivo tratamento de dados.
Isenção de pagamento de transportes escolares aos alunos abrangidos pelo Ensino Obrigatório.
.CASA DA CRIANÇA / EDUCAÇÃO PARA A INFÂNCIA
- Atualização aos Anexos 1 e 2 - Ano Letivo 2017/2018
Anexo 1 - Recursos Humanos
Anexo 2 - Transporte de Crianças
PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CEB
Preparação do ano letivo 2017/2018, com a elaboração do Protocolo entre Câmara Municipal de Soure
(entidade promotora) e Agrupamento de Escolas de Soure e respetiva candidatura ao Acesso ao Apoio
Financeiro apresentada à DGESTE, contratação de docentes e estabelecimento de Acordos de
Cooperação com IPSS e Juntas de Freguesia.
CARTA EDUCATIVA
Continuação da atualização do processo de monitorização da Carta Educativa.
CEDÊNCIA DE VIATURAS/AUTOCARROS MUNICIPAIS
C. ESCOLAR DA GRANJA DO ULMEIRO – J.I.
J.I. TAPEUS
J.I. SOBRAL
ST.ª CASA DA MISERICÓRDIA (CASA DA CRIANÇA)
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES
Antiga “Casa da Criança”
Escolha do Procedimento Prévio
Adjudicação
AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES
EB1 do Sobral – Reparação da estrutura dos telheiros existentes
Escolha do Procedimento Prévio
CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
EB1 de Serroventoso
AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES
EB1 do Sobral
Adjudicação
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CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE
CULTURA E LAZER
O Município de Soure coloca à disposição das Coletividades e Instituições do Concelho que desenvolvem
atividades de índole cultural um conjunto de outros recursos logísticos que lhes permitem levar a cabo um
conjunto diversificado de iniciativas, tais como, palcos, cadeiras, mesas, stands, baias, entre outros.
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

Designação projeto

Banda de Soure

Obras
Melhoramentos
Interior da Sede

Paróquia de S. Tiago

Restauro da Capela de
Presa

Fábrica da Igreja Paroquial de Samuel

de
do

Total
Investimento

Apoio
Proposto

2017

2018
2 990,00 €

9 980,00 €

3 990,00€

1 000,00 €

2 952,00 €

1 180,00 €

1 180,00 €

- €

Obras de Conservação
da Capela do Moinho
do Almoxarife

8 794,50 €

1 915,00 €

6 000,00 €

Centro Cultural Desportivo e recreativo do
Moinho do Almoxarife

Substituição
Cobertura da Sede

28 384,58 €

25 540,00 €

5 540,00 €

20 000,00€

Fábrica da Igreja Paroquial de Pombalinho

Obras de Conservação
da Capela de Vale
Centeio

8 610,00 €

3 440,00 €

3 440,00 €

Paróquia de S. Tiago - Capelania de Fonte da
Relva

Requalificação
e
Manutenção da Casa
Mortuária e Const. de
Equip. de Apoio

17 220,00 €

6 890,00 €

1 890,00 €

5 000,00 €

Comissão Fabriqueira da Igreja de Vila Nova de
Anços

Restauro da Igreja da
Misericórdia

43 185,30 €

17 275,00 €

2 275,00 €

15 000,00€

Centro Cultural e Recreativo de Brunhós

Obras de Conservação
da Sede

4 418,16 €

1 770,00 €

1 770,00 €

- €

Centro Social e Cultural Sampedrense

Beneficiação
de
Cozinha e Reparação
de Muros Exteriores da
Sede

4 040,82 €

1 615,00 €

1 615,00 €

- €

da

7 915,00€

- €
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* Apoio de 40% conforme norma Municipal para este tipo de investimento, correspondente a cerca de
3.518,00 €, acrescido de apoio de 50%, correspondente a cerca de 4.397,00 € proveniente da verba da
venda do edifício da antiga escola primária de Moinho do Almoxarife (18.601,00 €
** Apoio de 40% conforme norma Municipal para este tipo de investimento, correspondente a cerca de
11.354,00 €, acrescido de apoio de 50%, correspondente a cerca de 14.192,00 € proveniente da verba da
venda do edifício da antiga escola primária de Moinho do Almoxarife (18.601,00 €)
CEDÊNCIA DE VIATURAS/AUTOCARROS MUNICIPAIS
Rancho Melriçal
Banda Vila Nova de Anços
Banda Cercal
Pauliteiros de Vila Nova de Anços
Grupo etnográfico de Samuel
Grupo Marias de Soure
Rancho da Pouca Pena
Rancho Granja do Ulmeiro
Rancho st.ª Casa da Misericórdia
Grupo Artes de Palco
Appacdm de Soure
Casa do povo de Vila Nova de Anços
Rancho das Ceifeirinhas Vila Nova de Anços
Associação de jovens de Soure
Centro social de Alfarelos
Rancho folclórico e Etnográfico das Degracias
Rancho Típico de Paleão
Rancho folclórico de Alfarelos
Santa casa da misericórdia de Soure
Associação Cultural Recreativa e Social de Samuel
Grupo Puxofole
Rancho folclórico da freguesia de Tapeus
Banda de Soure
Associação Cultural Desportiva e Social da Freguesia da Vinha da Rainha
Grupo Folclórico e Etnográfico do Cimeiro
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.
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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.
- Participação das instituições de ensino (Ensino Pré-escolar)
- 14 sessões/animações de leitura: 259 crianças do ensino pré-escolar /IPSS
-Deslocação da equipa de animação da Biblioteca Municipal, ao Centro de Dia da Fundação Maria Luísa Ruas,
com a “Lenda da Rainha Santa”.
SÁBADOS NA BIBLIOTECA. Manta com Histórias para Pais e Filhos
- 1 Sábado / 1 sessão : 14 crianças e 11 adultos
(A biblioteca encerra aos sábados de 1 de julho a 15 de setembro, e recomeça com o programa Sábados na
Biblioteca no mês de outubro).
OUTRAS ATIVIDADES
MONTRA INFORMATIVA
(Livros/ Autores/ Acontecimentos…)

o
o
o
o

Dia de São Tiago
História Local
Vamos passear com os livros ( livros de viagens)
Novidades editoriais adquiridas para a biblioteca

EXPOSIÇÕES NA BIBLIOTECA
Caixa do Tempo
“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.
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.
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.
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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…



FUNCIONAMENTO REGULAR DE CINCO POSTOS DE INTERNET

Junho | 1 de Set – 2.200 utilizações
De realçar a utilização por um número de pessoas do sistema WI-FI existente na biblioteca municipal e
que cobre uma parte do jardim da biblioteca. Por isso houve também a disponibilização do sistema WI-FI
aos utentes da piscina.
Foi evidente, este ano, a utilização deste serviço por parte dos utilizadores quer da biblioteca, quer das
piscinas municipais, neste período.

ESPLANADA DO LIVRO, na Piscina Municipal de Soure
No período de abertura ao público das piscinas, a Biblioteca dinamiza uma zona de leitura e consulta de
livros, jornais e revistas no jardim da biblioteca/piscina. Esta esplanada do livro, promove, principalmente,
a leitura informal de jornais diários e revistas ao público que frequenta a piscina.
Em média, diariamente, 8 a 12 pessoas solicitaram jornais e revistas.



TEMPOS LIVRES – FÉRIAS DE VERÃO NA BIBLIOTECA
De acordo com o programa de Ocupação de Tempos Livres organizado pelas IPSS, nomeadamente com a
APPACD-Soure e Casa do Povo de Vila Nova de Anços, foram realizadas sessões diversificadas (Lendas de
Soure, leituras em voz alta e peddy-paper):
- 5 sessões
- 102 crianças
DIA DOS AVÓS – ENCONTRO INTERGERACIONAL
Participação da equipa de animação da biblioteca no programa de animação deste dia no parque da Várzea



BIBLIOTECAS ESCOLARES
Técnicas da Biblioteca Municipal no âmbito do SABE (Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares)
procedem ao tratamento técnico dos documentos existentes nas bibliotecas escolares.
- Processo em Curso



ENTRADAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
Jun | Set – 2466



UTILIZAÇÕES DO AUDITÓRIO
até ÀS 18H - 13 utilizações
depois das 18h – 3 utilizações
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MUSEU/POSTO DE TURISMO MUNICIPAL
FUNCIONAMENTO REGULAR DE 2 POSTOS DE INTERNET AO PÚBLICO
jun |set - 25 utilizações (para 8 utilizadores)
ENTRADAS NO MUSEU/ POSTO DE TURISMO
Jun | set - 506 entradas
Nota: Neste período entraram no Museu/Posto de Turismo de Soure 79 estrangeiros.
EXPOSIÇÕES
Lado A e Lado B de José Manuel Pedrosa (24 de Junho a 01 de Setembro de 2017)
CAÇA AO TESOURO NO CASTELO DE SOURE / À Descoberta de Soure
Atividade realizada em parceria com a Rede de Castelos e Muralhas do Mondego . Tem inscrições a nível
nacional.
Decorreu no dia 06 de Agosto de manhã.
Os participantes foram convidados a fazer um circuito a pé, de pista em pista, onde foram descobrindo,
conhecendo e explorando vários locais de interesse da vila de Soure. No final, já no castelo de Soure,
foram distribuídas lembranças a todos os participantes.


o

OUTROS
Visitas Guiadas pela técnica de turismo

o
o
o
o
o
o

05/07/2017 - Visita guiada Escola Verão .
18/07/2017 - Visita guiada Casa da Criança.
24/07/2017 - Visita guiada ATL
25/07/2017 - Visita guiada ATL
23/08/2017 - Peddy-paper / À Descoberta de Soure - CATL/APPACDM
24/08/2017 - Peddy-paper / À Descoberta de Soure - CATL/APPACDM

CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO
- Substituição de envidraçados com caixilharia em madeira por caixilharia em PVC
- Escolha do Procedimento Prévio
DESPORTO E JUVENTUDE
CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE SOURE (CMJS)
Intercâmbio juvenil “Human Rights For You And Me!”
Objetivos: Promover o conhecimento relativo aos direitos humanos e à Carta dos Direitos Fundamentais
da União Europeia; promover a compreensão do projeto europeu, os valores da União Europeia e, por
conseguinte, a importância dos direitos humanos; discutir as condições das pessoas migrantes; combater os
estereótipos e prevenir comportamentos racistas e xenófobos; aumentar a consciencialização da juventude
sobre outras realidades europeias; aumentar o conhecimento sobre a cidadania europeia; aumentar o nível
de competências chave dos jovens, promovendo a cidadania ativa através de oportunidades de mobilidade
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para os jovens; aumentar as competências em língua estrangeira; aumentar a participação ativa dos jovens
na sociedade e especialmente jovens com menos oportunidades; aumentar a motivação dos jovens para
participar em futuras atividades de educação não-formal; promover novas formas de aprendizagem.
Entidades envolvidas: Associação de Defesa do Património Cultural e Natural de Soure (coordenadora);
Y.E.A.S.T. Youth Europe Around Sustainability Tables (Itália); Asociatia Be You (Roménia); Asociación
Cultural y Deportiva La Hoya (Espanha); Brno for you, z.s. (República Checa).
Intervenientes: 25 jovens, 5 participantes de Soure, 5 participantes de Itália, Roménia, República Checa e
Espanha.
Idade dos participantes: idades entre os 15 e 17 anos, acompanhados por líderes de grupo maiores de
idade.
Duração: 8 dias, 19 a 27 de julho de 2017.
Programa financiador: Programa Erasmus+ da Comissão Europeia
Apoio da autarquia: Disponibilização de transportes da estação de comboios de Pombal para Soure e viceversa; disponibilização de transportes de Soure ao Porto; disponibilização de transporte para as atividades
desenvolvidas durante o intercâmbio, nomeadamente a visita a Coimbra e Figueira da Foz; jantar de
despedida e distribuição de brindes aos participantes.
. Curso de formação internacional "NEETs to Work - Soft Skills to Employability". Entidade
responsável: Associação de Defesa do Património Cultural e Natural de Soure Financiamento: programa
Erasmus + Juventude em Ação
Período de realização: entre os dias 2 e 10 de outubro de 2017, em Soure
Participantes: 26 participantes provenientes de Portugal, Áustria, Bulgária, República Checa, Macedónia,
Itália, Letónia, Malta, Polónia, Roménia e Turquia
Atividade a realizar com o apoio da autarquia.
. Participação no programa de S. Mateus

Organização do evento “Stand Up Paddle” no sábado dia 23;

PISCINA MUNICIPAL - Vila Nova de Anços/Soure
. Dia Internacional da Juventude, dia 12 de agosto
Participação da autarquia na iniciativa do IPDJ, comemoração do dia 12 de agosto, Dia Internacional da
Juventude, com a isenção de pagamento na entrada de todas as crianças e jovens com idades até aos 18
anos, nas duas Piscinas Municipais.
Outras ações:
. Controlo Analítico de Águas da Piscina;
. Aquisição de equipamento para o espaço exterior da Piscina para a abertura de Verão;
. Intervenções regulares de manutenção do equipamento;
. Reuniões periódicas com os funcionários, para programação de intervenções e para balanço do
funcionamento;

NATAÇÃO - Adaptação ao Meio Aquático
(Crianças dos 3.º e 4.º anos do 1.º CEB nos 2 tempos das AEC de Atividade Física)
- Preparação da atividade para o ano letivo de 2017/2018
APOIOS AO INVESTIMENTO
Transferências de capital.
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AÇÃO SOCIAL E SAÚDE
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 4 sessões (de 22 de junho
até 01 de setembro 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;
. Atribuição de um Apoio Económico, de carater excecional, no valor de 500,00€ ao um Agregado Familiar.
* PROHABITA – PROGRAMA DE FINANCIAMENTO PARA ACESSO À HABITAÇÃO
- Acompanhamentos de 12 Agregados Familiares (3 Realojados num Imóvel do Município/ 9 Realojados
na Vertente Arrendamento);
- Realização de Visitas Domiciliárias / Social e Técnica (Condições de Habitabilidade);
- Valor da Renda Apoiada (2 meses julho/agosto de 2017 = 5.402,10);
- Comparticipação do Município de Soure (2 meses julho/agosto 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 julho/agosto de 2017 = 2.545,00€).
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- Atribuição de quatro Apoios Mensais ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses, correspondente a 50%
do valor da renda, a quatro Agregados Familiares.
- Prorrogação de três Apoios Mensais ao Arrendamento pelo prazo de 12 meses, correspondente a 50%
do valor da renda, a três Agregados Familiares.
- Regulamento para apoio ao arrendamento habitacional e início ao procedimento.
* 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
- Encontro Intergeracional
O encontro decorreu no Parque da Várzea entre as 10H00 e as 17H00 no dia 26 de julho de 2017 e teve
como objetivo principal a promoção do convívio entre os participantes, de todas as idades, provenientes
de 11 Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), como também a participação de utentes do
Soure -3G CLDS -3G. A iniciativa coincidiu com o “Dia dos Avós”, juntando 109 crianças/jovens e 394
seniores num dia divertido e repleto de atividades lúdicas.
- Regulamento e Tabela de Taxas// Isenções - Isenção genérica a todas as IPSS do Concelho de Soure na
utilização das piscinas Municipais, durante os meses de julho e agosto, para o desenvolvimento das suas
atividades, mediante a apresentação de um pedido em concreto.
* 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 do Encontro Intergeracional
* PROJETO “MOVIMENTO POR UM SORRISO”
- População Alvo: Idosos do Concelho de Soure
. Visa contribuir para uma melhor integração social e pessoal da população idosa, através de terapias
inovadoras e comprovadas cientificamente, criando oportunidades de forma a obter uma melhor qualidade
de vida.
- Acompanhamento em articulação com a Equipa Técnica do CLDS Soure 3 G na execução das ações
constantes no Projeto.
- Articulação com a Entidade «Associação Oportunidades Iguais», à qual foi adjudicada a prestação do
referido serviço.
- Pagamento no Valor de €874,80 referente à execução das ações desenvolvidas pela “Associação
Oportunidades Iguais – Sem Diferenças”, relativa aos meses de maio e junho de 2017.
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* ACORDOS COM IPSS – VALÊNCIAS DIVERSAS
. COMPLEMENTOS A ACORDOS COM A SEGURANÇA SOCIAL
- ADESTA – Associação de Desenvolvimento Social, Cultural e Desportiva da Freguesia de Tapéus
. Serviço de Apoio Domiciliário
- Apoio Mensal Regular no valor de 948,36€
(2 meses de julho e agosto de 2017 = 1.896,72€)
- APPACDM de Soure
. Lar / Residencial
- Apoio Mensal Regular no valor de 971,62€
(2 meses/julho e agosto de 2017 = 1.943,24€)
- Centro Social das Malhadas
. Centro de Dia
- Apoio Mensal Regular no valor de 102,97€
(2 meses/julho e agosto de 2017 = 205,94€)
. Serviço de Apoio Domiciliário
- Apoio Mensal Regular no valor de 948,36€
(2 meses/julho e agosto 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, Medidas: Estágios profissionais e Medida Contrato de Emprego, CEI – Contrato de Emprego
Inserção e Formações etc.);
Realização de 2 Sessões de Informação, em articulação com o técnico de Centro de Emprego, sobre “
Direitos e Deveres”) pretendendo-se verificar ao nível de formação, emprego, ou outras vertentes de
encaminhamento para a integração de desempregados;
Realização de 1 Sessão de Informação, em articulação com o técnico de Centro de Emprego, sobre “
FORMAÇÃO/QUALIFICA +) pretendendo-se aumentar a formação para as pessoas com baixa
escolaridade.
- Nestas sessões de esclarecimentos estiveram presentes o Soure -3G CLDS -3G, como convidado, e
também a técnica da Entidade formadora Profiforma.
- Participação de 2 sessões, em conjunto com a empresa de Trabalho Temporário Kelly Services e
Randstad, Empresa de Trabalho temporário para recrutamento de possíveis encaminhamentos para
empresas.
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- Acompanhamento/Análise e Caracterização dos Dados relativos ao Desemprego do Concelho de Soure
comparativamente aos restantes Concelhos do Distrito de Coimbra.
- Reunião no Centro de Emprego.
Atividades Desenvolvidas no período compreendido entre 22 de junho a 07 de Setembro 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
225
51
24
3
33
3
339

* 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 14 situações sinalizadas;
- Participação/dinamização no Projeto «Tecer a Prevenção»;
- Encontro de avaliação “Tecer a Prevenção – Um ano depois” no dia 30 de junho de 2017.
- Participação/dinamização no Projeto «Tecer a Prevenção»;
* 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;
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* BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO NO CONCELHO DE SOURE
O Voluntariado é o conjunto de ações de interesse social e comunitárias realizadas de forma desinteressada
por pessoas, no âmbito de projetos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos,
das famílias e da comunidade, desenvolvidos sem fins lucrativos por entidades públicas ou privadas.
. Divulgação do Projeto de Normas de Funcionamento do Banco Local de Voluntariado de Soure;
. Divulgação do endereço eletrónico para o Banco Local de Voluntariado: voluntariado@cm-soure.pt
. Distribuição de panfletos e Mupi sobre o Banco Local de Voluntariado de Soure e das fichas de inscrição
dos voluntários e da entidade promotora.
. Continuação de recolha de inscrições, constam até ao momento 11 inscrições de voluntários.
. Divulgação da implementação do Banco Local de Voluntariado no Concelho de Soure no site do Conselho
Nacional para a Promoção do Voluntariado.
. 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);
- Finalização e avaliação do ano letivo 2016/2017 do projeto EPIS.
- Envio de e-mail para o Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure e Instituto Pedro Hispano a
questionar sobre a continuação do projeto no ano letivo 2017/2018.
*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;
- Disponibilização de Transporte pelo Município de Soure;
- O Seguro para a participação no referido Projeto é assegurado pelo Município de Soure;
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- Articulação frequente com os técnicos do Teatrão;
- Acompanhamento todas as quartas-feiras, das 15h30 às 18h00 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;
- Transporte realizado pela Técnica do Gabinete de Ação Social dos jovens integrados no projeto, na
semana de 28 de agosto a 1 de setembro das 10h00 às 14h00.
- Participação dos jovens na semana de 3 de setembro a 8 de setembro, num intercâmbio realizado pelos
Professores do Teatrão.
* «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;
112 Candidaturas Formalizadas:
- 81 Candidaturas cessadas, com atribuição no valor de €49.400,00.
- 13 Candidaturas com a primeira tranche efetuada, no valor de €4.000,00;
- 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;
- 13 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 um Equipamento novo de Tele-Assistência a Idosos na freguesia de Alfarelos;
- Pagamento no valor de €137,43, à Empresa HelpPhone, referente à prestação do serviço referente ao
mês de julho.
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SAÚDE
ECO – SAÚDE – PROTOCOLOS/ TRANSPORTE DE UTENTES
. UNIÃO DE FREGUESIAS DE GESTEIRA/ BRUNHÓS
MÊS
JUNHO 2017
JULHO 2017
AGOSTO 2017
TOTAL

N.º UTENTES
22
26
23
71

KM’S
748
748
374
1870

. UNIÃO DE FREGUESIAS DE DEGRACIAS/ POMBALINHO
MÊS
JUNHO 2017
JULHO 2017
AGOSTO 2017
TOTAL

N.º UTENTES
102
110
102
314

KM’S
1944
2376
2268
6588

N.º UTENTES
224
185
220
181

KM’S
720
840
460
2020

N.º UTENTES
38
47
40
125

KM’S
960
1080
1080
3120

. FREGUESIA DE TAPÉUS
MÊS
JUNHO 2017
JULHO 2017
AGOSTO 2017
TOTAL
. FREGUESIA DE VINHA DA RAINHA
MÊS
JUNHO 2017
JULHO 2017
AGOSTO 2017
TOTAL

- 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.
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- Cidades Amigas das Crianças – UNICEF
. Candidatura ao Programa Cidades Amigas das Crianças
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.
. O Município de Soure acolheu o grupo de municípios aderentes ao Programa Cidades Amigas das
Crianças no dia 12 de julho de 2017 no Espaço Finisterra.
- Autarquias Familiarmente Responsáveis
Submetido o inquérito das Autarquias Familiarmente Responsáveis 2017, em julho.
Ação Social Escolar /Serviço de Apoio à família
Ensino Básico e Secundário
Transportes Escolares
Ano Letivo 2017/2018
Ação Social Escolar /Serviço de Apoio à família
Programa de expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar
Atividades de animação de apoio à família
Casa do Povo de Vila Nova de Anços
Ano Letivo 2017/2018
- Protocolo
Ação Social Escolar
Programa de Expansão e desenvolvimento da Educação Pré-Escolar
Programa de Generalização do fornecimento de refeições aos alunos do 1.ºCEB
Prestação de Serviços de confeção, transporte e distribuição das refeições escolares nos estabelecimentos
de Ensino Pré-Escolar e 1.ºCEB
Ano Letivo 2017/2018
Ação Social Escolar
Casa da Criança/Educação para a Infância
Protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Soure
Atualização dos anexos 1 (Recursos Humanos) e 2 (Transporte das Crianças)
. Alteração ao n.º3 da Clausula segunda do Protocolo
- Ação Social Escolar // Alunos beneficiários de auxílios económicos
- Piscinas Municipais Do Concelho de Soure
. Isenções e Reduções
Ação Social // Apoio a Atividades no Âmbito da Ação Social
. Apoio ao Investimento
. Centro Social de Alfarelos
– Aquisição de carrinha de 9 Lugares – Adaptada
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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
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
Outras atividades
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.
. CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS
. Granja do Ulmeiro
- Adjudicação
. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
- Casa da Criança de Soure
- Instalação de sistema de ar condicionado
- Escolha do Procedimento Prévio
- Adjudicação
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PARQUE DOS BACELOS
Reforço da iluminação pública
- Homologações do Auto de Receção Provisória
SANEAMENTO E SALUBRIDADE
SANEAMENTO
SANEAMENTO
Designação
N.º de Contratos
N.º de ramais executados
Limpeza de fossas efetuadas
N.º Km. efetuados no apoio ao setor (Junho/Julho)
N.º Horas de máquinas no apoio ao setor (Junho/Julho)
Quantidade de litros de gasóleo (Junho/Julho)
Efluente tratado na Etar de Figueiró do Campo (Junho/Julho)
Acompanhamento diário das Etar's

Quant.
1
225
3.352
247
1.480,19
26.402 m³
13

Verificação das estações elevatórias

12

. ESTUDOS E PROJETOS
. Projeto da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Simões, Bonitos, Casal do Barril e
Lugares Limítrofes
- Escolha do Procedimento Prévio
- Adjudicação
. Zona Sul da Freguesia de Soure
- Protocolo de Cooperação entre os Municípios de Soure e Pombal
. FECHO DE SISTEMAS
-Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticos de Alfarelos/Granja do Ulmeiro
- Erros e Omissões
- Adjudicação
- Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticos de Soure às Povoações de Casa Velha,
Casal Novo e Gabriéis
- Erros e Omissões
- Adjudicação
- Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticos da Freguesia da Vinha da Rainha, Zonas
Norte e Central
- Erros e Omissões
- Adjudicação
“RECICLA SOURE”
. Aquisição de Equipamento Diverso
. Equipamentos/Contentores para Colocação em Centros Ecológicos
- Adjudicação
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“RECICLA SOURE”
. Aquisição de Viaturas
. Veículo pesado para transporte e recolha de resíduos
- Adjudicação
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
REDE COMPLEMENTAR
Freguesia
Alfarelos

N.º Levantamentos Contentor
Junho
Julho
Agosto
6
3

Brunhós
Degracias
Fig. do Campo
Gesteira
Granja do Ulmeiro
Pombalinho
Samuel
Soure
Tapéus
Vila Nova de Anços
Vinha da Rainha
TOTAL Parcial

1
3
4
1
2
3
2
12
3
4
6
47

1
2
2
3
3
4
4
4
4
7
6
43

Total
9

Quantidades recolhidas (Ton.)
Junho
Julho
Agosto
8,44
3,98

2
5
6
4
5
7
6
16
7
11
12
0

TOTAL

1,16
3,12
6,44
1,1
2,56
3,62
1,58
10,82
3,6
6,98
4,46
53,88

0,76
1,28
2,7
3,1
4
2,52
3,56
5,52
3,52
9,42
4,66
45,02

90

Total
12,42
1,92
4,4
9,14
4,2
6,56
6,14
5,14
16,34
7,12
16,4
9,12

0,00
98,90

QUANTIDADES RSU ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO (ERSUC)
Recolha Seletiva
Vidro
Papel/Cartão
Embalagens
TOTAL (Ton./Mês)

Junho
11,84
9,26
6,68
27,78

Julho
27,02
9,16
8,06
44,24

Agosto

TOTAL (Ton.)
38,86
18,42
14,74
72,02

Recolha e Transporte a Destino Final_ Junho e Julho 2017
Junho

Julho

N.º de Recolhas e Transporte Efetuados pelo
Município

Agosto

Total (Ton)

13

13

26

Toneladas RSU recolhidas pelos nossos Serviços

33,5

35,06

68,56

Prestação de Serviço de Recolha e Transporte a Destino Final _Junho e Julho 2017
Junho
N.º de Recolhas e Transporte Efetuados
Toneladas RSU recolhidas

Julho

Agosto

Total (Ton)

56

60

116

409,94

434,56

844,5
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HIGIENE PÚBLICA
Limpeza e desinfeção de contentores
Localidades
Soure(Vila)
Vila Nova de Anços
Casal do Redinho
Alfarelos
Venda Nova/Porto Coelheiro/Casconho
Tapéus/Presa/Relves/Vale de Oliveira
Cascão/Alencarce Cima/Fuzeiros/Areias
Pinheiro/Carvalheira/Leonel
Casal do Mareco/Alencarce de Baixo
Cavada/Casal Brás/Charneca/Assamassa
P.Pena/Ferreiros/Casal do Missa/Barroco
Rib. da Mata/Fig. do Campo/C. Cimeiro
S.Pedro /Paínça /Casal Galegos
Casal de Almeida/Cabeça Carvalha
Vale Pedras Feixe e Queitide
Vinha da Rainha
Barreiras/Porto Godinho
Pedrógão do Pranto e Azenha
Coles de Samuel
Serroventoso/Souselas e Belide
Bonitos/Casais da Misericórdia
Simões/Sobral/Lourenços
Marzagão/Casal da Venda/Vale da Borra
Casalinhos/Camparca/Louzões/C. Velha
Granja do Ulmeiro/Alagôas
Figueiró do Campo/Entre Valas
Gesteira/Piquete
Cercal
Brunhós
Carvalhal da Azóia/Carcavelos

Data de Limpeza e Desinfeção
28/jun
28/jun
28/jun
28/jun
29/jun
29/jun
29/jun
29/jun
29/jun
29/jun
29/jun
29/jun
29/jun
30/jun
30/jun
30/jun
30/jun
30/jun
30/jun
30/jun
03/jul
03/jul
03/jul
03/jul
04/jul
04/jul
05/jul
05/jul
05/jul
05/jul

N.º Contentores Lavados
91
22
9
24
1+1+1
1+1+1+3
5+5+2+4
6+3+1
1+2
4+1+5+1
10+4+1+3
7+25+10
6+2+5
6+3
2+5+3
23
4+6
10+1
13
4+3+3
4+6
11+14+2
1+4+2
10+3+5+3
58+3
30+1
9+5
10
7
8+2

91
22
9
24
3
6
16
10
3
11
18
42
13
9
10
23
10
11
13
10
10
27
7
21
61
31
14
10
7
10
552

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



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 16
PROCESSO



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, NUM TOTAL 3 PROCESSOS.



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
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
. PLANO MUNICIPAL DE DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS - PMDFCI
. Candidatura - PDR2020 - PDR - 814 – 032741
. Operação - 8.1.4
. Construção, Beneficiação/Conservação da rede de Defesa da Floresta Contra Incêndios – Incêndio
dos Carpinteiros - Soure
- Escolha de Procedimento Prévio
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ABASTECIMENTO PÚBLICO - ÁGUA
ÁGUAS
Designação

Quant.

Número de consumidores por tipo de consumo
Doméstico

9.482

Doméstico - Social 1 Elemento

12

Doméstico - Social 2 Elementos

9

Doméstico - Social 3+ Elementos

5

Doméstico – Familiar 5

1

Doméstico – Familiar 7

1

Comércio

263

Obras

31

Hotelaria e restaurantes

18

Medias superfícies comerciais

11

Café, Snak, outros

46

Industria

66

Instituições Financeiras

7

ACD, IPSS, SFL e Bombeiros

128

Consumos próprios

69

Junta de Freguesias

35

Estado

12

Serviços públicos

13

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
Suspensão do fornecimento água
Execução de ramais
Mudanças de local do contador
Substituição de contadores
Reparação de avarias
Reparação de roturas
N.º Km. efetuados no apoio ao setor (Junho/Julho)
N.º Horas de máquinas no apoio ao setor (Junho/Julho)

1
57
128
68
5.429
4.787
10.786
9.426
190
701
891
7
4
4
21
12
5
2
22
115
132
22.408
208
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Quantidade de litros de gasóleo (Junho/Julho)
Quantidade de litros de gasolina (Junho/Julho)
Aquisição de água ao Município de Ansião (Maio/Junho)
Aquisição de água ao Município de Pombal (Maio/Junho/Julho)
Acompanhamento diário de captações de água
Verificação das estações elevatórias
Caudais explorados (Junho/Julho)

2.784,84
427,56
2.048 m³
19.343 m³
14
28
431.233 m³

Qualidade da Água de Consumo Humano_Julho e Agosto 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

Controlos
2CR1+ 1CR2
1CR1
2CR1+1CR2
2CR1+1CR2
2CR1+1CR2
2CR1
2CR1
1CR1
4CR1+3CR2
2CR1
2CR1+1CR2
3CR1
2CR1+1CR2
2CR1
2CR1+1CR2+1CI

N.º Parâmetros Analisados
17
3
18
18
18
6
6
3
48
6
18
9
18
6
70

Total

31CR1 + 10CR2 + 1CI

264

CR1 - Controlo de Rotina 1
CR2 - Controlo de Rotina 2
CI - Controlo de Inspeção

Aquisição de Equipamento
Grupo Eletrogéneo - “Gerador”
Escolha do Procedimento Prévio
Adjudicação
Caducidade da adjudicação e do Procedimento
Escolha do Procedimento Prévio
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)
Adjudicação
Caducidade da adjudicação
Nova Adjudicação
Aquisição de Equipamento
“Tablet´s”
Escolha do Procedimento Prévio
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DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
TURISMO
Investimentos Privados
Projeto “Termas do Bicanho”
Acompanhamento
APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA
Investimentos Privados/ Acompanhamento.
Criação de “Incubadora de Empresa” – Centro Negócios de Soure - INES
- Escolha do Procedimento Prévio
TERRAS DE SICÓ
Participação em reuniões.
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
. Rua Quinta do Cego - Acesso ao Parque Logístico de Alfarelos
- Adjudicação
. CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
- Adjudicações
- Alfarelos e Figueiró do Campo
- Avenida Doutor João Esteves Simões
- Requalificação do C.M. n.º 1117 entre São José do Pinheiro e Soure
OUTROS ALCATROAMENTOS
- Arruamentos e Ligações na Freguesia de Vinha da Rainha
- Arruamentos em Queitide e no Feixe
- Escolha de Procedimento Prévio
ESTRADA DAS TERMAS DA AZENHA E BICANHO
- Remodelação das Redes de Eletricidade e de Telecomunicações
- Adjudicação
- OUTROS ALCATROAMENTOS - ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DE VINHA DA RAINHA
- Arruamentos em Queitide e no Feixe – novo procedimento
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
- Sabugueiro e Malavenda
- Escolha do Procedimento Prévio
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
- EN 342, Queitide – Passagens Hidráulicas e Dreno
- Escolha do Procedimento Prévio
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DEFESA DO MEIO AMBIENTE
. JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO - CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO
. Antiga “Casa da Criança”
- Adjudicação
JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO – CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO
- Antiga Casa da Criança e Parque Infantil de Samuel
- Escolha do Procedimento Prévio
OUTRAS – OUTRAS AÇÕES
- Limpeza de Um Edifício na Rua Dr. Evaristo Carvalho (Pai) – Vila de Soure
- Escolha do Procedimento Prévio
. JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO
. Aquisição de Equipamento e Maquinaria
. Proposta de Aquisição de 2 Aspiradores Elétricos de Controlo Manual
- Escolha do Procedimento Prévio
- Adjudicação
LIMPEZAS
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
Casas Novas
o
Santilhana
o
Vila Nova de Anços
Reservatórios de água de :
o
Carregosa
o
Carvalhal da Azoia
o
Cotas
o
Figueirinha
o
Quatro Lagoas
o
Soure
o
Serroventoso
SECTOR DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
Execução de diversas reparações nas Piscinas de Vila Nova de Anços
o
Reparação da iluminação interior;
o
Reparação da iluminação exterior;
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Manutenção e instalação de equipamentos nas Piscinas de Soure.
o
Reparação da iluminação interior;
o
Reparação e montagem de eletrobombas;
Execução de diversas reparações no Pavilhão Gimnodesportivo da Encosta do Sol
o
Reparação da iluminação interior;

o
o
o
o
o
o

Execução de diversas reparações nos edifícios Municipais
Computadores de uso profissional;
Máquinas de lavar roupa;
Máquinas de lavar louça;
Aquecedores;
Ventoinhas;
etc...

SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SALUBRIDADE
Apoio na resolução de diversas avarias, nos seguintes locais:
ETAR’s de :
o
Bicanho
o
Granja do Ulmeiro
o
Soure
o
Sobral
o
Paleão
o
Vila Nova de Anços
Estações Elevatórias de Esgoto de:
o
Granja do Ulmeiro
o
Pouca Pena
o
Soure
o
Paleão
SERVIÇOS EDUCATIVOS
Apoio na resolução de diversas avarias, nos seguintes locais:
Centros Escolares de :
o
Degracias – Pombalinho
o
Granja do Ulmeiro
o
Samuel
o
o
o
o
o

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

o
o

Jardins de Infância de :
Alfarelos
Figueiró do Campo
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o
o
o

Soure - Praça da Republica
Sobral
Vila Nova de Anços

Eventos Culturais e Recreativos
A equipa do sector de instalações e equipamentos, realizou integralmente a instalação e consequente
desmontagem de todos os equipamentos elétricos, rede de distribuição e alimentação elétrica e de
iluminação, das comemorações seguintes, assim como garantiram o acompanhamento e bom
funcionamento das mesmas, durante a duração dos eventos.
o
MEGA ESPLANADA – SOURE 2017
SERVIÇOS MUNICIPAIS
RECURSOS HUMANOS
FORMAÇÃO
No período em apreciação foram frequentadas as seguintes ações de formação:
NOME DA AÇÃO
Identidade e Património Cultural
Pressupostos e procedimentos, promovido AMA
Curso de Terapias de 3ª geração com Crianças e Adolescentes
Avaliação da qualidade dos Serviços de Águas e Resíduos
A atuação da PJ e a sua articulação com as entidades que atuam no sistema de Promoção e
Proteção
Novo Código dos Contratos Públicos
Avaliação do potencial de mudança das famílias
Governação integrada na promoção e proteção dos Direitos Humanos na Criança
Riscos e Educação
Projeto e instalação ITUR – Atualização ITUR A
A prevenção como instrumento de avaliação
XV Encontro de literatura Infantojuvenil
SNC - AP
Avaliação, Seleção e Eliminação de documentos acumulados
Templários: das origens ao términus

Nº DE TRABALHADORES
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1
2
4
2
1

CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO (CEI)
Candidatura nº 126/CEI/16
- Resolução de dois contratos
- Admissão de um Trabalhador subsidiado
CONTRATOS DE EMPREGO-INSERÇÃO + (CEI+)
Candidatura nº 113/CEI+/16
- Pedido 1º reembolso
PEPAL – Programa de Estágios Profissionais na Administração Local
POISE-02-3220-FSE-00203
- Pedido 1º reembolso
SIADAP
Homologação da Avaliação de Desempenho dos Trabalhadores referente ao biénio 2015/2016
RIVA – Recolha de Informação sobre Vencimentos e Avaliação
Envio de Relatório para a DGAL
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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
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.
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– 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.

ANEXO 2
SITUAÇÃO FINANCEIRA
1) SITUAÇÃO FINANCEIRA
- DÍVIDA A 04/09/2017
Outros Credores

61 375,55 €

- Banca

4 095 011,18 €

Total

4 156 386,73 €

INSTITUIÇÃO
DGTF
CAIXA GERAL DEPÓSITOS
CAIXA GERAL DEPÓSITOS
CAIXA GERAL DEPÓSITOS
CAIXA GERAL DEPÓSITOS
DGTF
CRÉDITO AGRÍCOLA
NOVO BANCO

N.º DO EMPRÉSTIMO
PREDE
9015002614491
9015005669891
9015004919591
9015005023191
PAEL
56046806727
7770046376

TERMO DO EMPRÉSTIMO
2018
2021
2021
2026
2026
2026
2029
2031
Total

CAPITAL EM DÍVIDA
149 366,40
101 649,19
1 396 979,51
542 591,86
108 785,86
1 163 175,18
312 109,39
320 353,79
4 095 011,18
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- DISPONIBILIDADES A 04/09/2017
CAIXA

763,40

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

1 844 854,18

- CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CONTA N.º PT50003507920000006793087

1 617 258,96

CONTA N.º PT50003507920000759703013

72 771,03

CONTA N.º PT50003507920002194593070

10 694,01

CONTA N.º PT50003507920002265023024

2 290,00

CONTA N.º PT50003507920002306493046

27 132,58

- CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE POMBAL
CONTA N.º PT50004531734011077531595

12 772,82

CONTA N.º PT50004531734018751154356

82 839,96

- NOVO BANCO
CONTA N.º PT50000702530013769000634

19 094,82

- GRAUS DE EXECUÇÃO DAS GOP E DO ORÇAMENTO A 04/09/2017
GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016
GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2017
% DE EXECUÇÃO

10 117 889,00
78,23%

ORÇAMENTO 2016
ORÇAMENTO INICIAL 2016
% DE EXECUÇÃO

16 981 189,00

DESPESA

48,21%

RECEITA

58,65%
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2- DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS:
TRANSFERÊNCIAS PARA FREGUESIAS E COLECTIVIDADES// POR ÁREA DO PLANO
ÁREA

MONTANTE

EDUCAÇÃO

33 111,55

CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
ACÇÃO SOCIAL

145 141,37
22 922,62

SAÚDE

714,00

HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
PROTECÇÃO CIVIL

2 050,00
21 979,21

ABASTECIMENTO PÚBLICO E
DESENV.ECONÓMICO

1 500,00

COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES
DEFESA DO MEIO AMBIENTE

16 745,00
5 650,00
249 813,75

3) REPORTE DE INFORMAÇÃO FINANCEIRA
- DGAL
- ENVIO EM JULHO / 2017 REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO / 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

*

Mapa dos

Fluxos de Caixa

*

Mapa do

Endividamento
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*

Mapa das

Contas de Ordem

*

Mapa dos

Empréstimos

*

Mapa do

Leasing

*

Mapa do

Factoring

*

Mapa do

Fundo Social Municial

*

Mapa do

Activo Imobilizado Bruto

*

Mapa da

Contribuição SM, AM e SEL para o Endividamento Municipal

- ENVIO EM AGOSTO / 2017

REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO / 2017

*

Mapa do

Balancete

*

Mapa do

Controlo Orçamental da Receita

*

Mapa do

Controlo Orçamental da Despesa

*

Mapa dos

Fundos Disponíveis

*

Mapa dos

*

Mapa dos

Pagamentos PAEL

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

Declaração Periódica de IVA - Período de Maio de 2017

*

Comunicação eletrónica da emissão de faturas

*

Envio da Declaração de Remunerações Mensal

- MÊS DE AGOSTO / 2017
*

Declaração Periódica de IVA - Período de Junho de 2017

*

Comunicação eletrónica da emissão de faturas

*

Envio da Declaração de Remunerações Mensal

5) ACIDENTES DE TRABALHO
- Registo de 4 acidentes de trabalho
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6) RECURSOS HUMANOS
Pagamentos entre 23 de Junho de 2017 e 04 de Setembro de 2017
- Remunerações Certas e Permanentes
- Abonos Variáveis ou Eventuais
- Encargos Sociais / Patronais

694 652,07 €
53 563,36 €
190 340,81 €

Total

938 556,24 €

7 - Aprovação/ Acompanhamento Financeiro Candidaturas
Projeto
Portugal 2020
Portugal 2020

POSEUR
2014/2020

Remodelação
Unidade
Saúde da Granja do
Ulmeiro
Paru de Soure
Elaboração Cadastro das
Infraestruturas existentes
Sistemas de AA e SAR
Piloto de Compostagem
de Soure
Recicla Soure
Rede Drenagem Águas
Residuais
Domésticas
Gesteira, Piquete, Lousões
Rede Drenagem Águas
Residuais
Domésticas
Casa Velha, Casal Novo e
Gabriéis
Rede de Esgotos de Vinha
da Rainha - Zona Norte e
Central
Rede Drenagem Águas
Residuais
Domésticas
Alfarelos/Granja
do
Ulmeiro

TOTAIS

Investim
Total
473 560,40

Investimento
Elegível
370 000,00

Compart.
Aprovada
314 500,00

1 850 000,00
288 681,00

1 826 454,70
201 105,00

19 817,70

Faturado
39 953,46

Compart.
recebida
0,00

1 552 486,50
170 939,25

0,00
28 951,13

0,00
0,00

19 817,70

16 845,05

1 758,90

0,00

834 777,31
380 225,00

834 777,31
335 705,00

709 560,71
285 349,25

2 038,73
68 998,11

0,00
7 841,25

592 225,00

592 225,00

503 391,25

9 225,00

6 116,18

994 999,99

994 999,99

845 749,99

0,00

0,00

994 999,99

994 999,99

845 749,99

9 225,00

7 841,25

6 429 286,39

6 170 084,69

5 244 571,99

160 150,33

21 798,68

O Presidente da Câmara
(Mário Jorge Nunes)
2017/09/05

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“o meu pedido de desculpas pelo atraso. Na primeira quinta-feira de cada mês tenho uma
reunião do Conselho Intermunicipal, hoje decorreu no Município de Poiares e a opção do
motorista, por minha culpa, foi, em vez de regressarmos por onde fomos, disse-lhe que
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pela Estrada da Beira era mais perto, esqueci-me foi que o deslizamento de terras
provocado pela chuvada da semana passada provocou o corte em vários troços…
Este é um momento de “despedida de Mandato”, não despedida de todos porque por
aquilo que já se conhece das listas de candidatos, penso que a maior parte desta
Assembleia é candidata, portanto, se calhar alguns, muitos ou poucos, estarão aqui
presentes num próximo mandato, mas enquanto Presidente de Câmara, com a
responsabilidade e de quem se esperou, ao longo destes quatro anos, no conjunto destas
Assembleias, quer Ordinárias, quer Extraordinárias, que fosse o veículo de transmissão da
informação e da transparência municipal e do respeito pela democracia das Autarquias
Locais no nosso Concelho, não posso deixar de ficar satisfeito com a forma que
decorreram todos estes trabalhos, nisso saúdo a Mesa, na pessoa do Senhor Presidente da
Mesa e dos seus Secretários, saúdo todos os trabalhadores e colaboradores para dar apoio
a esta Assembleia Municipal e saúdo, em especial, todos aqueles Deputados Municipais
que cumpriram com a sua obrigação de fazer deste órgão, um órgão de escrutínio, um
órgão de crítica, fosse ela mais agradável, menos agradável, um órgão onde também se faz
chegar a voz dos eleitores. Durante este período tivemos apenas, num momento,
intervenção do público, pena, é sempre positivo e espero que no próximo mandato, e nos
que se sigam, o público também possa chegar a este órgão de soberania municipal.
Nem sempre as conversas, porque nem sempre conseguimos perceber o alcance das
questões levantadas por cada um ou as explicações dadas por cada um, nunca houve da
minha parte qualquer intenção de ofender ninguém. Tive um momento, que já tive a
oportunidade de me retratar particularmente, que sinto que foi um momento menos feliz
da minha parte, com o Senhor Deputado Municipal Gil Pinto, o qual já me retratei porque
lhe terei respondido, em determinado momento, com alguma forma menos cordial, talvez
mais agressiva, mas saúdo, sinceramente, todas as intervenções feitas pelas quatro
Bancadas, em todos os momentos, sempre que questionaram a Câmara de uma forma
mais ou menos pertinente, com mais ou menos informação, com mais ou menos astúcia
para saber algo mais da transparência municipal. Tem sido esse um dos nossos primados,
sermos transparentes na nossa atitude de gestão e na nossa atitude diária na condução dos
destinos do Município, por isso este é um órgão de fiscalização por excelência. Foi sempre
meu apanágio deixar, neste Salão Nobre, o máximo de informação possível para que
pudesse ser partilhada por todos os Munícipes e para que todos sentíssemos que
estávamos a cumprir a nossa obrigação e a nossa responsabilidade, por isso saúdo-vos a
todos. Foi um prazer enorme ter contribuído para que o Concelho de Soure, nestes quatro
anos, seguisse o seu caminho com dignidade, com trabalho, com esperança para os
eleitores e que pudéssemos, ainda assim, com o contributo de todos, e muitos contributos
foram dados por todas as Bancadas - não me levem a mal os que foram eleitos comigo
pela Bancada do Partido Socialista -, principalmente os das outras forças políticas, quer
Independentes, quer Partidários, os vossos contributos foram todos importantes para que
pudéssemos corrigir algumas coisas que era possível corrigir, acolher opiniões e, com isso,
servir melhor os Munícipes, porque é esse o nosso total interesse. Saúdo a todos, todos
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aqueles que aqui intervieram e aqueles que não intervieram, porque não acharam
oportuno, mas que estiveram cá e foram solidários com as decisões aqui tomadas, têm a
minha saudação e respeito pelo trabalho que fizeram ao longo destes quatro anos.
Indo agora para a Informação Escrita, peço-vos desculpa se não vou fazer uma alocação
verbal sobre o documento. É um documento que está tipificado e que foi feito à nossa
maneira, ao longo destes quatro anos. Quanto a nós tem toda a informação possível de
congregar e que achamos que será do vosso interesse. Outra que não possa cá estar,
obviamente que é nossa obrigação esclarece-la com os vossos requerimentos, com os
vossos pedidos e estamos cá para o fazer.
Dar nota que encerrámos, depois da última Assembleia Municipal, já tínhamos encerrado
a actividade lectiva, quer do Pré-Escolar, quer do 1.º Ciclo, onde temos mais
responsabilidades, já estava encerrada nesta data. Estas actividades, do Pré-Escolar, do 1.º
Ciclo, iniciar-se-á na próxima semana, está tudo pronto a começar em condições normais,
quer em termos do Programa de Apoio à Família, quer em termos de Transportes
Escolares, Refeições Escolares, Programas de Prolongamento de Horário e Actividades de
Enriquecimento Curricular, que têm algumas novidades este ano e onde o Município é
chamado, com gosto, a acrescer a sua actividade e a sua presença porque vimos
aumentado o número de horas que estas actividades ocupam o espaço da presença das
crianças na escola.
Relativamente à Acção Social, os programas mantiveram-se, não houve alterações nestes
pouco mais de dois meses de trabalho, a par de todas as outras actividades municipais.
Dar aqui realce que uma obra relevante se deu início neste período, que foi o saneamento
básico construído nos Lousões e que, ainda esta semana, assinaremos contrato de
empreitada para mais três obras de saneamento básico, Vinha da Rainha norte e central,
Casal do Redinho/Alfarelos/Granja do Ulmeiro e a zona oeste da Freguesia de Soure,
composta pelos lugares de Casa Velha/Matas/Gabriéis/Casal Novo/Cavaleira.
Na área da Protecção Civil, passámos um período, até hoje, onde tivemos um ou dois
episódios de maior dimensão, mas, felizmente, sem grandes danos. O maior incêndio que
tivemos foi na Freguesia de Samuel, controlado dentro do mesmo dia, começou pelas
15,00 horas e antes da meia noite estava controlado, com um vasto efectivo, quer distrital,
quer com apoio dos Distritos de Aveiro e Leiria e com o apoio de cinco meios aéreos,
onde esteve muito bem a Protecção Civil e toda a parte logística que foi necessária. Os
nossos Bombeiros e mesmo os serviços municipais, colaboraram naquilo que foram os
problemas de Junho, nos grandes incêndios do Pinhal Interior, quer em termos de
Protecção Civil, quer em termos de apoio de retaguarda, tivemos acções presentes fora do
Concelho de Soure. Fomos obrigados a intervir, excecionalmente, para resolver alguns
problemas de abastecimento de água no Concelho. É preciso tomar nota que estamos a
atravessar um período de seca extrema e que estamos a fazer uma monitorização dos
nossos consumos de água e das nossas captações, na expectativa que este período de seca
extrema não se prolongue muito mais, mas se se prolongar para depois do S. Mateus,
certamente, estamos a tomar algumas cautelas, temos que tomar atitudes adicionais, de
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sensibilização da população sobre o uso deste recurso escasso, que é a água, porque este
problema não atinge só os outros Concelhos, pode-nos também vir a atingir a nós, quer
em quantidade, quer na própria qualidade. Temos feito algumas intervenções, como
fizemos na zona do Casal da Venda e também na zona dos Simões, onde fomos obrigados
a fazer algumas intervenções de emergência para resolver já alguns problemas de
quantidade de abastecimento de água. De resto, são obras que têm o anúncio e a
programação normal, que se vão fazendo um pouco por todo o Concelho, nas diversas
áreas, quer em apoio às Colectividades, Juntas de Freguesia, quer intervenções na via
pública e noutros espaços ligados à Educação e até aqui no edifício, Administração
Administrativa. Portanto, está tudo descrito, a forma como temos aplicado o nosso Plano
de Actividades e as Grandes Opções do Plano, está tudo aqui bem explicado.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Francisco Malhão: “algumas
situações que gostaria de ver esclarecidas, nomeadamente na página 9, quando fala nos
Apoios ao Investimento, tem uma chamada de atenção no fundo e eu gostaria de
perceber… foi vendida a Escola Primária e foi utilizada para obras de investimento na
própria Freguesia, nomeadamente nos objectos que estão aqui, certo?
Nas páginas 8 e 9... Fábrica da Igreja Paroquial de Samuel… Capela de Moinho de
Almoxarife… e a cobertura da sede do Centro Cultural e Desportivo de Queitide…
Nas páginas 31 e 32, julgo que falta aqui informação. Tem o Quadro mas não tem lá nada
escrito e na página 31, onde diz Habitação, Urbanismo e Urbanização, tem os habituais
itens mas depois não tem mais nada. Com certeza foi erro de impressão…
Na página 32 vejo Construção de Passeios na Granja do Ulmeiro… ao ler esta passagem
lembrei-me de uma promessa que temos para Figueiró do Campo, um troço de cerca de
100 metros na EN347, entre o Jardim de Infância e as primeiras casas na direcção de
Alfarelos/Granja do Ulmeiro. No anterior mandato já tinha levantado esta questão, pôs-se a
hipótese de poder vir a ser executada a obra… no início deste mandato apena se executou
um pequeno troço de acesso ao Centro Social pelo que o problema continua. Era bom
que se construisse o passeio porque faz muita falta. As estradas, hoje, estão feitas só para
os carros, não dão espaço para os peões… ou têm a valeta, ou têm a estrada e já
aconteceram situações em que peões sofreram acidentes por essa razão. A nossa proposta
era que se fizessem passeios junto à Estrada 347 até ao limite das povoações,
nomeadamente sabemos que hoje em dia as caminhadas são uma prática muito popular e
que é saudável, e os passeios proporcionariam o aumento da segurança dos peões e
caminhantes. Gostaria de saber se tem alguma intenção de incluir isso no próximo
mandato, caso venha a ser reeleito.
Depois, alguns números que me parecem que faltam aqui na parte da Casa da
Criança/Instalação de Sistema de Ar Condicionado/Escolha de Procedimento
Prévio/Adjudicação… não tem números. Acho que se podia saber quanto é que foi
despendido nestas acções relatadas.
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Última pergunta, relacionada com uma questão que pus na última Assembleia
Municipal, na página 39, onde se fala de Informação e Instrução de Processos na
sequência de falta de limpeza de terrenos privados no âmbito do Regulamento do
Uso de Fogo e Limpeza de Terrenos. Na altura perguntei se tinha sido tomada
alguma medida extra para impedir esta vaga de fogos, evitar o sacrifício de algumas
casas que possam estar em risco. Neste caso, vem aqui o item mas não está
quantificado. Será que foi feito alguma coisa? Quantos processos foram vistos?”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“Começando pelo fim, instrução e informação de processos... pedidos de arborização - 3;
acompanhamento e elaboração de cartografia - 16; informação e instrução - não tem, de
facto, cá os processos, na sequência de falta de limpeza. Eu próprio já não tive tempo de,
em tempo útil, voltar a questionar os serviços. Tanto na página 39 como na página 31, a
falta de elementos deveu-se ao facto de a Chefe de Divisão estar de férias e os Técnicos
não conseguiram compilar todos os dados, quando nós os pedimos a semana passada.
Portanto, tanto uns valores como outros são fáceis de quantificar, tomarei isso em nota e
farei uma nota aos Senhores Deputados Municipais, em género de adenda informativa
sobre esta informação.
Voltando à sua principal intervenção, passeios de Figueiró do Campo. De facto, foi um
procedimento que ficou aberto ainda do mandato anterior. Nós, no decorrer do ano de
2014 não demos seguimento a essa abertura de procedimento. Com o diálogo que fomos
mantendo com a Junta de Freguesia, foram surgindo outras obras que nos mereceram
outra hierarquia na capacidade de investir na Freguesia de Figueiró do Campo. Está
sinalizado, há um conjunto de cidadãos que vivem no eixo daquela estrada nacional, que
continuam, de forma muito regular e correcta, a abordar o Município e a abordar-me a
mim, pessoalmente, sobre essa necessidade. Senhor Deputado, Dr. Francisco Malhão, vai
estar, tem estado inscrito nas Grandes Opções do Plano e no Plano Plurianual de
Investimentos, essa obra dos passeios e também lhe digo aqui uma coisa, que não é
“desculpa de mau pagador”, fosse a estrada 347 estrada municipal, a obra estava feita.
Recordo-lhe que entrou em vigor, em 2015, a nova Lei das Estradas Nacionais e do Plano
Rodoviário Nacional, mas a nova lei das Estradas Nacionais que impõe, inclusive aos
Municípios, um conjunto de taxas e garantias para se intervir numa estrada nacional que
nos leva a que, por exemplo uma empreitada de substituição da rede de água da Rua 1.º de
Maio, em Alfarelos, são mais caras as taxas e as garantias que temos que depositar na
Infraestruturas de Portugal do que o custo da obra. Não fosse essa estrada nacional e os
passeios estavam construídos. Com a nova lei, o projecto está feito, será o mesmo, temos
de depositar nas Infraestruturas de Portugal, cujo encargo de fazer a obra nos tem até
desmotivado e deixar adiar. Espero que o próximo Executivo cumpra a estratégia deste e
que essa obra não saia do Plano e que se concretize, a breve prazo, ultrapassando as
dificuldades técnicas que temos com as Infraestruturas de Portugal. Não é desculpa de
mau pagador, estamos atentos. Saúdo a sua intervenção nesse aspecto e, portanto,
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estamos atentos e a obra será certamente concretizada, até porque vem do mandato
anterior e não queremos fazer disso tábua rasa.
Relativamente à Casa da Criança, todos os anos intervimos nos Jardins de Infância
Municipais, apoiamos as IPSS sobre diversas formas legais de apoio ao investimento e a
Casa da Criança, este ano, que é um edifício antigo, tem certas particularidades, até em
termos arquitetónicos, em termos de conceção… a sua gestão está entregue à Santa Casa
da Misericórdia de Soure, tal como de há 3 anos a esta parte. Temos vindo a fazer, de
forma transitória, a nossa intervenção nesse estabelecimento. É uma oferta social que
existe na Freguesia de Soure, e é a única nesta área, há mais de 52 anos. Portanto, não é
porque a legislação se tenha alterado em 2011 e que o Município tem vindo a fazer essa
transição, que queríamos que fechasse esta oferta social, naquela que é a maior Freguesia
de Soure, que representa 40% da população, e deixar de haver aqui esta oferta social, que
é importante. Por isso, nós, tal como com outras IPSS, e porque o edifício é nosso,
fazemos algumas melhorias. Este ano melhorámos as condições do Parque Infantil,
fizemos algumas obras nessa melhoria. O ano passado fizemos melhorias nalgumas salas,
tem a ver com a manutenção do próprio edifício, que já tem umas décadas. É um edifício
que não tem instalado aquecimento central, tal como têm todos os Jardins de Infância do
Concelho e todas as Escolas Básicas. Este ano foi no edifício da Casa da Criança, não
metemos aquecimento central, metemos ar condicionado, que fará as duas coisas. Não
sou técnico habilitado em saber qual é o melhor sistema de climatização, temos jardins de
infância que têm sistemas muito mais complexos - AVAC -, que são caríssimos no seu
investimento e na sua manutenção e decidimos, por indicação dos técnicos, investir em ar
condicionado na Casa da Criança, gerido pela Santa Casa da Misericórdia. Não sei de cor
o valor, não está aqui quantificado, foi a uma das últimas reuniões de Câmara, portanto é
natural que os Senhores Deputados não tenham ainda a ata dessa reunião de Câmara, mas
penso que anda na ordem dos 9.000,00 euros.
Por norma, não existindo um Regulamento, há uma Norma no Município que se prende
também com boas práticas em termos de financiamentos públicos a entidades privadas
com fins sociais e com fins públicos, como são as IPSS, que são consideradas instituições
de utilidade pública, mas como sejam também a própria Igreja, que é detentora de um rico
património cultural, do mais valioso que temos para oferecer e para desfrutar, também
associações desportivas e culturais que têm uma atividade concreta na área da cultura e do
desporto, por norma, os apoios do Município para investimento com este tipo de
instituições, sejam elas de utilidade pública, sejam de mero serviço cívico ou público, é na
ordem dos 40%. Há exceções previamente acordadas na nossa atuação política e, este ano,
até agora, houve duas exceções: uma no Cercal porque o Protocolo da transferência da
exploração de águas do Cercal entre a CASBAC e o Município contemplava uma
estimativa de um determinado valor que, no fim de ressarcir a própria CASBAC, o
excesso, o Município aplicá-lo-ia em benefício de instituições do Cercal por indicação da
própria CASBAC, foi assim que nós celebrámos o Protocolo com a CASBAC, que foi
aprovado por unanimidade no Executivo. Do excesso, depois da CASBAC ser ressarcida
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dos custos de extinção, reverteria para instituições indicadas pela CASBAC. A CASBAC
indicou a Banda do Cercal, o Rancho Folclórico do Cercal e a própria Comissão da
Capela. Portanto, há uma verba que excede os tais 40% mas não ultrapassa os 100% das
obras que eles tenham que fazer.
No Moinho de Almoxarife, sinceramente não sei precisar se foi já neste mandato que se
procedeu à venda… sempre assumimos que o proveito da venda destes equipamentos
públicos, nomeadamente as antigas Escolas Primárias, deviam reverter a favor da
comunidade onde estão inseridas, para além daquilo que deve ser o esforço municipal na
sua gestão contínua dessas comunidades. Aqui, também colocámos o proveito da escola
em acréscimo ao normal esforço do Município em aplicação em obras que as
colectividades do Moinho de Almoxarife indicassem, daí que tenhamos decidido, em
reunião de Câmara, por minha proposta, e foi assim aprovado por unanimidade, que nós,
perfazendo sempre abaixo dos 100% do valor validado de obra, além dos 40%,
distribuiríamos o proveito da venda da escola primária, de acordo com as obras, quer na
Capela do Moinho de Almoxarife que, além da função religiosa e de culto, tem uma
função social porque é o local que serve de Casa Mortuária, portanto tem essa função
social, e da Associação do Moinho de Almoxarife… porquê?! Porque esta localidade não
precisa da escola para outros fins, já têm a sua capela, a sua associação, o seu clube
desportivo, os seus equipamentos, não precisa de mais equipamento público e, portanto, a
venda da escola parece-nos bem aplicada no uso das pessoas. No caso de Carvalhal de
Azóia, colocámos a escola à venda e pelo preço indicado pelos técnicos do Município,
ninguém a quis comprar, continuaremos com ela, mas esta localidade está bem servida de
uma Capela, que tem recebido obras recentes, tem uma coletividade que funciona com
regularidade semanal, com uma turma de escola de música… porventura colocar-se-á uma
questão… quando fosse vendida a escola do Carvalhal de Azóia, aplicar essa verba em
beneficio das instituições. Outras escolas há pelo Concelho onde as Juntas de Freguesia
têm-se mostrado disponíveis e interessadas em assumir a gestão desses equipamentos.
Nós temos feito essa delegação de competências, esse Contrato de Comodato com as
Juntas de Freguesia, que fazem sub-cedência, com autorização, às colectividades que assim
o solicitam. Está cedida a de Pedrógão do Pranto à Secção Desportiva da Vinha da
Rainha, em Queitide a Junta de Freguesia está a gerir o equipamento e cedeu a duas ou
três instituições, Malhadas em que a escola está cedida também a uma outra
coletividade… Casal do Barril, Mogadouro e outras. Outras ainda não têm destino, não
têm ocupação, o caso dos Simões, uma escola que ainda não está definitivamente
encerrada, está suspensa, mas será eliminada do ativo. E é esta a explicação que tenho para
lhe dar do porquê desta exceção no Moinho de Almoxarife e que penso que se deve
replicar noutros casos onde o mesmo se justifique.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, José Páscoa Mendes: “na rubrica
Comunicações e Transportes, onde diz Outros Alcatroamentos – Arruamentos em
Queitide e no Feixe… já estava à espera que estes alcatroamentos e arruamentos viessem
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nesta informação porque tem sido normal, nos últimos anos, estes arruamentos serem
feitos quase sempre em Queitide e no Feixe. Interrogo porquê?! Passo por lá, qualquer dia
tenho que me descalçar, posso andar descalço. Não sou contra, pergunto é porquê sempre
nestas localidades. Aliás, ainda à pouco tempo, na festa de Queitide, estava num grupo,
onde estava inserida uma pessoa que, por acaso, faz parte da lista do PS, e essa pessoa
disse que até estava admirada de, este ano, ainda não terem feito nada em Queitide e no
Feixe… sei que é uma terra com muitos eleitores mas, em contrapartida, há uma terra na
freguesia, que tem cerca de 10/11 eleitores, e já não consigo passar de carro por essa
estrada, que é a estrada das Barreiras, que liga Barreiras ao Formigal. É uma estrada com
algum algum movimento e não a vejo contemplada nesta informação. Pergunto ao Senhor
Presidente se também essa estrada vai ser contemplada agora porque é uma estrada que,
qualquer dia, só de carro de bois é que se consegue lá passar. É uma estrada que tem
poucos habitantes mas é uma estrada que merece ser arranjada tal e qual como outras
estradas. Tenho corrido muitas estradas no Concelho e digo-lhe que ainda não vi uma
estrada em tão mau estado como aquela estrada está.
Em contrapartida, foi alcatroado, e bem, no meu entender mal, aquele troço do Carrascal
e das Salgueirinhas, que estava mau, se calhar não tão mau como o das Barreiras, mas
estava mau, precisava de ser arranjado e agora o que é que se faz com o saneamento?! O
alcatroamento foi feito este ano e agora?! Penso que foi dinheiro mal gasto uma vez que,
quando alcatroaram, já estava previsto o saneamento para aquela área. Portanto, há umas
que deviam e não foram contempladas e outras que foram e, se calhar, não deviam ter
sido.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“foram perguntas pertinentes, objetivas. Ainda bem que o Senhor Deputado José Mendes
as fez e ficamos todos mais esclarecidos. Embora tenhamos tentado melhorar a
comunicação entre aquilo que são os decisores e as tomadas de decisões do próprio
Executivo e da população… há outros meios de divulgar a informação, as atas, as ordens
de trabalho, redes sociais… ainda bem que assim é porque se não o Senhor não tinha
reparado e se não tivesse ido à festa de Queitide não sabia que essas estradas iam ser
alcatroadas… dizer-lhe que não há problema nenhum. Eu próprio tento gerir as decisões
e as prioridades daquilo que é pertinente ou não. Os troços de Queitide e Feixe que vão
ser alcatroados, é uma situação parecida e está ali o Senhor Deputado Abel Mota, que
conhece bem, tem o mesmo tipo de troço com aquele que fizemos no Casal dos Feijões à
estrada de Paleão, serão troços onde não vai haver saneamento, são ligações entre estradas
que já estão alcatroadas, pequenas ligações. Esta é a minha convicção e a convicção dos
técnicos que ajudaram a tomar a decisão e, portanto, são pequenas ligações, algumas com
pouco mais de 3 metros de largura e, sendo reivindicações antigas, uma da zona alta e
outra da zona baixa… no conjunto, serão 400/500 metros…
A Estrada das Barreiras, dentro da localidade, que é onde ela está pior, até à chamada Casa
do Anão, está contemplada na obra que está para consignação, e assinaremos na próxima
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semana o contrato de empreitada, foi feita a abertura das propostas e estão cumpridas as
regras da contratação pública. Faz parte do projeto Vinha da Rainha, Norte e Central,
contempla as Barreiras, Mira-olhos e penso que vem até à “casa da Fatinha”, daí até à
Azenha, incluindo. Não está contemplado o Carrascal. Na minha opinião, que está para
validação técnica, outros técnicos têm outra opinião, não foi possível incluir neste projeto
Vinha da Rainha Norte e Central, pode ser junto noutra altura. Como o Senhor Deputado
sabe, tem pouca população e pode ter uma solução para os cerca de 50 habitantes, com
uma pequena ETAR dedicada só ao Carrascal, à semelhança da ETAR que serve as
Termas da Azenha e as Termas do Bicanho, que é uma ETAR com capacidade para 400
pessoas, porque serve as duas unidades hoteleiras e será um investimento na ordem dos
100.000,00 euros, ou então trazer o resto desse tratamento pela vala até à zona da nova
ETAR, que será trás daquela casa quando se vai para o Pedrógão. Portanto, o Carrascal
também já podia estar alcatroado, não está desde a fonte para dentro do Carrascal
precisamente por essa questão. Diz-me assim o Senhor Deputado, “então e as Salgueirinhas,
Saca-Bolos...”, as casas contam-se pelos dedos da mão. É nossa pretensão que pelo facto de
estarem lá casas à venda, que alguém as compre, que se arranje enquadramento para elas
para a localidade não ficar ainda mais despovoada. Temos feito um esforço para
promover... em Maio estivemos presentes, juntamente com outros Municípios, em Paris,
numa Feira de Imobiliário, onde levámos um portfólio de uma seleção de prédios, de
acordo com o mercado a que se destinava, à venda no Concelho e que esse tipo de
mercado francês procura. O investimento que fizemos, neste momento, já reentrou no
Município por força do IMT porque sabemos as casas que levámos em portfólio, algumas
delas já foram vendidas, fizemos 3/4.000,00 euros e já foi retornado em IMT e,
curiosamente, uma delas na localidade de Alagoa e outra na Freguesia da Vinha da Rainha
e isto para dizer o quê?! O Carrascal terá saneamento mas está fora do projeto que está em
curso, por isso não foi alcatroado. Eu próprio tive a oportunidade de explicar isto às
pessoas, só fizemos aquele cruzamento que estava em muito más condições, com uma
diferença de pavimento enorme, num sitio onde se entra com alguma velocidade, com
trânsito regional e, dentro das Salgueirinhas, aproveitando os meios existentes. Aquele
acréscimo que foi feito foi por sobra orçamental ditada pelo mercado, ou seja, o conjunto
das adjudicações como em outras empreitadas de alcatroamento que fizemos, a baixa
concorrencial entre os concorrentes permitiu libertar sobra orçamental para podermos ter
feito aquele pavimento.
Esta é a explicação. Aceito e compreendo que tenha colocado, nesse pedido de explicação,
o seu sentido de opinião, a sua interpretação para estes dois casos - Barreiras e Queitide -,
estamos a falar de situações diferentes. Barreiras vai ser sujeita a obras de saneamento, não
fazia sentido alcatroar agora, no espaço de um ano, vai ser sujeita a obras. Carrascal terá
um tratamento à parte porque não entrou no projeto do saneamento e poderá, no meu
entender, vir a ter uma solução especial. Salgueirinhas e Saca-Bolos ficarão fora… se a
conduta passar “lá à porta”… diga-me, quantas casas há nas Salgueirinhas para ligar à
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conduta? E quantas casas em Saca-Bolos?… não é por causa de 4 casas que a conduta do
saneamento não há-de passar.
Penso que consegui explicar minimamente. Obviamente que, estarão aqui Presidentes de
Junta a dizer que na terra deles não chegou lá tanto alcatrão… fizemos uma distribuição
daquilo que é mais justo. A Freguesia da Vinha da rainha tem outras ligações que me
preocupam e que têm tanto ou mais movimento do que aquelas que referiu,
nomeadamente a que liga Casal dos Bacelos ao Feixe e que é um grande acesso para a
zona norte da freguesia para a zona sul, é uma estrada que já foi feita no sistema de tapete,
mas há 20 anos atrás, e está a mostrar degradação, abertura de rachas e aparecimento de
infestantes. Melhorámos a EN 342, melhorámos a estrada da Alagoa… espero que no
próximo mandato, o norte da freguesia da Vinha da Rainha se consiga ligar à sede de
Concelho, recuperando, com a qualidade que estamos a fazer na EN 342, a chamada
estrada da Quinta da Charneca, que, essa sim, pela velocidade que lá se pratica e pelo tipo
de trânsito que tem, merece uma grande intervenção.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Jorge Branco: “agradecer à Câmara
Municipal e ao Senhor Presidente pelas obras que foram feitas na minha Freguesia. Já
nomeou algumas, o muro no Casal do Cimeiro, que era uma obra muito importante, mas
não vale a pena estar a enumerá-las, elas estão todas lá e como diz alguém que está nesta
sala, “os factos falam por si”, está lá tudo, mas queria realçar a última que foi feita em
Figueiró do Campo, alargamento e construção do muro, alcatroamento e pintura, que veio
dar mais dignidade à Freguesia de Figueiró do Campo.”

Foi apreciada a Informação Escrita apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara.
PONTO 2. E NDIVIDAMENTO M UNICIPAL
. Empréstimo a Médio/Longo Prazo
- Financiamento de 6 (seis) Projectos c/ Comparticipação de Fundos Comunitários
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“temos uma possibilidade que deve ser usada e que não tem merecido grandes objeções
mas em termos de Executivo houve duas abstenções. Os Senhores Deputados têm, na
Informação Escrita, o nosso endividamento, que está nos níveis que está, portanto, quer
em termos de fornecedores, quer em termos de dívida à Banca.
Como sabem, saímos do PAEL, estávamos lá por opção própria, no Programa II e que foi
uma solução financeira que o Município encontrou na altura de aproveitar este programa
para organizar a sua prestação e os seus compromissos mas, entretanto, saímos desse
programa, o que nos deu possibilidade de se tornar menos questionável algumas opções
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financeiras que o Município pretende ter. Este empréstimo que pretendemos fazer
corresponde aos 15% da componente nacional que estamos obrigados a meter nas obras
financiadas pelo FEDER. As obras que aqui anunciamos, todas elas têm retorno por si. O
que é que isto quer dizer? Não se trata de obras que tenham um fim social, onde não seja
visível o seu retorno… vamos supor uma estrada, não cobramos portagem, não tem
retorno à vista… tirando a remodelação da Extensão de Saúde da Granja do Ulmeiro,
onde o investimento municipal será de 157.000,00 euros e nós pretendemos 129.000,00
euros para esta obra, o resto são fechos de drenagem ou recolha de resíduos que, quando
estiverem a funcionar, eles próprios vão gerar receita para o Município. Nós, com este
esforço de 650.000,00 euros libertamos outros meios financeiros para continuar a fazer
outras obras que não são financiadas e com a taxa de juro que agora vos está aí proposta
pela aprovação da ata de julho, que fez a consulta ao mercado e dividindo o encargo pelos
10 anos propostos, estamos a falar de encargos perfeitamente suportados e bem
enquadrados pela nossa receita municipal e, portanto, liberta o Município para investir
noutras obras que não tenham qualquer financiamento, designadamente aquelas que não
tenham qualquer financiamento comunitário.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Rui Cunha: “na informação dos
serviços, ou melhor, esta comissão que aconselha a contratação a uma determinada
entidade bancária, fala sempre na Caixa Agrícola Mútuo e a minuta que é apresentada é da
Caixa Agrícola de Pombal. Eu pergunto, isto é um lapso? Será uma minuta tipo? Na
verdade, o que é que se propõe? Qual é a intenção? É contratar com a Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo de Pombal ou com a Caixa Central? Não sei se me estou a fazer entender.
A minuta pode ser tipo, não faço ideia. Esta é uma questão de mera curiosidade.
Coloco outra questão… Acredite ou não, não tem nada de tendencioso, pelo menos não é
essa a intenção e que tem a ver com o timing. É evidente que essas obras não vão ser
feitas agora, antes das eleições. Não há tempo para isso e por isso é que me suscita alguma
curiosidade. Designadamente, se Vossa Excelência está em condições de responder, se
este pedido de empréstimo, segundo julgo saber, percebo para que ele se destina e há que
aproveitar os fundos comunitários… pergunto se há alguma razão, ou algum conjunto de
razões para que ele seja formulado neste momento, a três semanas da eleição de um novo
Executivo, quer seja presidido por si, quer seja presidido por outra força política. São estas
duas curiosidades e embora esta segunda pareça ser capiciosa, acredite que é apenas uma
curiosidade que não tem, da minha intenção, nada de capicioso.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“sem entrar em pormenores muito técnicos, não estou habilitado para o fazer, o convite
às entidades bancárias foi às entidades colocadas na praça, portanto este modelo permite,
na contratação pública, ser feito por convite. Foram convidados os bancos da praça e o
grupo da praça ligado ao Crédito Agrícola é a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal
que entendeu e que, para este tipo de operação, tem um suporte que é a Caixa Central de
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Crédito Agrícola Mútuo e, portanto, digamos que funcionam por delegação, por ligação
de grupo entre a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, mas quem está convidado é a Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, portanto é com essa que segue o trâmite da
contratação pública, a indicação para o concurso e a ata do júri é uma questão genérica
porque depois têm a forma de articular em questão de sub-contratação. De qualquer das
maneiras, fica o seu alerta.
A segunda explicação é o porquê agora. Este processo não é de agora, este processo está
previsto na atividade municipal, estas obras foram sujeitas a inscrição em Plano, vem até
de anos anteriores, que foram objeto de candidaturas apresentadas já em anos anteriores,
já aqui amplamente divulgadas as suas candidaturas e os seus projetos. O caderno de
encargos para estas obras foi aprovado o ano passado, em agosto, pelo Executivo. O
processo está a seguir a sua atividade normal e eu acho que as Câmaras Municipais não
devem parar nos anos de eleições só porque há eleições… criou-se esse estigma no povo e
é o povo quem mais manda… vamos agora pedir à Câmara porque há eleições e eles
fazem… não. A Câmara tem um orçamento, que é o mesmo sendo ano de eleições, não
sendo ando de eleições. Não há mais transferência de Orçamento de Estado por ser ano
de eleições, nem há mais receita de água ou receita de coimas por ser ano de eleições, por
isso, também não pode ser mais nem é mais do que aquela que é a receita por ser ano de
eleições e este empréstimo acompanha o evoluir da concretização das obras. As
empreitadas que vão ser assinadas e aquelas que já estão em curso, estão para o Tribunal
de Contas. Este processo também irá para o Tribunal de Contas e, portanto, quando o
Tribunal de Contas der o visto, iniciaremos as obras. Se o Tribunal de Contas der o visto
ao empréstimo que hoje aprovaremos, também iremos utilizar esse dinheiro à medida que
formos fazendo o pagamento dos 15% da obra, é para isso que ele serve e é nesse caso
que ele será usado. Para gerir os timings de execução de obras, eu, pessoalmente, em
termos de orientação de execução interna, tenho ignorado o calendário eleitoral, portanto,
o calendário eleitoral, para nós, entra em vigor no dia 1 de outubro até à tomada de posse
do novo Executivo. Nessa altura estaremos em gestão e, portanto, aí sim, qualquer ato de
gestão será apenas um ato de gestão, terá que ser ratificado se, por motivo de força maior,
ele assim for praticado pelos novos órgãos autárquicos. Até ao dia 30 de setembro, à meia
noite, o Município seguirá, com coerência, a sua atividade normal.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“umas breves considerações, a propósito das questões colocadas pelo Senhor Deputado,
Dr. Rui Cunha, e da resposta do Senhor Presidente de Câmara.
De acordo com os elementos que nos foram distribuídos, no plano jurídico, o contrato de
empréstimo aprovado pelo Executivo, agora em apreciação, é com a Caixa Agrícola de
Pombal... formalmente, é isso que decorre das cópias dos documentos que nos foram
distribuídas…. Está aqui, por exemplo, a cópia do contrato de empréstimo…”
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Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Francisco Malhão: “estamos de
acordo que se utilizem estes meios postos à disposição da Câmara, uma vez que com cerca
de 650.000,00 euros vamos mobilizar 3.504.000,00 euros, segundo a interpretação deste
gráfico. Gostaria de saber qual é o ponto da situação atual da cobertura do saneamento no
Concelho? Qual é o impacto destes projetos depois de executados? O que é que ainda fica
por fazer? Se não estou em erro, a taxa de cobertura no Concelho de Soure anda à volta
dos 67%. Saber porque é que não está contemplado o Casal do Redinho, Ribeira da Mata
e outros locais… Alfarelos está contemplado?! Então está bem.
Acho que devemos aproveitar. Na questão do eleitoralismo parece-me que não o é porque
ao pedir o empréstimo poder-se-á entender que a Câmara se está, outra vez, a endividar.
De certa forma, é controversa a interpretação. Estas candidaturas já vinham sendo
tratados e já passaram por esta Assembleia Municipal. É evidente que se o fizessem
durante a campanha, se calhar não era tão eleitoralista porque as obras incomodariam as
pessoas ao transitar nas vias envolvidas. Por outro lado, isto é o tal investimento básico
que é necessário, que está enterrado, não está sempre ali a lembrar que foi feito, não tem
placas a dizer que foi feito. Portanto, é uma necessidade há muito tempo exigida pela
população, para melhorar o nível de vida das populações. Daí só podemos apoiar.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“o momento do debate da estratégia política, ao abrigo da qual foram aprovados estes
investimentos, já passou... Agora, o que estamos, apenas e só, a apreciar é uma proposta
de aprovação de um empréstimo, que é instrumental quanto à realização desses
investimentos, que já foram, a seu tempo, aprovados.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“obrigado pela oportunidade de trazer o tema, nomeadamente do saneamento. Sobre esta
matéria de águas e saneamento, temos feito um trabalho, neste mandato, de nos
prepararmos para resolver alguns problemas, uns novos, outros mais antigos e outros que,
porventura, nem são problemas e também para estudar um pouco o paradigma da gestão
e o paradigma do verbo fácil de se falar em sistemas de saneamento e do que é. Hoje até
há quem defenda que colocar saneamento básico em todas as casas é um sofisma que não
faz sentido nenhum porque há outras formas, mais baratas, mais amigas até do ambiente,
mais amigas da economia e eficácia do que fazer isso. Há Concelhos à nossa volta, na
nossa Comunidade Intermunicipal, nomeadamente Cantanhede, que está admitido como
tendo 100% de cobertura e não tem coletores de saneamento em todas as casas porque
não se justifica andar 10 quilómetros para colocar um coletor de saneamento à porta de
uma casa em determinada aldeia. Portanto, esse paradigma de entender o que é o
saneamento também deve ser alterado e isto leva-me a dizer que apregoar saneamento
para 100% do Concelho é, de facto, um discurso fácil mas que é, de todo, desenquadrado
à luz daquilo que se estuda nos dias de hoje.
54

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure, realizada no Salão
Nobre do Edifício dos Paços do Município, em 07 de Setembro de 2017
Nós temos estudado o sistema, vem do Executivo anterior, inicio de estudos para estudar
o nosso sistema, para encontrar soluções para acompanharmos quer a qualidade das
massas de água que temos, quer da qualidade das águas subterrâneas, que são ditadas pela
parte funcional do nosso sistema de tratamento de águas residuais, quer das nossas
captações para fornecer água para consumo humano e nós também continuámos esses
estudos. Aliás, temos divulgado que, inclusive, temos dado alguns passos no sentido da
possibilidade, de num futuro mais próximo ou mais longo, na altura própria os órgãos
municipais, no seu conjunto, se hão-de pronunciar porque serão soberanos, do que é que
faremos ao sistema que exploramos na vertical, em Soure. Temos feitos alguns estudos
com Municípios vizinhos e andam mais adiantados numa possível Intermunicipal com
Mira, Cantanhede, Montemor-o-Velho e Soure, outros Municípios estão a caminhar nesse
sentido… ainda hoje a própria CIM aceitou ser “barriga de aluguer” para os estudos de
um conjunto de municípios da zona nascente da CIM. Aquilo que tenho, desses estudos,
divulguei por todos os Vereadores e, portanto, também posso fornecer os estudos que
temos aos Senhores Deputados Municipais que assim o solicitem.
Em termos do futuro do saneamento básico de Soure, temos estas candidaturas
aprovadas, portanto Vinha da Rainha Norte e Central, o sistema nascente de Alfarelos Casal do Redinho, Fonte dos Cães e as outras localidades -, que serve para desativar uma
fossa coletiva existente na zona da Junqueira, encosta sul de Alfarelos, para desativar uma
fossa coletiva que existe ao fundo da Rua da Estação na Granja do Ulmeiro, outra fosse
coletiva que existe na Rua da Costeira na Granja do Ulmeiro e também na Urbanização do
Casal dos Galegos na Granja do Ulmeiro e a desativação da ETAR de Alfarelos junto ao
terminal. Todo este sistema da Granja do Ulmeiro, Alfarelos é para integrar na ETAR de
Figueiró do Campo, que foi, há uns anos, convencionado a sua exploração por um
período de 40/50 anos e que passou para a exploração das Águas Centro Litoral e que
nesse contrato de subconcessão, passou a estar inserido as três freguesias.
Temos projeto para o núcleo central da Freguesia de Samuel, que contempla os lugares de
Marco, Coles, Palhais, Pocariça, Cardal e Coles de Samuel. Temos projeto para o sul da
Freguesia da Vinha da Rainha. Mandámos fazer projeto para a zona sul da Freguesia de
Soure, nos locais de Simões, Casal do Barril, Mogadouro, Figueirinha… falta fazer projeto
para a zona norte da Freguesia de Soure, exceto Pouca Pena que já tem e falta fazer
projeto para Alencarce, Fonte da Relva, Pinheiro e a zona serrana. Avançaremos com
estas obras, procuraremos Fundos Comunitários para sul da Vinha da Rainha, Freguesia
de Samuel, norte e sul da Freguesia de Soure ainda durante o mandato. O apelo que deixo
aos futuros autarcas que forem eleitos é que o trabalho está a ser feito e que também há
condições para vir aqui, numa próxima Assembleia Municipal do próximo mandato
porque este tipo de investimento, tivemos que recorrer a um encargo financeiro superior a
este dos 15% para executar estas obras, deve ser procurado com outras formas de
financiamento externo ainda que não a Fundo Perdido.
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Portanto, o estudo está feito há muito tempo, a estratégia está delineada há muito tempo,
a velocidade de concretização da mesma tem a ver com a disponibilidade de fundos
perdidos e da própria execução dos fundos comunitários.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“perguntou qual era o balanço, qual o ponto de situação em termos de saneamento
básico… no início deste mandato, tanto quanto me recordo, de acordo com informações
técnicas dos serviços municipais, existiam cerca de 10.000 contratos de água...
sensivelmente, 50% dos agregados familiares tinham contratos de água e de saneamento.
Haviam, então, já sido feitos alguns pré estudos e alguns projetos que apontavam para a
necessidade de um investimento global estimado na ordem dos 7/8.000.000,00 euros, para
fechar a rede concelhia de saneamento. Se, agora, foram aprovadas comparticipações para
3.000.000,00 euros de investimento, tudo aponta, com o rigor possível, para que no final
da sua realização, a rede de cobertura do Concelho deva rondar os 70/75%.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Rui Cunha: “relativamente ao
timing estou esclarecido mas relativamente à questão que levantei sobre a entidade a que
se vai contrair o empréstimo, não quero aqui fazer um caso disto pois não faz sentido,
mas sugeria, não sei de que modos formais isso pode ser feito, que fosse esclarecido o
seguinte: uma vez que de todos os documentos consta sempre a indicação de que o
empréstimo vai ser contraído junto da Caixa Central, como toda a gente aqui sabe a Caixa
Central e as Caixas de Crédito Agrícola são entidades distintas, autónomas, com estes
documentos produzidos pelo Departamento Geral de Finanças e Recursos Humanos,
incluindo a própria conclusão ou recomendação, como no ponto da Ordem do Dia, onde
se diz “empréstimo a médio/longo prazo”, não significa nada, para não haver confusões
no futuro, faço uma sugestão, e o Senhor Presidente fará constar das atas essa
especificação de que o que se quer colocar aqui à discussão e votação é o empréstimo à
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, que consta desta Minuta de Contrato, sendo
lapso ou falta de rigor a indicação da Caixa Central.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Gil Pinto: “na página 2/6, sabe ou
porventura tem conhecimento de quais são as extensões de construção por saneamento.
Outra pergunta, Vinha da Rainha e Granja do Ulmeiro, o valor da obra é exatamente o
mesmo. Queria saber se não houve aqui lapso ou se é mesmo assim.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“este processo do empréstimo, como já foi aqui explicado, tem um calendário próprio,
que acompanhou a evolução do estudo da obra e do seu desenvolvimento em termos
processuais de contratação pública, portanto seguiu em paralelo. Estes valores que estão
aqui é o investimento total estimado ou previsto, foram os valores que serviram de base à
abertura do concurso de obra e, por acaso, não sei de cor, tem aqui investimento total na
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Vinha da Rainha 994.000,00 euros e 994.999,00 euros para a Granja do Ulmeiro, eram os
valores estimados. Os valores que sabemos que vão para a adjudicação não são estes, mas
não sei de cor os valores e não sei responder a que é que se deve esta coincidência, mas os
processos são diferentes e o resultado. O procedimento foi aberto em reunião de Câmara,
tem estudos feitos para a sua concretização, uma coisa é certa, as verbas que forem
contratualizadas neste empréstimo servirão apenas para 15% da obra adjudicada. Posso
dar os valores de adjudicação, que não sei se não estarão na Informação Escrita…”

Foi deliberado, por maioria, com 18 (dezoito) votos a favor -- 14 (quatorze) da
Bancada do PS, 2 (dois) do MCpS e 2 (dois) da Bancada da CDU -- e 8 (oito)
abstenções da Bancada da Coligação PPD/PSD-CDS/PP-PPM, aprovar a
Proposta apresentada pela Câmara Municipal, a Minuta do Contrato, bem
como conferir poderes para outorga do Contrato. --------------------------------Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“a título de final do mandato... agradecer a postura genèricamente adulta, colaboradora e
responsável dos Senhores Deputados Municipais… no fundo, dizer-vos, em nome da
Mesa da Assembleia Municipal, que foi um privilégio poder, ao longo de quatro anos,
dirigir sessões com responsabilidade social... por isso, vamos terminar o mandato como
começámos, de consciência tranquila e, estou certo, com uma maior coesão no
relacionamento pessoal.
Obrigado a todas e a todos!!!...”

Período de Intervenção do Público

Não se verificou qualquer inscrição.
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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 19,30 horas.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL
A 1ª SECRETÁRIA

João Eduardo Dias Madeira Gouveia, Dr.

O 2º SECRETÁRIO

Luísa Margarida Lima Anjo, Dra.
José Maria Ferraz da Fonseca
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