Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure, realizada no Salão
Nobre do Edifício dos Paços do Município, em 29 de Junho de 2018

ACTA N.º 5/2018
No dia vinte e nove de Junho do ano de dois mil e dezoito, pelas 17,30 horas,
no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu a Assembleia
Municipal de Soure, convocada nos termos Regimentais, para a sua T ERCEIRA
S ESSÃO O RDINÁRIA , com a seguinte Proposta de Ordem de Trabalhos:
Período de Antes da Ordem do Dia
Ponto 1. 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. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. PLANEAMENTO URBANÍSTICO E REVISÃO DO PDM
- Projecto de Operação de Reabilitação Urbana (ORU) e Programa Estratégico
de Reabilitação Urbana de Soure (PERU) de Soure
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.;
- Jorge Manuel Simões Mendes, Dr.;
- Olga Maria de Sá Pimenta Fernandes;
- José Maria Ferraz da Fonseca;
- António Abreu Gaspar;
- Luísa Margarida Lima Anjo, Dra.;
- Jorge Manuel Gomes Simões;
- Luís Carlos Gonçalves Redinha;
- Patrícia Alexandra P. Simões, Engª;
- Nuno José Rodrigues Abreu;
- Nuno Miguel Simões de Carvalho;
- Maria Mabilda Simões Cura, Dra.;
- Rui Pedro Lizardo Roque;
- Rosa Alexandra T. S. Colaço, Dra.;
- Rafael Alexandre Tralhão Gomes, Dr.;
- Jorge Manuel Neves Branco;
- Manuel Branco Aires;
- Agostinho Fernandes Ramalho Bento;
- Sérgio Filipe da Costa Monteiro (em substituição);
- Carlos Mendes Simões;
- Porfírio António Cardoso Quedas, Dr.;
- Evaristo Mendes Duarte;
,

A Ausência do Senhor Deputado:
- José Ribeiro Catarino;
Na BANCADA DA COLIGAÇÃO PPD/PSD-CDS/PP-PPM
A Presença dos Senhores Deputados:
- Ângelo Manuel C. S. Penacho, Prof.;
- Virgílio Manuel dos Santos Costa, Dr.;
- José Manuel Páscoa G. Mendes;
- Susana Isabel Anjo Lapo, Dra.;
A Ausência da Senhora Deputada:
- Márcia Cristina Lopes Travassos, Dra.;
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Na BANCADA DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA
A Presença dos Senhores Deputados:
- José Francisco Ferreira Malhão, Dr.;
- José Pedro M. R. Calado, Dr. (em substituição);
- Ana Isabel Fernandes Fortunato, Dra.;
,

A Ausência do Senhor Deputado:
- João Augusto de Castro Ramos Pereira, Eng.;
Na BANCADA DO M.A.I.S
A Presença do Senhor Deputado:
- António José Martinho dos Santos Mota, Dr.;
Assim, estando presentes 30 (trinta) 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. LEITURA DE EXPEDIENTE/INFORMAÇÕES
Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“ Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhoras e Senhores Deputados Municipais,
Senhoras e Senhores Vereadores, Público aqui presente, Funcionárias, Funcionários…
Boa tarde a Todas e a Todos...
Vamos dar inicio à 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Municipal do corrente ano de 2018,
e começaríamos pelo Período de Antes da Ordem do Dia com a Leitura de Expediente e
Informações.
Dar nota que, em termos de expediente... no período que mediou entre a última Sessão
Ordinária, em Abril, e esta que estamos hoje a realizar, excluindo convites, ou duas
questões que chegaram agora e que estão em análise, não há qualquer expediente relevante
que a Mesa entenda dever dar conhecimento”.
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Pela Bancada da CDU, foi presente a seguinte

PROPOSTA
“O encerramento de extensões de saúde, as incertezas que pairam sobre a
continuidade de outras, a recusa da USF Vitasaurium de receber novos utentes da sua
área de influência, o incumprimento do previsto na Carta da Saúde, que sendo um mau
documento, não deixa de ser o único documento orientador para a área da saúde no
concelho, tem afastado das populações, especialmente da mais idosa, os cuidados
básicos de saúde e empurrado para unidades de saúde de concelhos vizinhos, muitas
pessoas residentes no concelho de Soure.
Dada a relevância deste assunto a que nem os autarcas de freguesia nem os autarcas
municipais podem ficar indiferentes, vimos propor a realização de uma assembleia
municipal extraordinária ainda na primeira quinzena de Julho, com um ponto único na
ordem de trabalhos: O estado da saúde no concelho de Soure.”

Foi deliberado, por unanimidade, com 30 (trinta) votos a favor, aprovar a
aceitação da Proposta apresentada pela CDU. ------------------------------------------Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Francisco Malhão: “ Boa tarde,
Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara Municipal, caros
Vereadores, caros Colegas Deputados Municipais e todos os presentes… quem tem
acompanhado o trabalho da Assembleia Municipal, tem-se deparado com este problema
da Saúde. É um assunto de grande importância para a população do Concelho de Soure,
quer seja de Figueiró do Campo, quer seja de Vinha da Rainha, quer seja de outras
Freguesias do Concelho. Dada esta situação que não se resolve, a Bancada da CDU acha
oportuno propor uma Assembleia Municipal Extraordinária, para tratarmos deste assunto
de uma forma mais aprofundada e ver quais são as saídas para resolvermos este problema
no Concelho.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“Dizer-vos o seguinte: - Perante tudo aquilo que são as noticias vindas a público e mesmo
alguns casos concretos de que todos temos conhecimento, parece-me de inteira
oportunidade a realização de uma Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal… e
devo dizer-vos que eu próprio tinha intenção de comunicar, dentro daquilo que está
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regimentalmente previsto, que iria proceder à marcação, pretendendo apenas acertar
convosco, com a brevidade possível, a data que era mais consensual… Relativamente a
esta Proposta da CDU... sendo certo que concordo com a oportunidade da mesma, não
deixo de manifestar a minha completa e total discordância com alguns dos fundamentos
que constam da mesma… são fundamentos que contrariam a realidade, de matriz radical
injustificada, e que em vez de contribuirem, ou de constituirem um bom contributo para
que possamos encontrar formas de melhorar o que está mal... parecem-me mais um
contributo para que tratemos de um debate ideológico, que é o que “menos interessa” às
populações... De maneira que, sobre esta Proposta, uma coisa é a oportunidade de o
assunto ser abordado numa Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, outra coisa é,
naturalmente, o tipo de fundamentação a usar… Por exemplo, quando a CDU de uma
forma intelectualmente arrogante diz que: - “o incumprimento do previsto na Carta de
Saúde, que sendo um mau documento”… trata-se de uma arrogância intelectual!... pois é
um documento que teve um parecer favorável aprovado por unanimidade… um
documento que não teve criticas da própria CDU na altura, em tempo útil... De maneira
que não se percebe, porque é que se antecipa aquilo que se pretende discutir com uma
atitude de arrogância intelectual que qualifica a base orientadora existente de mau
documento... é, afigura-se-nos, desnecessário!… Para se solicitar a marcação de uma
Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, não é preciso estarmos já a fazer
adjectivações que não nos distraindo da oportunidade da apreciação e do debate sobre o
assunto, acabam por criar, à partida, situações de discordância dispensáveis, porque em
nada ajudam à melhoria do que quer que seja... Assim sendo, sobre esta Proposta,
naturalmente, não deixarei de votar contra ela!... não porque discorde da oportunidade da
discussão do assunto, mas sim porque discordo da forma como está fundamentada a
apresentação da Proposta... O facto de termos sido apanhados de surpresa... se for caso
disso, procederemos a um intervalo de cinco minutos... para que cada Bancada possa
avaliar da oportunidade e do sentido de voto...”.
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Virgílio Costa: “Boa tarde
Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente de Câmara e colegas Deputados…
sobre os serviços de Saúde no Concelho de Soure, penso que é oportuno trazer esse tema
a discussão desta Assembleia, porém, para que nós possamos formar uma opinião válida e
conscienciosa, precisamos naturalmente que nos sejam fornecidos elementos para
podermos ponderar.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Evaristo Duarte: “Boa tarde…
cumprimento o Senhor Presidente da Assembleia, o Senhor Presidente de Câmara,
Senhores Vereadores, caros colegas Deputados, caros colegas Funcionários… o assunto
que pretendo abordar aqui hoje, é relativo à Comissão de Acompanhamento e da
Avaliação da Saúde para o Concelho de Soure que esta Assembleia deliberou criar à cerca
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de um ano. Como até ao momento nada foi decidido sobre esta matéria, entendo ser
urgente a criação dessa Comissão, e para tal sugiro que a mesma venha a ser constituída
por todos os Presidentes de Junta de Freguesia, uma vez que se trata de uma área que
abrange todo o Concelho e que é muito sensível para as populações locais. Penso também
que seria importante que a Câmara Municipal contratasse a realização de um estudo, por
uma equipa externa, por forma a conhecer as características, nomeadamente, a nível das
Unidades de Cuidados de Saúde Familiar, Cuidados de Saúde Primários, Extensões de
Saúde, e a respectiva população abrangida. Uma das primeiras tarefas dessa futura
Comissão passaria pelo acompanhamento desse estudo, e assim ficarmos todos a
conhecer a realidade do Concelho em matéria de Saúde.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“É exactamente neste ponto que faz sentido que discutamos esta temática da Saúde… a
intervenção do Senhor Deputado, Evaristo Duarte, pouco ou nada tem que ver com a
Proposta apresentada pela CDU… A intervenção do Deputado Municipal, Evaristo
Duarte diz o seguinte: - Importa debater já, o que é que se passou, o que é que se passa,
ou se nada se passou, com aquilo que foi a deliberação da Assembleia Municipal na sua
Sessão Ordinária de setembro de 2016, que aprovou a constituição de uma Comissão…
Esse é um assunto que deveria ser debatido já!... mas, primeiro temos de resolver esta
questão da Proposta da CDU... logo a seguir iremos discutir o que é que se passa com a
Comissão… se ela fez alguma coisa, se não fez nada, se se constituiu, porque é que não se
constituiu... vamos clarificar tudo isso... depois, então, é que poderemos avaliar Propostas
concretas, porque, com todo o respeito, estamos a apresentar Propostas sem aquilo que
deve sustentar uma qualquer Proposta, que é uma fundamentação que a sustente!… Neste
momento estamos a discutir uma Proposta da CDU… Esta Proposta da CDU, aquilo que
tem de positivo, já o adiantei, é a oportunidade de se debater com urgência o tema...
agora, a fundamentação da Proposta, da minha parte, já teve uma discordância muito
expressiva… portanto, não pretenderei com o voto que estou a indicar à Bancada do PS
condicionar a sua realização... entendo é que essa realização deve acontecer não com base
numa Proposta que utiliza este tipo de fundamentação. Portanto é esta Proposta que
estamos a discutir para já, a seguir discutiremos o que é que se passa com a Comissão
aprovada em setembro de 2016.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Francisco Malhão: “ Este
documento que está aqui é da CDU, portanto é a nossa opinião, seja ela correcta ou não
na sua opinião, não quer dizer que nós não possamos utilizar a adjectivação que bem
entendermos. É evidente que o mais importante é o que vem no segundo parágrafo, e
julgo que no segundo parágrafo da proposta o Senhor Presidente da Assembleia não deve
estar contra, aliás já o referiu. Se quiser esquecer o primeiro parágrafo e atender ao
segundo, de facto o que nós queremos é ter uma Assembleia Extraordinária para que
possamos então discutir todas as questões, como por exemplo a questão da Comissão,
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porque não?... As melhores formas de ultrapassar o problema… será através da Comissão
que já foi eleita e que não resolveu trabalho nenhum?… Nunca se reuniu, que eu saiba...
Nós vamos ter possibilidade de defender o que está escrito na Proposta e admitimos até
poder estar errados, mas aí veremos nessa altura se o estamos ou não. Agora o que
interessa é avançar com a Assembleia Extraordinária, e que se discuta então o problema
da Saúde para vermos se conseguimos melhorar a situação dos serviços de Saúde no
Concelho, isso é que é o mais importante, agora a adjectivação julgo não ser muito
importante.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“Senhor Deputado Municipal… como se referiu directamente à minha intervenção, eu
tenho de, naturalmente, usar do direito de resposta, para lhe dar nota do seguinte: longe
de mim colaborar ou influenciar a redacção de uma qualquer Proposta da CDU… agora,
o que eu não posso, é deixar de manifestar a minha opinião sobre aquilo que são os
fundamentos de uma Proposta da CDU, ou de outro qualquer partido!... Portanto, eu não
pretendo que corrija e muito menos que apague... até porque as Propostas não se
apagam!... quando muito, o Senhor Deputado altera a Proposta e temos outra Proposta…
sobre esta matéria e antes de passarmos à discussão da Comissão, porque eu acho que
devemos clarificar tudo o que se passou com a constituição da Comissão e o que é que
aconteceu, ou porque é que não aconteceu… mas, sobre esta Proposta dizer o seguinte:
eu apresento uma proposta alternativa, apesar de, para o fazer, não precisar que a
Assembleia Municipal o aprove, porque o Regimento em matéria de Sessões
Extraordinárias da Assembleia Municipal, diz o seguinte: “ O Presidente da Assembleia
convoca extraordinariamente a Assembleia Municipal por sua Própria iniciativa, quando a
Mesa assim o deliberar ou ainda a requerimento do Presidente da Câmara em execução de
deliberação do executivo da Câmara, de ⅓ dos membros da Assembleia, de um número
de cidadãos…”. A mim não me custa nada que acordemos aqui uma data de Julho para
marcarmos uma Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal... acordada essa data, essa
marcação não resulta, nem desta Proposta nem da utilização da minha prerrogativa
regimental, resulta da consensualidade e da unanimidade da Assembleia Municipal...
Digamos que os lideres parlamentares reuniram de forma informal e entenderam sugerir à
Mesa da Assembleia Municipal que fosse marcada uma Sessão Extraordinária. Estamos
disponíveis para que se aprecie uma Proposta neste sentido... por acordo dos lideres
parlamentares das forças com representação na Assembleia Municipal, foi sugerida à Mesa
da Assembleia Municipal que procedesse à marcação de uma Sessão Extraordinária sobre
o Estado da Saúde no Concelho... Esta é a minha Proposta alternativa.
Eu apresento esta Proposta alternativa: Os lideres parlamentares das forças com
representação na Assembleia Municipal apresentaram uma Proposta no sentido de que se
impunha realizar no mais curto espaço de tempo uma Sessão Extraordinária da
Assembleia Municipal com um Ponto único: “Saúde no Concelho de Soure.” ”
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Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Jorge Mendes: “Boa tarde a
todos… Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara, Senhores
Vereadores, colegas Deputados, Funcionárias e Público em geral… Sobre a Proposta da
CDU, à que reconhecer que de facto quando se faz uma Proposta, a Proposta vale pelo
seu todo e é composta pelos considerandos e pela Proposta em si mesma. Quando se faz
uma Proposta para uma Assembleia destas ou para qualquer outra, deve utilizar-se um
texto adequado e que possa suscitar o menos dúvidas possíveis e que seja o mais
consensual possível, e acho que aqui nos considerandos, nalguns dos quais eu também
não me revejo, mas o que interessa aqui é se marcamos ou não a Assembleia
Extraordinária… e sobre este ponto, e caso as duas propostas se mantenham, eu gostaria
de pedir cinco minutos de intervalo para discutir com os colegas de Bancada, porque de
facto tenho opinião sobre o assunto, uma vez que se trata de Saúde, e Saúde dos nossos
Munícipes, e por isso é um assunto importante... mas com a Proposta feita pelo Senhor
Presidente da Assembleia, a situação está ultrapassada e a Bancada do Partido Socialista,
não vê porque não possamos marcar uma Assembleia Extraordinária...”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Santos Mota: “Boa tarde…
antes de mais, cumprimentar o Senhor Presidente da Assembleia, Senhor Presidente de
Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, caros colegas Deputados, Gabinete de Apoio,
Funcionários e Colaboradores do Município… Não sei se foi coincidência ou não, mas
este era um tema que eu hoje ia trazer aqui à Assembleia e acho que é importante debater,
mas é um tema tão delicado que deveremos ter todo o cuidado, todo o rigor, com aquilo
que transmitimos… não pode ser de uma forma agressiva, tem de ser de uma forma mais
polida e mais construtiva. Não me revejo nesse tipo de argumentação e naturalmente
concordo com a marcação de uma Assembleia Extrordinária com este propósito, e
concordo inteiramente com esta possibilidade de fazermos uma Assembleia com a
Proposta das quatro Forças Políticas.”

A Bancada da CDU entendeu retirar a Proposta apresentada e subscrever uma
outra apresentada por representantes das 4 (quatro) Forças Políticas com assento na
Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“Depois de ouvirmos os lideres parlamentares das quatro forças políticas com
representação na Assembleia Municipal, na prática, vamos apreciar uma Proposta que não
deu entrada por escrito na Mesa, foi uma proposta oral, expressa por mim...”
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Pelas Bancadas do PS, da CDU, da Coligação PPD/PSD-CDS/PP-PPM e do M.A.I.S.,
foi presente a seguinte:

PROPOSTA
Considerando a realidade actual, os quatro líderes parlamentares com representação
na Assembleia Municipal de Soure, entenderam sugerir a marcação urgente de uma
Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, a realizar no próximo mês de Julho,
com um Ponto Único: Saúde no Concelho de Soure.

Foi deliberado, por unanimidade, com 30 (trinta) votos a favor, aprovar a
aceitação da Proposta subscrita por representantes das 4 (quatro) Forças Políticas
com assento na Assembleia Municipal.---------------------------------------------------Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Francisco Malhão: “ Eu só
queria que constasse em Acta que houve uma Proposta da CDU, e que ficasse registada
toda essa iniciativa… Quanto à data da Assembleia Extraordinária, sugiro a primeira
quinzena de Julho.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“ Dr. Malhão… aquilo que ficará em Acta, foi o que se passou… e o que se passou é que
a CDU apresentou uma Proposta, esgrimiu argumentos, houve lugar a outro tipo de
argumentos por parte de outros Deputados Municipais e com base nisso a CDU entendeu
retirar a Proposta e subscrever a Proposta que foi aceite e está a ser apreciada.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Jorge Mendes: “ Todos os
Lideres de Bancada já se pronunciaram sobre a urgência da marcação desta Assembleia,
que está sujeita ao mês de Julho. Como o mês de Julho é um mês de férias, eu sugeria que
fossem propostas duas datas, uma para a primeira quinzena e outra para a segunda, e que
as mesmas fossem colocadas à votação para podermos decidir.”

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta de marcação de uma Sessão
Extraordinária da Assembleia Municipal, com o Ponto único acordado, na Ordem
de Trabalhos, para o dia 16 de Julho, com inicio às 18,00 horas.----------------------10
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Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“Ultrapassada esta “parte”, recordo que estamos no Período de Antes da Ordem do Dia –
Informações – ... e que o Deputado Municipal, Evaristo Duarte levantou uma questão que
tem a ver com a constituição de uma Comissão e com aquela que foi aprovada
constituir… Antes de passarmos à discussão disto, importará clarificarmos os factos… até
porque 2016 era o mandato anterior, um ano antes de eleições, e agora estamos noutro
mandato… portanto, trata-se de uma deliberação aprovada no mandato anterior,
exactamente a um ano do seu terminus… sobre isto, e para contextualizar, importa que
percebam o seguinte: no dia 16 de setembro de 2016, em Reunião de Câmara Municipal,
sob proposta do Senhor Presidente, Mário Jorge Nunes, foi aprovada a constituição de
uma Comissão composta por um vereador de cada partido ou força eleitoral, um
representante de cada força eleitoral presente na Assembleia Municipal, um representante
do Conselho Local de Acção Social, um representante a indicar pela Administração
Regional de Saúde em função das suas responsabilidades regionais e locais, e que essa
Proposta iria ser submetida à Assembleia Municipal… mas, para além desta Proposta
dizer quem é que deveria integrar essa Comissão, importa lembrar, que de acordo com a
Acta dessa Reunião de Câmara (que eu li à época uma vez que não estive presente nessa
reunião), aquilo que teria ficado acordado perante as intervenções nela relevadas... é que
tratando a Carta de Saúde como uma boa base de partida (a linguagem não é minha) o
Senhor Presidente e os Senhores Vereadores conjuntamente com os Serviços Técnicos do
Município afectos ao gabinete da área da Acção Social e Saúde iriam promover a execução
previa de mais acções especificas no Concelho durante as semanas seguintes para fazer o
levantamento da Saúde!... saber quantos utentes há em cada extensão, quantos utentes têm
as Unidades de Saúde Familiar, que condições técnicas e físicas existem em cada
Extensão, quais é que fecharam, quais estão abertas, qual a periodicidade do médico,
auscultar as Juntas de Freguesia, enfim!… e que, depois, esse levantamento seria
entregue... o próprio vereador de então, Dr. Carlos Páscoa, também apresentou este tipo
de sugestão, de acordo com o que está escrito em acta... disse que não tinha nada a opor a
integrar esta Comissão mas que entendia que devia haver um estudo prévio… com base
nisto, na reunião de 28 de setembro de 2016, a Assembleia Municipal, também por
unanimidade, deliberou aprovar a Proposta que tinha sido aprovada em Reunião de
Executivo... Mas, importa lembrar que aquilo que foi dito nessa Sessão... em linha com
aquilo que foi dito pelo Senhor Presidente de Câmara, pelo que foi dito pelo então líder de
Bancada da Coligação do PSD, Dr. Rui Cunha, no fundo em consonância com o que
tinha sido dito na Reunião de Câmara, de que a Bancada estaria disponível para indicar um
Deputado Municipal, mas que ficariam a aguardar que lhes fossem fornecidos os
elementos disponíveis sobre aquilo que eventualmente a Câmara já teria feito ou pudesse
vir a fazer sobre esta matéria!!!... Eu devo dizer-vos o seguinte: Isto foi aprovado em 29 de
Setembro e o Presidente da Assembleia Municipal, formalmente, nunca recebeu de
nenhum partido a indicação formal de quem era o seu vereador representante, nem qual
era o seu Deputado Municipal representante, nem qualquer levantamento feito pela
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Câmara Municipal como base de trabalho para podermos fazer essa reunião!!!… portanto
a Comissão não foi constituída!!!… importa perceber também que isto foi em final de
Setembro… Natal… Eleições Autárquicas… como sabem os períodos eleitorais não são
propriamente propensos a Comissões que visem plataformas de consenso... São mais
propensos a questões que normalmente geram divisões!... portanto, foi entendido, que o
facto de nada chegar à Assembleia Municipal, teria resultado da inoportunidade do
momento… não a questionei… a verdade é esta, nada mas nada chegou à Assembleia
Municipal!!!... Acresce que, não havendo Comissão, o Presidente da Assembleia Municipal
não deixou de ir ouvindo de forma informal, quer o Senhor Presidente de Câmara,
quando entendeu falar sobre esse assunto, quer alguns Presidentes de Junta de Freguesia
que entenderam colocar questões concretas… o Presidente da Assembleia Municipal,
nunca se pretendendo substituir ou ocupar qualquer espaço de intervenção que compete e
deve ser utilizado por Orgãos Executivos, foi manifestando opinião e agilizando alguns
contactos... Portanto, houve uma aprovação na Câmara e uma aprovação na Assembleia
Municipal, mas em bom rigor, não houve lugar formal à constituição de Comissão
alguma... esta é que é a realidade factual!!!… E com todo o respeito, a Assembleia
Municipal não tem um gabinete próprio que lhe permita estar a chamar à atenção do
Presidente de Câmara que ainda não enviou o estudo, ou dos serviços que ainda não
enviaram o estudo, ou a cada partido que ainda não indicou quem é o seu representante,
para poder formalmente constituir a Comissão e marcar a primeira reunião de trabalho!...
Esta é a realidade factual e a ambiência subjacente a estas deliberações. Agora, acho que,
mesmo que tivesse havido... quando há novas eleições, importa criar uma nova
legitimidade!... porque o Presidente de Câmara é o mesmo, mas alguns dos Deputados
Municipais são os mesmos... a verdade é que neste mandato ainda não houve nenhuma
apreciação de qualquer Proposta, tanto quanto julgo saber, quer em sede de Reunião de
Câmara, quer em sede de Assembleia Municipal… Portanto, feita esta contextualização
factual, mais dirigida aos Senhores Deputados que foram eleitos apenas para este
mandato e também uma explicação para aqueles que já eram Deputados no anterior
mandato e que participaram nesta votação… dadas estas rigorosas explicações no plano
factual, dizer-vos o seguinte: - Eu sou capaz de achar que se o caminho é constituir uma
Comissão para trabalhar com base neste ou naquele modelo, com todos ou só com
alguns, se calhar é preferível preparar convenientemente essa Sessão da Assembleia
Municipal Extraordinária e era importante que antes da sua realização fossem facultados
aos Deputados Municipais, um conjunto de elementos… elementos esses, que convido a
Câmara a solicitar à ARS Centro, ou ao ACES, como entenderem melhor, e que retratem
quantitativa e qualitativamente a realidade concelhia… e a esses elementos, poderá o
Senhor Presidente de Câmara se o entender, juntar uma memória descritiva em que nos
informa quais as diligências que tomou, em que sente que foi bem sucedido, política e
socialmente, ou que possa ter sido menos bem sucedido… para além desses elementos
que retratam a realidade de uma memória descritiva do Senhor Presidente, nova
distribuição da Carta de Saúde que nós não aprovámos... o que há é uma Carta de Saúde
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que nos foi proposta, pelo então ACES, relativamente à qual nós aprovámos um parecer
favorável, por unanimidade!!!… Mas, importa que se leia essa Proposta de Carta de Saúde
e importa que se leia o conteúdo do parecer favorável que aprovámos por unanimidade...
na posse dessa cópia de Proposta de Carta de Saúde, na posse dessa cópia da Acta que
aprova um parecer por unanimidade, na posse dos elementos qualitativos e quantitativos
que retratam a realidade de hoje no Concelho, nas diferentes Freguesias, na posse de uma
memória descritiva feita pelo Senhor Presidente de Câmara… pensamos que, então sim,
estaremos em condições de, com conhecimento prévio e de causa, ter uma Sessão
Extraordinária da Assembleia, produtiva, clarificadora, conhecedora... de maneira que,
sobre esta matéria, Senhor Deputado Municipal, Evaristo Duarte e demais colegas da
Assembleia, é aquilo que se me oferece sugerir.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Francisco Malhão: “Gostaria
de saber em que data é que essa Proposta da Carta de Saúde foi aprovada...”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“ O ACES enviou em 14 de julho de 2011, uma Proposta de Carta de Saúde… a Reunião
de Câmara aprovou um Parecer a essa Proposta na Reunião de Câmara de 11 de agosto de
2011… isto não foi à Assembleia Municipal, quando muito, foi dado conhecimento à
Assembleia Municipal, porque a aprovação de um Parecer sobre uma Proposta de Carta
de Saúde é votada no Orgão Executivo, que disso dá conhecimento, como deu, na Sessão
da Assembleia Municipal seguinte... Portanto, na Informação Escrita da Assembleia
Municipal de setembro de 2011, certamente lá estará na área da Saúde essa informação, de
que foi aprovado por unanimidade um parecer favorável sobre uma Proposta de Carta de
Saúde.
Não havendo mais inscrições, interpreto o vosso silêncio como concordando com a
recomendação que apresentei oralmente ao Senhor Presidente de Câmara e portanto
ficaremos com a obrigação de marcar essa Sessão Extraordinária da Assembleia para o dia
16 às 18h... ficamos a aguardar que, até pelo menos três ou quatro dias antes, nos façam
chegar esses elementos… portanto, a cópia do que muitos já têm, da Carta e do Parecer, e
daquilo que possa ser o que a ARS Centro tem a dizer sobre a realidade actual do
Concelho de Soure, ou o ACES, e aquilo que o Senhor Presidente de Câmara entenda
dever ser o conjunto de informações, diligências, mais bem sucedidas, menos bem
sucedidas… para que possamos perceber qual a base que deve servir de partida para uma
apreciação conhecedora e fundamentada.”
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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 ABRIL E 25 DE JUNHO DE 2018
01-EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/ MELHORAMENTO DE CENTROS ESCOLARES
No período em análise, foram realizadas diversas intervenções em estabelecimentos educativos, por
Administração Direta, num total de 3.184.20€.
TRANSPORTES ESCOLARES
Funcionamento regular da rede de transportes, para todos os níveis de ensino.
Pagamento de um total de 7.7943.33€, a empresas de transportes e IPSS do Concelho, ou diretamente a
alunos que frequentam o ensino obrigatório fora do concelho, por inexistência dessa oferta educativa no
concelho de Soure.
COMUNICAÇÕES
O Município assegura o pagamento das comunicações dos estabelecimentos de ensino. O pagamento
destas despesas, dos jardins-de-infância e escolas do 1.º CEB, perfizeram um total de 729.48€.
SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA
. programa de expansão e desenvolvimento da educação pré-escolar
PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO 1.º CEB.
Acompanhamento de todos os serviços, que funcionaram normalmente, nos Jardins de Infância e nas
Escolas de 1.ºCEB
Ação Social Escolar/Serviço de Apoio à Família.
Protocolos com Instituições e Juntas de Freguesia.
Pagamento da Prestação de Serviços de Confeção, Transporte e Distribuição das Refeições Escolares nos
Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar no valor de 3.642.58€, e no 1.º CEB com o valor de 8.873.37€,
relativos ao ano letivo de 2017/2018.
Pagamento da Prestação de Serviços de Confeção, Transporte e Distribuição das Refeições Escolares ao
Jardim de Infância de Soure e à EB1 de Soure, à DGESTE, no valor de 16.163.56€, relativos ao ano letivo
de 2017/2018.
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Pagamento do Acordo de Cooperação com o Centro Social das Malhadas para a disponibilização de um
Recurso Humano, com a finalidade de prestar serviços no âmbito do funcionamento do SAF (Serviço de
Apoio à Família), no valor de 1.560€.
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 485.34€.
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., sendo
este acompanhamento efetuado com apoio de uma Nutricionista.
Nos meses de abril e maio de 2018 (ano letivo 2017/2018) foram servidas as seguintes refeições:
JI
abril 2018
Alfarelos
97
Degracias
132
Figueiró do Campo
150
Granja do Ulmeiro
344
Samuel
92
Sobral
207
Soure
578
Tapéus
156
Vila Nova de Anços 170
Vinha da Rainha
240
Total
2166
1.º CEB
Alfarelos
Degracias
Figueiró do Campo
Granja do Ulmeiro
Samuel
Sobral
Soure
Tapéus
Vila Nova de Anços
Vinha da Rainha
Total

Abril
2018
453
402
371
1023
162
459
1959
248
604
256
5937

maio 2018
160
184
226
415
129
276
701
234
248
325
2898

Total de Refeições
Entidade Fornecedora
257
Freguesia de Alfarelos
316
Centro Social das Degracias
376
Centro Social de Alfarelos
759
Freguesia da Granja do Ulmeiro
221
Freguesia de Samuel
483
APPACDM de Soure
1279
DGESTE
390
Freguesia de Tapéus
418
Casa do Povo de Vila Nova de Anços
565
Freguesia da Vinha da Rainha
5064

maio 2018

Total de Refeições

Entidade Fornecedora

613
558
558
1444
221
602
2714
333
860
355
8258

1066
960
929
2467
383
1061
4673
581
1464
611
14195

Freguesia de Alfarelos
Centro Social das Degracias
Centro Social de Alfarelos
Freguesia da Granja do Ulmeiro
Freguesia de Samuel
APPACDM de Soure
DGESTE
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
CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SOURE

Aquisição de serviços de Arquitetura e Especialidades, pelo preço de 16.550.00€.
AMPLIAÇÃO/ CONSERVAÇÃO/ REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

-EB1 DA GESTEIRA
Abertura de procedimento para criação de uma sala para Biblioteca Escolar.
REGIME DE FRUTA ESCOLAR

Manutenção do Programa Regime Fruta Escolar – Lanche Saudável – aos alunos do Pré-Escolar e 1.º
Ciclo, com entregas semanais. O objetivo é promover o consumo de fruta e incutir outros hábitos
saudáveis nas crianças e suas famílias. O investimento foi de 2.025.17€.
Realização da 2.ª medida de acompanhamento do Regime de Fruta Escolar, através da atividade
denominada “À Descoberta dos Sentidos – 5 formas de comer frutos secos oleaginosos”, em todos os estabelecimentos
do ensino pré-escolar e do 1.ºCEB públicos do Concelho”. Esta atividade teve um custo de 213.87€.
Promoção da dinamização do Workshop de Alimentação Saudável –“Ideias à Mesa: Crianças Saudáveis,
Famílias Felizes”- , 3.ª medida de acompanhamento do Programa Regime de Fruta Escolar, dirigido a Pais
e Filhos, como forma de promover hábitos de vida mais saudáveis, realizado no dia 16 de junho, nos
Jardins da Biblioteca Municipal de Soure, com um custo de 220€.
2018
Concurso “Conhecer Abril 2018” dirigido a todas as escolas do 1.ºCEB do Concelho de Soure. Atribuição
de prémios aos três primeiros alunos vencedores e respetivas escolas.
CONCURSO CONHECER ABRIL

EXPEDIENTE E LIMPEZA

Transferência para o Agrupamento de Escolas Martinho Árias da 3ª tranche relativa ao pagamento do
Expediente e Limpeza do Pré-Escolar e 1.º CEB (2017/2018), num total de 2.970€;
DESPESAS DE MANUTENÇÃO

Transferência para o Agrupamento de Escolas Martinho Árias da 3ª tranche relativa ao pagamento de
Despesas de Manutenção do Pré-Escolar e 1.º CEB (2017/2018), num total de 2.790€.
Participação nas festas de Encerramento de Ano Letivo dos Jardins de Infância e Escolas do 1.º CEB.
1.º CEB
Protocolos com Instituições e Juntas de Freguesia – pagamento num total de 15.747.50€.
Continuação das aulas de “Adaptação ao Meio Aquático” no horário das AEC – Atividade Física - com a
possibilidade de levar os alunos do 1.ºCEB do Concelho de Soure às piscinas Municipais de Vila Nova de
Anços, proporcionando-lhes assim o contacto com este desporto.
Realização de uma iniciativa no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), no Pavilhão
Municipal Mais Desporto – Quinta da Coutada, em Soure, no dia 06 de maio, nas áreas de Música e Inglês,
com a promoção de um Espetáculo Musical.
PROGRAMA DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO

IMPLEMENTAÇÃO DA PLATAFORMA DE GESTÃO ESCOLAR

Implementação de uma Plataforma de Gestão Escolar, que permite a inscrição e gestão de todos os
Serviços de Apoio à Família (SAF), Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), Transportes Escolar
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e Inventários/ pedidos de material e equipamentos, para um período de três (3) anos, com um custo de
23.177.79€.
.CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SOURE
. Aquisição de Serviços de Arquitetura e Especialidades
Aquisição de serviços de Arquitetura e Especialidades, pelo preço de 16.550.00€.
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES
1. Antiga “Casa da Criança”
- Homologação do Auto de Receção Provisória
2. Casa da Criança
- Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto
3. Pinturas
- Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto
ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
PROGRAMA ECO-ESCOLAS
Continuação da participação nos Conselhos Eco-Escolas 2017/2018 e em todas as atividades inerentes ao
funcionamento do Projeto Eco-Escolas, do qual o Município de Soure é parceiro.
Este ano letivo estão inscritas 6 escolas participantes: Jardim de Infância e EB1 Vinha da Rainha (inscrição
conjunta), Jardim de Infância de Vila Nova de Anços, Centro Escolar do Marco, EB1 do Sobral e Escola
Secundária Martinho Árias de Soure.
PORTUGAL2020

(CIM)

Participação nas reuniões de Trabalho dinamizadas pela Comunidade Intermunicipal da Região de
Coimbra (CIM), relativas às candidaturas ao Portugal2020: “Planos integrados e inovadores de combate ao
insucesso escolar”.
PROJETO EMPREENDEDORISMO NAS ESCOLAS

(CIM)

Participação de um grupo de alunos do 3.º Ciclo do Agrupamento de Escola Martinho Árias de Soure,
com o projeto “Lusitanos”, na 2.ª edição Intermunicipal da ExpoEmpresas, promovida pela CIM – Região
de Coimbra, evento que decorreu no dia 26 de maio, em Condeixa-a-Nova.
Evento Municipal “A Aventura do Gaspar e da Inês” – Empreendedorismo no 1.º Ciclo , decorrido no dia
09 de junho, no Auditório da Biblioteca Municipal de Soure, com a participação de uma turma da EB1 do
Sobral, com alunos do 1.º e 2.º ano de escolaridade.
PROJETO ESCOLA DE VERÃO JÚNIOR DA ESEC/IPC

2018

Participação no Programa Escola De Verão Júnior Da Escola Superior de Educação de Coimbra/
Instituto Politécnico De Coimbra Verão 2018:
- Recolha das Inscrições e respetivas diligências dos alunos abrangidos por este Programa.
CEDÊNCIA DE VIATURAS/AUTOCARROS MUNICIPAIS
Agrupamento de Escolas de Soure (Campeonato Europeu de Escalada)
Agrupamento de Escolas de Soure (Concurso Nacional de Leitura)
Associação Cultural Recreativa e Social de Samuel
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Centro Escolar de Degracias e Pombalinho (EB 1 e Jardim de Infância)
Centro Escolar de Samuel (Jardim de Infância e EB 1)
Escola Básica 1 de Alfarelos
Escola Básica 1 de Figueiró do Campo
Escola Básica 1 da Gesteira
Escola Básica 1 do Sobral
Escola Básica 1/2 de Soure
Escola Básica 1 de Tapéus
Escola Básica 1 de Vinha da Rainha
Escola Secundária Martinho Árias
Instituto Pedro Hispano
Jardim de Infância de Alfarelos
Jardim de Infância de Figueiró do Campo
Jardim de Infância do Sobral
Jardim de Infância de Soure
Jardim de Infância de Tapéus
Jardim de Infância de Vila Nova de Anços
Jardim de Infância de Vinha da Rainha
Santa Casa da Misericórdia de Soure (Creche e Casa da Criança)
Serviços Educativos da Câmara Municipal de Soure
AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTRO ESCOLARES
1. EB1 da Gesteira - Criação de uma Sala para Biblioteca
- Escolha do Procedimento Prévio
2. EB 1 de Figueiró do Campo
- Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto
3. EB 1 do Sobral
- Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto
4. 1 do Sobral - Reparação da Estrutura dos Telheiros Existentes
- Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto
5. Escola Primária de Tapéus - Execução de um Telheiro
- Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto
JUVENTUDE
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
No dia 01 de junho, assinalou-se o Dia Mundial da Criança, com a organização de um evento destinado às
crianças do 1.º ciclo de escolaridade, tirando partido do excelente Espaço Entre Rios, do Parque dos
Bacelos e do Jardim da Várzea, tendo participado mais de 500 alunos.
Esta ação consistiu na realização de um conjunto de atividades diversificadas (organizadas por estações),
que envolveram a realização de jogos tradicionais (corrida de sacos, jogos de tração, rabo da raposa, jogo
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da bola ao poste), prática desportiva (slide, travessia de barco), ateliês (pintura de mural, expressão
plástica), ações de sensibilização (nutrição e alimentação saudável, compostagem, jogos adaptados),
insufláveis e, ainda, a distribuição de fruta no âmbito do programa Regime de Fruta Escolar, ao
qual o Município aderiu pelo quarto ano consecutivo.
Em termos da despesa realizada, a mesma estava prevista nas Grandes Opções do Plano PPI e AMR para
o ano de 2018, e foi de €3.208,71.
2.º OPEN DE NATAÇÃO
Decorreu no dia 9 de junho nas Piscinas Municipais de Vila Nova de Anços o 2.ºOpen de Natação,
dirigido aos alunos dos 3.º e 4.º anos de escolaridade, que ao longo do ano letivo praticam
adaptação ao meio aquático no âmbito das atividades de enriquecimento curricular, tendo
participado 96 crianças.
02-CULTURA
AÇÕES NO ÂMBITO DA CULTURA
BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE MÃOS DADAS COM O CURRÍCULO…
A AVENTURA DO PEQUENO AZULEJO (3º PERÍODO)
O ano 2018 foi considerado o Ano Europeu do Património Cultural e, na continuação do trabalho
desenvolvido na Biblioteca Municipal em articulação com os projetos educativos das escolas, celebramos o
PATRIMÓNIO!
O Património está em toda a parte, nas ruas e nas aldeias, nas vilas e nas cidades. Há que aprender a saber
VER, há que aprender o que se quer ver. Há que parar por momentos, descobrir… e saber LER o que nos
rodeia. Depois, falar sobre os objetos, os espaços, os edifícios, as cidades, as pessoas e os seus costumes.
Ou seja, incentivar a fruição e a partilha do conhecimento sobre o património, primeiro da nossa terra,
depois do nosso país e a seguir da Europa, enquanto espaço comum a todos nós.
Só preserva quem valoriza e só valoriza quem conhece!
Conclusão desta iniciativa com a exposição “Azulejaria de Soure”, realizada pelos vários níveis de ensino
do concelho e inaugurada no dia 25 de abril.
SÁBADOS NA BIBLIOTECA
Manta com Histórias para Pais e Filhos
- 5 sessões
- 33 crianças - 4 adultos
Outros sábados:
14/4 – Jornadas Formativas
28/05 – Jornadas Formativas e Concurso Concelhio de Leitura
05/05 – Jornadas Formativas
12/05 – Anos Incríveis (encerramento)
09/06 – Empreendedorismos nas Escolas do 1ºCEB/ CIM- A aventura de Gaspar e da Inês
16/06 -Workshop “Ideias à Mesa, Crianças Saudáveis, Famílias Felizes”, dinamizado pela Aroma a Dois.
Inserido na Medida de Acompanhamento do Regime Fruta Escolar
- 23 adultos
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ENTRE A FRALDA E A CHUPETA… DESCOBRIMOS O LIVRO! LIVRO A LIVRO
DESCOBRIMOS A BIBLIOTECA!
Participação das crianças da valência Creche/ 11 salas e 164 bebés (1 e 2 anos)
Projeto que decorre nas diferentes creches do concelho e na biblioteca municipal.
Tem como objetivo promover o contacto precoce com os livros e as histórias, assim como contribuir para
o desenvolvimento precoce de competências de leitura.
Desenvolve-se, mensalmente, nas creches.
Em Junho, o projeto termina com a primeira deslocação dos grupos de crianças à biblioteca municipal
onde se dinamiza uma ação de promoção de leitura e do conto através de tapete de histórias. ( “Os amigos do
Elmer” de David Mckee; “A que sabe a lua” de Michael Grejniec)
Por fim, cada criança faz uma impressão dos próprios pés (crianças de 1 ano) e das mãos (crianças de 2
anos) num diploma criado para o efeito e que simboliza os primeiros passos na biblioteca municipal de Soure.
- Foram realizadas 17 sessões nas creches do concelho
- Foram realizadas 12 sessões na biblioteca municipal
Transportes para a educadora assegurados pela Autarquia.
Transportes das crianças para a biblioteca, em junho, assegurados pelas IPSS com exceção da Santa Casa
da Misericórdia de Soure
PARA LÁ … E PARA CÁ!
Participação das crianças do Pré-Escolar das IPSS do concelho (11 salas e 202 crianças)
Foram realizadas 2 deslocações, por cada sala, à Biblioteca Municipal (uma por mês).
Foram realizadas 22 sessões de promoção do livro e da leitura, na biblioteca municipal.
Foram realizados 404 empréstimos de livros para leitura domiciliária.
Os transportes são assegurados pelas IPSS, com exceção dos transportes para a Santa Casa da Misericórdia
de Soure.
MONTRA INFORMATIVA (Livros/ Autores/ Acontecimentos…)
- Montra de livros sobre História Local
- Santos Populares
- Dia de Portugal
- Novidades editorias na biblioteca
COMEMORAÇÕES DOS 44 ANOS DO 25 DE ABRIL DE 1974
As Comemorações dos 44 Anos do 25 de Abril de 1974 começaram no dia 24, com um Café Concerto no
átrio dos Edifício dos Paços do Concelho.
No âmbito da adesão do Município de Soure ao Movimento “Município pela Paz” realizou-se a
“Caminhada pela Paz” na manhã do dia 25 de abril.
A anteceder a Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, um grupo de jovens alunos do
Agrupamento de Escolas Martinho Árias e pertencentes ao Clube Arte & Vícios, apresentou encenação do
momento em que um cidadão português recebe a notícia da Revolução ocorrida em 1974.
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CONCURSO CONHECER ABRIL/ 2018
Comemorações 25 de abril de 1974
Concurso promovido pela Câmara Municipal de Soure e dirigido a todos os alunos das escolas do 1º ciclo
de escolaridade, com o objetivo de desenvolverem um trabalho gráfico/ desenho, cujo tema é o 25 de abril
de 1974. O trabalho vencedor foi integrado no cartaz oficial do Município para as Comemorações do 25
de abril. Assume um carácter pedagógico e formativo, pois é também um meio para sensibilizar o público
escolar para um melhor conhecimento sobre um dos factos que mais recentemente marcou a História de
Portugal.
Este ano, concorreram todas as escolas do 1º ciclo que apresentaram 74 trabalhos a concurso.
ESCOLAS Vencedoras
Nome das escolas
Prémios entregues
1º Prémio
Centro Escolar de
Marco
2º Prémio
EB Gesteira

13 Títulos da lista da Educação
Literária (1º CEB)

Impressora multifunções

3ºPrémio
EB 1 Sobral
13 Títulos da lista da Educação
Literária (1º CEB)

ALUNOS Vencedores
Nome dos alunos
Prémios entregues
1º Prémio
Inês Oliveira Neves
Jogos Mundo Jurássico/ Ambar
3º Ano de escolaridade
EB 1 de Samuel (Profª Alda
Estojo/ caixa de pintura
Maria)
Faber Castell
2º Prémio
Leonor Escaroupa
O 25 de abril contado às crianças e aos
2º Ano de escolaridade
jovens/ José Jorge Letria
EB 1 Gesteira (Profª Ana
Cláudia)
Fada Oriana/ Sofia Melo Breyner
3ºPrémio
Andersen
Duarte Tomé de Almeida
4º Ano de escolaridade
EB 1 de Sobral (Prof. Paula
Guardado)

Esta atividade terminou com a entrega de prémios aos alunos e escolas vencedoras na sessão
comemorativa do 25 de abril de 1974 da assembleia municipal e com a exposição de todos os trabalhos, no
átrio da Câmara Municipal.
COMEMORAÇÕES DOS 20 ANOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SOURE
FEIRA DO LIVRO – 23 de abril a 29 de abril
Este ano, a feira do livro foi assegurada pela Papelaria Livraria Central de Soure que trouxe à feira 52
editoras.
A saber: Bertrand: Kalandraka, Minutos de Leitura, Bichinho do Conto, Booktree, Fragantina, OKO,
Gailivro, Tinta da China, Esfera dos Livros, Bertrand, Chá das Cinco, Ministério dos Livros, Ponto de
Fuga, Versos K, O Arco de Diana, Aletheia, Alma dos Libros, Arte Plural, Contraponto, Cultura Editora,
Desassossego, Desrotina, Gestão Plus; Planeta Tangerina, VASP: Horizonte, 4 Estações, Baniam,
BookOut, Fundação Francisco Manuel, Glaciar Azul, Global Family, Guerra e Paz, Harper Collins Ibérica,
Letras Importantes, Penguin Random House, Planeta Manuscrito, Prime Books, Proliber, Zero a Oito;
José Almeida Gomes & Filhos: Trinta por uma Linha, Bruá, Planeta, Booksmille, Edicare, Presença, YoYo
Books, Civilização, Afrontamento, Asa, Texto Editora, Porto Editora, Leya, Caminho.
Para além de inúmeras visitas que passaram pelo certame, destaque para a presença de 919 alunos dos
vários estabelecimentos de ensino do Concelho.
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FEIRA DO LIVRO E DO EMPREENDEDORISMO (23 a 29 de abril)
ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO
23 e 24 de abril - O Principezinho, a partir da obra de Antoine de Saint-Exupéry, pelo grupo de teatro ADN
de Palco
Teatro infantil destinado ao público pré-escolar e do 1º ciclo do concelho
O Principezinho (10.30h)
JI Alfarelos- 6+2
EB1 Alfarelos – 40+2
JI Fig. Campo – 11+2
EB1 Fig. Campo – 27+2
JI G. Ulmeiro – 22+2
EB1 G. Ulmeiro – 83+6
JI Degracias – 9+2
EB1 Degracias – 27+2
Total – 225+20
O Principezinho ( 14.15h)
EB1 Gesteira – 29+2
EB12 Soure – 149+8
Fund. MLRuas – 38+4
Total - 216+14

O Principezinho ( 10.30)
JI Marco – 7+2
EB1 Marco – 45+3
JI V. Rainha – 18+2
EB1 V. Rainha – 19+2
JI V. N. Anços – 14+2
EB1 V. N. Anços – 47+3
JI Sobral – 15+2
EB1 Sobral – 33+2
EB1 Tapéus – 16+1
JI Tapéus – 12+2
Total - 226+21
O Principezinho (14.30h)
JI Soure – 43+5
C. S Alfarelos – 63 +6
Assoc. Samuel – 40+4)
S. Casa Misericórdia – 32+4
Total -178+19
TOTAL dos dois dias – 845+74

26 e 27 de abril – FEIRA DO LIVRO e do EMPREENDEDORISMO
Atividades diversificadas destinadas ao público do 3º ciclo e secundário
26 de abril
10.30 – Paulo Azevedo
“Superação”
Agrupamento
11ºB -20+1
2 C-14+1
12ª A- 21+1
1ºC-16+1
Instituto Pedro Hispano
10º ano – 30+2
Agrupamento
T – 10º B-17+2
T – 10 E- 15+1
T – 1º D – 29+2

27 de abril
10.30 - Ricardo Frade
“Motivação”
“Pé Descalço, da suécia a PT”
Agrupamento
9 A - 22+1+1
9 B- 21+1 +1
10 A,-31+1
12 B – 26+1
1 D - 21 +1
Inst Pedro Hispano 8º - 47+2
Total- 101+6
Total - 168+7
Agrupamento
- 9 C- 22+1
- 9 D – 22+1
-11 A – 28+1
Total – 61+5
Total - 72+3
TOTAL dos dois dias –402+21

Importa referir que o Curso Profissional Técnico Restaurante/Bar, do agrupamento de escolas Martinho
Árias-Soure, com orientação técnica do Prof. Márcio Madeira, esteve presente na feira com um expositor/
banca onde os alunos efetuaram diversos serviços de alimentos e bebidas, ao balcão, para distribuição
graciosa ao público que circulava na feira.
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De assinalar que outros cursos profissionais (Mecânica e Multimédia) deste mesmo agrupamento, tinham
na feira, uma exposição com trabalhos desenvolvidos ao longo do ano letivo
CATÁLOGO ONLINE DA REDE DE BIBLIOTECAS DE SOURE - 7 de maio
Para celebrar estes 20 anos de atividade, foi apresentado o Catálogo Online da Rede de Bibliotecas de
Soure. Esta plataforma digital comporta os catálogos das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de
Escolas de Soure, a Biblioteca Escolar do Instituto Pedro Hispano e o Catálogo da Biblioteca Municipal,
num total de 46.164 registos de documentos que, a partir desse momento, passaram a estar disponíveis
para consulta e pesquisa na internet.
Seguiu-se o espetáculo “A poesia é uma arma carregada de futuro” que enriqueceu as comemorações dos
20 anos, pois houve a oportunidade de ouvir textos poéticos ditos por Pedro Lamares.
Estiveram presentes 125 pessoas.
JORNADAS FORMATIVAS –28 de abril e 5 de maio
Continuação das primeiras Jornadas Formativas da Rede de Bibliotecas de Soure.
No dia 28 de abril, as jornadas prosseguiram no auditório da Escola Secundária de Soure com Teresa
Pombo (professora e membro da equipa do PNL) com a palestra Gamificação: desafios para a inovação da
aprendizagem da leitura e da escrita e ainda com a coordenadora das Bibliotecas Escolares de Soure, Maria
José Malo e Isabel Nina, (coordenadora interconcelhia da Rede de Bibliotecas Escolares) com práticas de
EdModo, plataforma social ao serviço do ensino aprendizagem
No dia 5 de maio, encerrámos as Jornadas formativas em Soure com Sara Reis Silva, que falou do papel da
literatura e dos livros para a infância, salientando a importância da ilustração e dos textos literários na
abordagem de técnicas de animação da leitura. Isabel Nina e Maria José Malo promoveram a utilização
pedagógica da plataforma EDMODO com os formandos.
O grupo de professores inscritos integrou 50 professores de vários níveis de ensino e são: 9 professores do
IPH, 22 do Agrupamento de Escolas Martinho Árias – Soure, os restantes pertencem as outras escolas da
área geográfica, associada ao Centro de Nova Ágora.
Foram três dias de formação cujo objetivo final foi valorizar o uso das bibliotecas e dos seus recursos na
promoção de múltiplas literacias e na consecução das áreas de competências inerentes ao Novo Perfil dos
Alunos e assim sairmos mais enriquecidos e motivados para os novos desafios, novos saberes e práticas
onde a Literacia da Leitura constituiu uma competência vital para o pleno desenvolvimento do individuo e
seu exercício de cidadania.
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA – 2018
28 de abril - Concurso Concelhio de Leitura (fase municipal)
A 3ª edição do Concurso Concelhio de Leitura, dinamizada pela Rede de Bibliotecas de Soure decorreu no
auditório da Biblioteca Municipal. Participaram 20 alunos do 1º e 2º ciclos, acompanhados pelos
professores, encarregados de educação e familiares.
Este ano letivo, pela primeira vez, o concurso nacional de leitura integrou alunos do 1º e 2º ciclos. Em
Soure, a Rede de Bibliotecas já dinamizava, para estes ciclos, um concurso de leitura a nível municipal que
este ano letivo passaram a integrar o concurso nacional. Assim, repetimos o modelo e, conforme
regulamento concelhio, foram realizadas as provas, ao longo do ano letivo. Primeiro através da seleção dos
melhores alunos pelos respetivos professores, depois a nível de escola/ ciclos de ensino (esta prova
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realiza-se na escolas de Soure, nomeadamente na EB 12 e secundária; e ainda no Instituto Pedro
Hispano).
Na fase escola são selecionados os três melhores alunos, por ciclo, que realizam a final do concurso
concelhio.
Constituição do júri: Isabel Nina, coordenadora interconcelhia da Rede Nacional das Bibliotecas Escolares;
Margarida Carrington, coordenadora do Departamento de Línguas Ângelo Penacho em substituição do
coordenador do Departamento Curricular do 1º CEB; Teresa Simões, coordenadora do Departamento de
Português do IPH e Paula Gonçalves, bibliotecária municipal.
A prova consistiu na realização de um quiz realizado on-line, e na leitura de excertos das obras ” A cidade
dos cães e outras histórias” de Luísa Ducla Soares ( 1º ciclo) e “Rosa minha irmã Rosa” de Alice Vieira ( 2º
ciclo).
Os vencedores do concurso foram:
Joana Bernardino Costa, Gabriel Mateus Martins, Laura Rodrigues Felício (1º ciclo); Victória Quinteiro
Amaral, Xénia Angélico Koziy, Afonso Lapo (2º ciclo).
Enquanto o júri reuniu, a autarquia ofereceu aos participantes e familiares um pequeno lanche e Estrela
Gomes, jovem cantora de Soure, animou musicalmente a sessão.
Nesta iniciativa estiveram presentes 119 pessoas na biblioteca.
24 de maio - Fase intermunicipal/Região de Coimbra -Biblioteca Municipal de Penacova
Na fase intermunicipal, em Penacova, estiveram presentes os alunos de todos os ciclos de ensino do
Agrupamento de Escolas Martinho Árias:
1º CEB - Joana Bernardino Mendonça Gaspar da Costa
Obra lida: A cidade dos cães |Luísa Ducla Soares
2º CEB - Xénia Angélica Koziy
Obra lida: Rosa, minha irmã Rosa | Alice Vieira
3º CEB - Sara Costa
Obra lida: Os sonhadores | António Mota
ENSINO SECUNDÁRIO - Lídia Faria
Obra lida: Uma casa na escuridão | José Luís Peixoto
Alunos e professores foram transportados pelos serviços de transportes do Município de Soure.
CONCURSO LITERACIA 3 DI. O DESAFIO PELO CONHECIMENTO, 3º edição
Iniciativa da Porto Editora que tem como principal objetivo promover a literacia em três dimensões
fundamentais do conhecimento: leitura, matemática e ciência. Neste ano letivo, este projeto passou a
incluir também o inglês sendo da responsabilidade da Cambridge Assessment English o desenvolvimento
das provas de Inglês para cada uma das fases.
A Rede de Bibliotecas de Soure participa nesta iniciativa desde 2015-16, sendo a atividade dinamizada
pelas bibliotecas escolares em articulação com os docentes das áreas disciplinares/anos de escolaridade
envolvidos em cada uma das edições.
1ª fase/ escola - No presente ano, no Agrupamento de escolas Martinho Árias, participaram os seguintes
alunos: 82 do 5º ano (prova de Matemática); 93 do 6º ano (prova de Ciência); 98 do 7º ano (prova de
Leitura); 82 do 8º ano (prova de Inglês).
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As provas, com a duração exata de 45 minutos, foram realizadas nos computadores das bibliotecas
escolares e nas salas de informática, através da plataforma online Escola Virtual. Tenta-se aplicar
conhecimentos em situações práticas através do suporte digital que capta a atenção dos alunos, que
utilizam a plataforma digital com bastante facilidade.
2ª fase/distrital – realizou-se no dia 28 de fevereiro, na escola EB2,3/S Quinta das Flores, em Coimbra
participaram quatro alunos: Rodrigo Simões Martins , na área de Matemática; Lara Mendes, na área de
Ciência; Rafael Alexandre Santos, na área de Leitura; Sara Costa, na área de Inglês Nesta fase, a aluna Sara
Costa (área de Inglês) ficou apurada para integrar o grupo de 86 finalistas que participaram na Grande
Final da LITERACIA 3Di, que se realizou no dia 11 de maio, no Pavilhão do Conhecimento — Ciência
Viva, em Lisboa. Os resultados deste projeto que visa consolidar as aprendizagens e elevar os níveis de
conhecimento num contexto similar ao das avaliações internacionais são comunicados individualmente, e
de forma sigilosa, às escolas participantes pela entidade promotora.
Os transportes da autarquia asseguraram a deslocação dos alunos e professores a Coimbra e a Lisboa.
3 de maio - “AFINAL O CARACOL” teatro infantil pela Associação Artística Andante
Público alvo – bebés, em creches no concelho de Soure.
Foram realizadas 3 sessão (duas no período da manhã e uma à tarde)
Assistiram as crianças dos grupos de 2 anos das creches da Santa Casa da Misericórdia de Soure, da
Associação de Samuel e da Associação da Vinha da Rainha, Centro Social de Alfarelos e do CAP da
Granja do Ulmeiro, Fundação Maria Luísa Ruas,
Assistiram 91 crianças.
4 de maio - SESSÃO DE CONTOS com o contador de histórias Rodolfo Castro
Assistiram os idosos dos centros de dia do CAP da Granja do Ulmeiro, da Fundação Maria Luísa Ruas, da
Associação de Samuel, da Santa Casa da Misericórdia, da Associação da Vinha da Rainha e da Casa o Povo
de Vila Nova de Anços.
Assistiram de 102 idosos à sessão de contos.
SEMANA DA LEITURA | Liberta o leitor que há em ti (7 a 12 de maio )
No âmbito da Semana da Leitura/2018, iniciativa promovida pelo Plano Nacional de Leitura e Rede das
Bibliotecas Escolares, o Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Soure dinamizou várias ações (encontro
com escritores, concurso de leitura, sessões de histórias …) direcionadas a diferentes níveis escolares.
Entre outras ações para os outros ciclos escolares, destacamos o Encontro com a ilustradora Anabela
Dias, autora de ilustrações para livros infantis. Pretendemos com estas sessões valorizar o traço, a linha e a
cor que compõem, cada vez mais, os livros infantis e a criatividade através das artes plásticas.
Anabela Dias (10 de maio, 5º feira)
EB 1-2 Soure
10:00h – 11:00h
62
EB 12 Soure (A B C)
JI -V.N.Anços
20+2
EB-V.N.Anços
53+2

EB 1-2 Soure
11:30h-12:30h
EB 12 Soure (DEFG)
JI-Sobral
JI Tapeus

74
12+2
18+2

Total (sessão)

Total ( sessão)

104+2

135+6

CE Samuel
14:30 – 15:30h
CE Samuel
JI-Marco
V. da Rainha
JI-V. da Rainha
Total ( sessão)

53
11
21+2
14+2
136+6
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Anabela Dias - 11 de maio (6º feira)
CE da Granja do Ulmeiro
10:00h – 11:00h
EB1 G. do Ulmeiro
95
EB1 V. N. Anços
48+4

Total (sessão)

143+4

CE da Granja do Ulmeiro
11:30h-12:30h
EB1-Alfarelos
JI-Alfarelos
EB1 Figueiró do Campo
JI- Figueiró do Campo
JI- G. do Ulmeiro
Total ( sessão)

38+2
8+2
30+2
14+2
14
104+8

CE de Degracias
14:30 – 15:30h
CE Degracias 1ºCEB
JI Degracias
EB1 Tapeus
EB1 - Sobral

22
15
25+2
41+2

Total ( sessão)

103+4

Foram efetuadas 6 sessões para 725 alunos. Foram abrangidos todos os alunos do ensino pré-escolar e do 1º
ciclo.
Transportes assegurados pela Autarquia.
Na Biblioteca Municipal destacamos, no dia 12 de maio, a exposição 20 Anos a Contar Histórias onde se
apresentaram vários materiais resultantes das histórias contadas, ao longo dos 20 anos.

ANOS INCRÍVEIS | 2ª feiras (17.30h /20h)
Formação no âmbito dos Serviços Educativos. Formação destinada a pais e encarregados de educação.
Durante o período da formação, as crianças ficam à responsabilidade do pessoal técnico da biblioteca.
Neste período, é proporcionado às crianças um lanche (leite, sumo, pão…) e são dinamizadas ações no
âmbito da promoção da leitura (contos, histórias pinturas …).
Foram realizadas 2 sessões com a presença total de 12 crianças (+/- 6 crianças por sessão, com idades
entre os 2 aos 10 anos).
EXPOSIÇÕES NA BIBLIOTECA
Exposição de Azulejos (abril a julho)
Na continuação do trabalho desenvolvido na Biblioteca Municipal, em articulação com os projetos
educativos das Escolas, propusemos descobrir o Património Azulejar no concelho de Soure!
Concelho que tem, nas suas capelas e ruas, testemunhos azulejares da História do Azulejo em Portugal.
Assim, iniciámos esta viagem na capela de S. Mateus e encontrámos vestígios de azulejos hispano-árabes
(Séc. XV/XVI), visitámos a igreja matriz de Soure e descobrimos azulejos do Séc. XVII, fomos
surpreendidos, em Tapeus, com os azulejos que contam histórias do Séc. XVIII, na vila encontrámos
azulejos de fachada/padrão já de produção em série; finalmente, conhecemos e demos a conhecer os frisos
de azulejos Arte Nova que se apresentam, disfarçadamente, em algumas vivendas no centro da vila.
No âmbito do trabalho colaborativo entre as escolas e a biblioteca municipal, desafiámos todos os alunos e
professores para partirem à descoberta do património existente em cada freguesia e aldeia do concelho, e
sugerimos a sua materialização na pintura dos azulejos que agora estão patentes nesta Exposição de
trabalhos, realizados pelos alunos dos jardins-de-infância e escolas do concelho de Soure.
Estão expostos 29 painéis de azulejos (pré-escolar, 1º e 2º ciclos).
Exposição “11 Maravilhas Naturais / Culturais da Nossa Terra” (21 de maio a julho)
Exposição cujo objetivo é dar a conhecer as 11 maravilhas identificadas e vistas pelos olhos das crianças de
cada uma das 11 salas de jardim-de-infância do Agrupamento de Escolas de Soure
O Departamento Curricular de Educação Pré-Escolar do Agrupamento de Escolas de Soure, no âmbito do seu plano de
ação para o ano letivo 2017/2018, definiu como área conjunta de intervenção, a temática, “Planeta Terra, a casa de todos
os que o habitam”.
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As crianças de cada Jardim de Infância foram desafiadas para a descoberta do património que integra o território onde estão
inseridas. O respeito e a valorização pelo património natural e/ou cultural foram abordados numa perspetiva de
corresponsabilização do que é de todos no presente e a sua preservação no futuro.
Um indivíduo, que se sente envolvido numa comunidade e que possui um sentimento de pertença em relação ao território em
que está inserido, tende a valorizar aquilo que caracteriza a sua comunidade, a sua terra. É nos contextos sociais em que
vive, nas relações e interações com outros e com o meio que a criança vai construindo referências, que lhe permitem tomar
consciência da sua identidade e respeitar a dos outros, desenvolver a sua autonomia como pessoa e como aprendente,
compreender o que está certo e errado, o que pode e não pode fazer, os direitos e deveres para consigo e para com os outros.
A importância da comunidade é a importância da nossa identificação e o nosso sentimento de pertença a algum sítio,
tornando-se fundamental sensibilizar os cidadãos para a sua proteção através de ações que estimulem a aproximação física e
emocional ao património.
O percurso ao longo do ano letivo foi no sentido de obter conhecimento e identificação do património de cada localidade e, em
cada contexto educativo, foi escolhida uma referência desse mesmo património, de modo a selecioná-lo para expor como uma
das maravilhas dessa mesma comunidade.
De 21 de maio a 20 de junho todos os alunos, em contexto de sala de aula, dos jardins-de-infância do
AES, visitaram a exposição na biblioteca podendo assim conhecer as maravilhas elaboradas pelos colegas
dos outros jardins do concelho de Soure.
De referir que esta vinda à biblioteca municipal serviu também para se fazer formação de utilizadores, dos
alunos do pré-escolar do AES, permitindo aos alunos fazer o cartão de leitor, requisição domiciliária de
livros e terem assim um contacto mais facilitador para uma maior aproximação dos pais e filhos aos
serviços da biblioteca municipal.
ENTRADAS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL
abril | jun – 3004
ESTÁGIO CURRICULAR. Mestrado em Politica Cultural Autárquica
Cláudia Munes encontra-se a desenvolver estágio curricular na biblioteca municipal. Decorre de dezembro
2017 até junho de 2018.
UTILIZAÇÃO DO AUDITÓRIO
Até às 18H – 13 utilizações
Depois das 18H – 4 utilizações
FUNCIONAMENTO REGULAR DE 5 POSTOS DE INTERNET
abril | jun – 1023 utilizações nos pc da biblioteca
abril | jun – 1304 utilizações através de wireless
BIBLIOTECAS ESCOLARES
Técnicas da Biblioteca Municipal no âmbito do SABE (Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares)
procedem ao tratamento técnico dos documentos existentes nas bibliotecas do 1º e 2º Ciclos das escolas.
Processo em Curso
PROJETO BAÚS ITINERANTES
Conjuntos de livros diversificados, selecionados pelo Agrupamento de Escolas de Soure e Biblioteca
Municipal // Articulação com Programa Integrado de Promoção da Leitura
Recolhidos 22 baús.
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NO PALCO COM A INÊS E O GASPAR ( 9 de junho)
Projeto de empreendedorismo promovido pela CIM Região de Coimbra na qual o Município de Soure é
parceiro e que englobou um conjunto de atividades de complexidade crescente tendo culminado no
espetáculo, a nível municipal, com os pequenos empreendedores e com as mascotes da CIM, Gaspar e
Inês.
O projeto pretende proporcionar uma experiência de partilha e motivação e tem o intuito de criar uma
cultura empreendedora, promover o espírito de iniciativa, de cooperação e fomentar a criatividade.
Este ano letivo, a escola básica do Sobral (Turma do 1º e 2º anos – 12 alunos), da professora Filomena
Costa, desenvolveu um projeto cuja finalidade foi a criação de uma mascote, a Mascote de Soure.
Os alunos, orientados pela professora e com ajuda dos pais, pesquisaram sobre o património do concelho,
recolheram informação sobre cada freguesia, recolheram ideias e projetaram a construção de uma mascote.
Exploraram a gastronomia local e selecionaram o suspiro, o biscoite e o pão-de-ló de Soure.
Foi do pão-de-ló de Soure que fizeram a mascote, com os outros produtos incorporados (biscoito, a boca;
suspiro o nariz; os olhos em azul, a lembrar a água dos rios que passam por Soure), discutiram o nome a
atribuir e escolheram Sr. Ló.
Construíram portanto, um pão-de-ló gigante e criaram pins alusivos à temática.
A apresentação pública deste projeto empreendedor do 1º CEB do concelho de Soure contou também
com música que acompanhou os versos e rimas que percorreram as terras e os costumes das freguesias de
Soure.
A autarquia ofereceu um lanche aos alunos e familiares presentes neste evento: 50 pessoas
POSTO DE TURISMO MUNICIPAL/ GALERIA
FUNCIONAMENTO REGULAR DE 2 POSTOS DE INTERNET AO PÚBLICO
abril | jun - 6 utilizações
ENTRADAS NO MUSEU/ POSTO DE TURISMO
abril | jun - 195 entradas
Nota: Neste período entraram no Posto de Turismo de Soure 28 estrangeiros.
Visitas guiada:
- Visita guiada - Grupo de Mazda (5/05/2018)
- Visita guiada - Ex. Combatentes da Guerra Colonial (9/06/2018)
CONCURSO DE BANDAS DE GARAGEM
Este ano, realizou-se a 4.ª edição do Concurso de Bandas de Garagem, à qual concorreram 12 grupos
musicais, tendo sido apurados 8.
A segunda eliminatória decorreu no dia 05 de maio, na Gastronomia da Freguesia de Soure, onde atuaram
Too Many Faces, Eduardo Branco, Paradigma e Plano Z, tendo sido apurados para a final os dois últimos
grupos.
A final do Concurso de Bandas de Garagem terá lugar em setembro, nas Festas de São Mateus e, além dos
grupos selecionados, atuará Eduardo Branco, eleito como melhor grupo do Concelho de Soure.
MUSICAE – 2.º ENCONTRO DE ESCOLAS DE MÚSICA DO CONCELHO
Pelo segundo ano consecutivo, a Autarquia promoveu o Encontro de Escolas de Música do Concelho, que
contou com a participação do Grupo de Concertinas “Puxófole” (Ribeira da Mata), a Escola de Música da
Banda de Soure (duas escolas – Soure e Degracias), Escola de Música do Grupo Folclórico e Etnográfico
da Granja do Ulmeiro, Escola de Música do Centro Social de Figueiró do Campo, Escola de Música da
ADESTA (Tapéus), Escola de Música da Associação da Granja do Ulmeiro – CDR e Escola de Música da
Associação do Casal do Redinho.
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ESPETÁCULO ALUNOS E PROFESSORES DAS AEC
Durante o ano letivo, o Município de Soure proporciona às crianças do 1.º ciclo do ensino básico
Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento
dos seus domínios e competências e complementar o horário escolar de forma didática e pedagógica. Foi
neste sentido que, acompanhados por oito dos seus professores das áreas de Música e Inglês, os pequenos
aprendizes apresentaram um espetáculo demonstrativo do trabalho desenvolvido ao longo do ano, aos
pais, familiares e amigos, que assistiram na plateia.
FESTIVAL DE SOPAS E DO ARROZ DOCE
Nos dias 28 e 29 de abril, decorreu o já tradicional Festival das Sopas e do Arroz Doce. Esta iniciativa, que
vai na 4.ª edição, é organizada pelo Município de Soure com o apoio das Juntas de Freguesia e das
coletividades concelhias.
Este ano, participaram a Comissão de Festas em Honra de Nossa Senhora do Rosário (Alfarelos), Centro
Social das Malhadas (União das Freguesias de Degracias e Pombalinho), Centro Cultural e Recreativo da
Valada (União das Freguesias de Gesteira e Brunhós), Grupo Folclórico e Etnográfico da Granja do
Ulmeiro (Granja do Ulmeiro), Grupo Desportivo de Figueiró do Campo (Figueiró do Campo), ADESTA
– Associação de Desenvolvimento Social, Cultural e Desportivo da Freguesia de Tapéus (Tapéus), Fábrica
da Igreja Paroquial da Freguesia de Samuel (Samuel), Grupo de Escoteiros de Soure (Soure), Secção
Desportiva da Casa do Povo de Vila Nova de Anços (Vila Nova de Anços), Associação Cultural,
Desportiva e Recreativa do Parque de São João (Vinha da Rainha).
FILARMONIAS
Teve início no passado mês de março a segunda edição do Filarmonias.
Este evento tem como objetivo a realização de 10 concertos, um em cada uma das 10 freguesias do
concelho, executados pelas 5 bandas de música concelhias.
O Município pretende desta forma levar um espetáculo diferente a locais onde estes habitualmente não
acontecem e motivar as bandas filarmónicas a realizar um trabalho contínuo de estudo e renovação
permanente.
Neste período realizaram-se quatro espetáculos, no dia 13 de maio nos Simões, dia 19 de maio no Casal do
Redinho, no dia 20 de maio em Tapéus e, encerrando a edição deste ano, no dia 26 de maio em Vila Nova
de Anços.
CEDÊNCIA DE VIATURAS/AUTOCARROS MUNICIPAIS
Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Casal do Redinho
Associação Social, Recreativa e Cultural da Pouca Pena
Banda do Cercal
Banda de Soure
Cascos e Rolhas – Grupo Desportivo e Recreativo de Soure
Fanfarra dos Bombeiros Voluntários de Soure
Filarmónica 15 de Agosto Alfarelense
Grupo Artes de Palco
Grupo de Cordas de Alfarelos
Grupo Folclórico de Alfarelos
Grupo Folclórico e Etnográfico da Granja do Ulmeiro
Grupo Marias de Soure
Grupo Onomástico “os Josés de Soure” – “Os Grojos”
Rancho das Ceifeirinhas da Casa do Povo de Vila Nova de Anços
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Rancho Folclórico da Freguesia de Tapéus
Rancho Folclórico da Ribeira da Mata
Rancho Folclórico da Associação Social, Recreativa e Cultural da Pouca Pena
Rancho Típico de Paleão
Puxófole – Grupo de Concertinas
Santa Casa da Misericórdia de Soure (Grupo de Dança)
Sociedade Filarmónica Recreativa e Beneficente Vilanovense
. EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS
. Manutenção de Relvados Desportivos
- Procedimento Prévio
- Adjudicação
. Piscina Municipal ao Ar Livre de Soure
. Bar de Apoio - Concessão de Exploração
- Adjudicação
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE PAVILHÕES DESPORTIVOS DE SOURE
. Pavilhão Desportivo da Encosta do Sol
- Homologação do Auto de Receção Provisória
CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL - Campo de Futebol da
Vinha da Rainha
. Reparação da Cobertura
- Homologação do Auto de Receção Provisória

03-DESPORTO E TEMPOS LIVRES
I DUATLO DE SOURE
Realização no dia 28 de abril, do 1.º Duatlo de Soure. Esta prova, a contar para o Circuito Norte de
Duatlo, teve como objetivo afirmar o Concelho como uma referência na organização de eventos
desportivos de dimensão nacional e internacional.
CAMPEONATO EUROPEU DE ESCALADA DE BLOCO
Em resultado da parceria com a Federação Portuguesa de Montanhismo e Escalada, realizou-se entre os
dias 3 e 5 de maio mais uma edição do campeonato europeu de escalada de bloco.
FASES FINAIS DE BILHAR, NAS MODALIDADES DE SNOOKER, POOL E POOL
PORTUGUÊS
Celebração de contrato programa de desenvolvimento desportivo com a Federação Portuguesa de Bilhar,
para a realização entre os dias 10 de maio e 1 de julho, no concelho de Soure, das Fases Finais de Bilhar.
III CLÁSSICA DO BAIXO MONDEGO EM CICLISMO
Esta prova foi realizada no dia 29 de abril, e tem como objetivo a promoção do ciclismo bem como
contribuir para o desenvolvimento regional e local. O percurso abrangeu quatro concelhos (Figueira da
Foz, Pombal, Soure e Montemor-o-Velho).
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Manutenção dos pagamentos neste período ao apoio ao funcionamento às diversas coletividades para o
fomento da prática regular das várias modalidades, quer na vertente de formação, quer na de competição.
MANUTENÇÃO RELVADOS DESPORTIVOS
Adjudicação pelo prazo de 12 meses o serviço de manutenção de relvados desportivos pelo valor de
€10.320,00.
PISCINAS MUNICIPAIS AO AR LIVRE DE SOURE
Concessão da exploração do Bar de Apoio a este Equipamento, pelo valor de €600,00.
CEDÊNCIA DE VIATURAS/AUTOCARROS MUNICIPAIS
ACDSF da Vinha da Rainha – Secção Desportiva
AGU – Ass. da Granja do Ulmeiro - Cultura, Desporto e Recreio
Clube de Desportos e Educação Física do Norte e Soure - Paleão
Grupo Desportivo Sourense
Soure MOV

04-PROMOÇÃO TURÍSTICA
FESTAS DE S. MATEUS
Realização de reuniões.

05-AÇÃO SOCIAL
BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO 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. Ações
desenvolvidas:
- 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 sobre o Banco Local de Voluntariado de Soure e das fichas de inscrição dos
voluntários e da entidade promotora.
- Continuação de recolha de inscrições,
Neste momento, temos 25 inscrições de voluntários e 8 de organizações promotoras (Juntas de Freguesia,
Município de Soure e IPSS).
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.
- 4 Anos de implementação do Projeto
- Acompanhamento da execução das ações constantes no Projeto
- Pagamento no Valor de €1.800,00 referente à execução das ações desenvolvidas pela “Associação
Oportunidades Iguais – Sem Diferenças”, relativas aos meses de março, abril e maio de 2018.
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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 do Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure, no ano letivo de
2017/2018.
- Acompanhamento de todo o processo da Representante EPIS do Concelho (Técnica do Município);
- Apresentação de Resultados – 2.º Período – 2017/2018
No passado dia 16 de maio de 2018 decorreu uma reunião de trabalho entre o Agrupamento de Escolas
Martinho Árias de Soure, o Município de Soure e a EPIS, onde foram apresentados os resultados
referentes ao 2.º período do presente ano letivo (2017/2018):
Total de Alunos em Carteira de Proximidade
2.º Ciclo
3.º Ciclo
9 Alunos
4 Alunos
20 Alunos
21 Alunos
(acompanhados há mais de um
(novos alunos)
(acompanhados há mais
(novos alunos)
ano)
de um ano)
Total = 13
Total = 41
TOTAL GERAL = 54

CIDADES AMIGAS DAS CRIANÇAS – UNICEF
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.
No decorrer deste período a equipa responsável pela elaboração do Plano de Ação Local participou numa
reunião conjunta, com técnicos da UNICEF para análise do documento e sugestões de alterações, no dia
06 de abril em Lisboa.
No dia 23 de abril de 2018, a UNICEF enviou um e-mail com as observações e sugestões de reformulação
do Plano de Ação Local.
PROGRAMA DE EMERGÊNCIA SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE/ ADESÃO AO PROGRAMA ABEM - CELEBRAÇÃO DE
PROTOCOLO
A Câmara Municipal na sua reunião, de 29 de janeiro de 2018, deliberou celebrar um Protocolo com a
Associação Dignitude, visando possibilitar aos munícipes do Concelho de Soure, em situação de grave
carência económica, o acesso gratuito aos medicamentos.
O acesso dos beneficiários a este Programa resultará da identificação e referenciação efetuada pelo
Gabinete de Ação Social e Saúde em articulação com os parceiros da Rede Social.
Serão beneficiários todos os agregados familiares cuja capitação seja inferior a 50% do Indexante dos
Apoios Sociais (€214,45), sendo excluídos utentes institucionalizados.
A medicação será comparticipada a 100%, abrangendo todos os medicamentos sujeitos a receita médica e
comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde.
O Município suportará €100,00/ Ano por beneficiário, independentemente do valor suportado pelo
Fundo Solidário constituído no âmbito do Programa.
Atualmente, este programa já abrange 28 beneficiários no Concelho de Soure, em resultado das
sinalizações efetuadas e validadas pelos serviços municipais.
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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
(mês de maio e junho de 2018 = €1.896,72)
APPACDM de Soure
. Lar / Residencial
- Apoio Mensal Regular no valor de €971,62
(mês de maio e junho de 2018 = €1.943,24)
Centro Social das Malhadas
. Centro de Dia
- Apoio Mensal Regular no valor de €102,97
(mês de maio e junho de 2018 = €205,94)
. Serviço de Apoio Domiciliário
- Apoio Mensal Regular no valor de €948,36
(mês de maio e junho de 2018 = €1.896,72)
Associação Cultural Recreativa e Social de Samuel
. Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental (CAFAP)
- Apoio mensal de €124,11, por família/mês, até no máximo de 8 famílias.
(meses de Maio e Junho de 2018 = €1 985,76)
PROGRAMA OPERACIONAL DE APOIO ÀS PESSOAS MAIS CARENCIADAS – PO APMC
O Município de Soure integra o território de intervenção conjuntamente com os Municípios de Condeixaa-Nova e Penela, com um número total de 242 Destinatários.
As Entidades Mediadoras são:
- Centro Social de Alfarelos: 32 Destinatários;
- Santa Casa da Misericórdia de Soure: 41 Destinatários;
- Associação Cultural, Desportiva e de Solidariedade da Freguesia da Vinha da Rainha – 26 Destinatários.
Neste período foram efetuadas 4 distribuições alimentares pelas entidades mediadoras (16 e 24 de maio; 14
e 21 de junho). A próxima entrega está prevista para 26 de julho de 2018.
PROGRAMA CEGONHAS
Regulamento de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família – Prorrogação até 31 de dezembro de 2019;
Continuação de manifestação de interesse na apresentação de candidaturas por vários Agregados
Familiares residentes no Concelho de Soure;
164 Candidaturas Formalizadas
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ESCALÃO
1 000,00 €

500,00 €

2016 2017 2018

2016 2017 2018

FREGUESIA
Alfarelos
Gesteira/ Brunhós
Degracias/Pombalinho
Figueiró do Campo
Granja do Ulmeiro
Samuel
Soure
Tapéus
Vila Nova de Anços
Vinha da Rainha
TOTAL

1
1
1
1
13
1
1
19

1
2
2

1
1
1
2

3
15
1
4
27

6

1
1
4
4
2
1
13
1
1
2
30

7
2
2
1
1
3
23
2
2
43

TOTAL FREGUESIAS

250,00 €
2016 2017

2
0
1
3
7
0
1
2
16

2018 2016
2

1
1
1

1
2
1

6

1
2

2

1
1
11

1
7

5

164

TOTAL GERAL

Sexo
FREGUESIA
Alfarelos
Gesteira/ Brunhós
Degracias/Pombalinho
Figueiró do Campo
Granja do Ulmeiro
Samuel
Soure
Tapéus
Vila Nova de Anços
Vinha da Rainha
TOTAL
TOTAL GERAL

ESCALÃO
1 000,00 €
500,00 €
250,00 €
Total
TOTAL GERAL

Sexo Feminino
2016
1
0
2
6
2
2
11
1
1
2
28

2017
3
0
2
4
2
1
19
1
3
0
35

2018
2
1
0
1
1
1
5
0
1
2
14

2017
4
2
3
1
1
6
21
0
3
3
44

2018

TOTAL

7
2
5
5
1
7
40
1
6
3

4
1
0
2
2
4
11
0
1
2

12
5
10
13
7
13
83
3
9
9

59

77

27

164

TOTAL FREGUESIAS

Sexo Masculino
2016
0
2
3
0
2
0
20
1
1
2
31
164

2017

1
2
5
5
4
2
32
2
2
4

2018
2
0
0
1
0
3
6
0
0
0
12

INVESTIMENTO REALIZADO
ANO
2016
2017
18 150,00 €
28 000,00 €
15 000,00 €
22 000,00 €
2 750,00 €
1 750,00 €
35 900,00 €
51 750,00 €
103 150,00€

2016
1
2
5
6
4
2
31
3
2
4
60

2017
7
2
5
5
3
7
40
0
6
3
78
164

2018
4
1
0
2
1
4
11
0
1
2
26

2018
6000,00€
8000,00€
1500,00€
15 500,00€

PROGRAMA DE TELE-ASSISTÊNCIA A IDOSOS
Foram realizadas as seguintes atividades:
- Acompanhamento dos Utentes que usufruem deste serviço;
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- 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;
- Pagamento no valor de €655,07, à Empresa HelpPhone, referente à prestação do serviço referente
aos meses de abril, maio e junho de 2018;
- Início do procedimento para a elaboração de um Regulamento.
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;
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 11
Sessões (maio e junho de 2018).
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.
SISTEMA DE INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA (SNIPI)
Equipa Local de Intervenção (ELI) – Participação da Câmara Municipal de Soure, que realizou as
seguintes atividades:
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);
ATENDIMENTO /ACOMPANHAMENTO SOCIAL – AAS
Acompanhamento/ Gestora de 12 Processos ao nível da Ação Social;
Constituição/ Atualização dos Processos Familiares;
Realização de Visitas Domiciliárias;
CONSELHO LOCAL DE AÇÃO SOCIAL DE SOURE (CLAS)
Dinamização de Reuniões;
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;
Dinamização do Plano de Atividades para 2018;
FEIRA DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Realização da Feira de Emprego e Formação Profissional que decorreu nos dias 26 e 27 de abril de 2018;
Neste evento realizaram-se várias iniciativas no âmbito do emprego e formação profissional, bem como
outras ligadas à Saúde e Educação.
Destaca-se o projeto Soure + Saúde, em parceria com os Bombeiros Voluntários de Soure enquadrado
também no projeto Não à Diabetes, bem como:
- O Roadshow Canoeportugal 2018 desenvolvido pela Federação Portuguesa de Canoagem;
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- Palestra “A palavra é a superação” com Paulo Azevedo;
- Seminário “A importância da implementação do sistema de gestão de qualidade”;
- Talk Mindset Pé Descalço com Ricardo Frade;
- Ação do IEFP – Rede Eures – Rede de emprego europeia.
Dinamização do Workshop: “Tráfico de Seres Humanos em Portugal” no âmbito do Plano de Ação,
no dia 15 de junho de 2018, com o objetivo de capacitar os técnicos para a promoção da Igualdade de
Género e o combate ao Tráfico de Seres Humanos.
HABITAÇÃO SOCIAL
Levantamento/acompanhamento e encaminhamento para novas soluções habitacionais, de agregados
familiares em situação de grave carência habitacional;
Acompanhamentos de 12 Agregados Familiares (4 Realojados num Imóvel do Município/ 9 Realojados na
Vertente Arrendamento);
Realização de Visitas Domiciliárias / Social e Técnica (Condições de Habitabilidade);
Valor da Renda Apoiada (maio e junho de 2018 = €1.018,77);
Comparticipação do Município de Soure (maio e junho de 2018 = €3.319,63);
IFRRU - AQUISIÇÃO/REABILITAÇÃO
- Reabilitação do Imóvel na Rua do Talho
APOIO AO ARRENDAMENTO
Acompanhamento de 18 Agregados Familiares, apoiados excecionalmente, através da atribuição de um
Apoio Mensal ao Arrendamento:
Valor do Apoio (maio e junho de 2018 = €3.885,00).
Atribuição de um Apoio Mensal ao Arrendamento, pelo prazo de 12 meses, correspondente a 50% do
valor da renda, a um Agregado Familiar, no valor de €100,00.
COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS (CPCJ)
Atividades Desenvolvidas pela Técnica Superior cooptada pela Comissão Alargada (cfr. Artigo 20.º da Lei
n.º 147/99 de 01 de setembro):
- Participação nas Reuniões (Modalidade Restrita e Alargada);
- Realização de Visitas Domiciliárias;
- Acompanhamento de Agregados Familiares a consultas médicas nas diversas áreas da saúde;
- Acompanhamento regular de 9 situações sinalizadas;
- Participação/dinamização no Projeto «Tecer a Prevenção»;
- Participação no Curso I – Enquadramento Legal das CPCJ, com a duração de 7 horas, no dia 02 de maio
de 2018, em Pombal;
- Participação no Curso II – Avaliação e Intervenção no Sistema de Proteção, com a duração de 14 horas,
nos dias 5 e 6 de junho de 2018, em Pombal;
- Participação no encontro anual da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens - “Ser Criança no Século XXI”, nos dias 21, 22 e 23 de maio de 2018, na Figueira da
Foz.
- Adjudicação de uma viatura pelo preço de €13.821,14.
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NLI/RSI - RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO
Acompanhamento/ Gestora de 10 Processos ao nível do Rendimento Social de Inserção;
Participação nas Reuniões;
Realização de Visitas Domiciliárias;
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;
Dinamização em articulação com o Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) de duas sessões
“Educar para o Direito”; uma no Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure e outra no Instituto
Pedro Hispano da Granja do Ulmeiro, no dia 24 de maio de 2018. Estas sessões foram realizadas para
jovens com idades entre os 12 e os 21 anos.
G.I.P. - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL
Foram desenvolvidas as seguintes atividades:
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 4 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 e sobre Direitos e Deveres.
- Nestas sessões de esclarecimentos esteve presente o CLDS 3G – Soure 3G, como convidado.
- Realização de 4 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;
Participação na Feira de Emprego, em parceria com o Centro de Emprego da Figueira da Foz, realizada
em Soure nos dias 26 e 27 de Abril de 2018
Participação numa reunião no dia 17 Maio de 2018, com a Diretora do Centro de Emprego da Figueira da
Foz – Breve análise objetivos período anterior, Objetivos e atividades para o corrente período, estratégia
para a intervenção junto dos nossos clientes em 2018 (medidas e atividades), procedimentos a melhorar
em 2018.
Participação no dia 07 de junho de 2018, numa sessão com a técnica da Escola Profissional de Coimbra,
para a ajuda na logística do fim da formação, sobre “ Jardinagem”.
Participação num Workshop no dia 11 de Junho de 2018, nas instalações da CERCIMIRA, esta atividade
insere-se na promoção e desenvolvimento das políticas de reabilitação profissional das pessoas com
deficiência ou incapacidade, em colaboração com as entidades, que têm constituído um importante
contributo para esta temática.
- Participação em 3 Sessões, em articulação com empresas de trabalho temporário, para recrutamento e
possíveis encaminhamentos profissionais;
- Acompanhamento/Análise e Caracterização dos Dados relativos ao Desemprego do Concelho de Soure
comparativamente aos restantes Concelhos do Distrito de Coimbra.
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Atividades Desenvolvidas no período compreendido entre 26 de abril e 29 de junho de 2018.
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
240
72
35
5
50
5
407

06-SAÚDE
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;
Redefinição da Equipa Local;
Reuniões de trabalho com o responsável pelas Farmácias do Concelho de Soure;
Elaboração do Plano Estratégico de Atividades e envio do mesmo para a Associação Protetora da
Diabetes em Portugal (APDP).
Implementação do Plano:
O rastreio no âmbito do programa "Não à Diabetes - Soure + Saúde" inclui avaliação de composição
corporal recorrendo a bioimpedância elétrica (peso, % de massa gorda, massa muscular e gordura visceral),
medição dos níveis de glicemia e breve inquérito direcionado a estilos de vida.
Em 05 de maio, na caminhada em Samuel, o rastreio foi aplicado a … munícipes.
Em 26 de maio, realização de uma Palestra sobre Alimentação Saudável.
Em 11 de junho, rastreio na localidade da Gesteira em parceria com o CLDS 3G – Soure 3G.
Protocolo de Cooperação entre a Administração Regional de Saúde do Centro, I.P e a Câmara
Municipal de Soure, assinado no dia 04 de junho de 2018.
Este Protocolo tem como objeto enquadrar a colaboração da Câmara Municipal de Soure, na
operacionalização ao nível municipal, da Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável e
da Promoção da Atividade Física e dos vários Projetos enquadrados na Estratégia referida, implementados
pela Administração Regional de Saúde do Centro, I.P. através da Rede de Serviços de Saúde Pública.
. USF – Unidade de Saúde Familiar de Alfarelos/Granja do Ulmeiro/Figueiró do
Campo
- Cessação do Contrato de Empreitada
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ECO – SAÚDE – PROTOCOLOS/ TRANSPORTE DE UTENTES
. União de Freguesias de Gesteira/ Brunhós
Mês
Abril 2018
Maio 2018
Junho 2018 (até dia 20)
TOTAL
*NÚMERO PREVISTO

N.º Utentes
22
25
*16
*63

Km’s
704
792
484
1980

. União de Freguesias de Degracias/ Pombalinho
Mês
Abril 2018
Maio 2018
Junho 2018 (até dia 20)
TOTAL
*NÚMERO PREVISTO

N.º Utentes
117
123
*103
*343

Km’s
2160
2268
1188
5616

N.º Utentes
217
201
*184
*602

Km’s
800
880
800
2480

N.º Utentes
35
39
*24
*98

Km’s
1020
1080
840
2940

. Freguesia de Tapéus
Mês
abril 2018
Maio 2018
Junho 2018 (até dia 20)
TOTAL
*NÚMERO PREVISTO

. Freguesia de Vinha da Rainha
Mês
Abril 2018
Maio 2018
Junho 2018 (até dia 20)
TOTAL
*NÚMERO PREVISTO

07-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 combustíveis
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 pra realização de obras
Obras isentas de licenciamento municipal
Certidões e Declarações emitidas

Total
7
8
0
1
1
6
0
0
13
25
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Requerimentos submetidos a despacho
Ofícios elaborados
Consultas a entidades pelo portal autárquico
Vistorias realizadas pela comissão de vistorias
Ações de fiscalização/visitas a obras em curso
Embargos de obras efetuadas pela fiscalização
Vistorias a redes de águas e esgotos de obras particulares
Abertura de valas para ramais de eletricidade autorizadas

155
120
3
1
59
0
9
13

Informação para isenção do pagamento da taxa nos processos dos requerentes infra referidos:
Requerente
Norte e Soure

Descrição da prestação tributável
Ocupação de espaço/via pública
TOTAL

Valor em €
1.500€
1.500€

Editais da Divisão – 0
Notificações pessoais – 1 a pedido da Câmara de Vila Nova de Gaia (maio 2018)
Atividades não quantificadas
Apoio administrativo e técnico ao atendimento (back-office)
Atendimento ao público, munícipes e técnicos, presencial e via telefone;
Fiscalização da feira semanal da segunda-feira e das feiras do concelho;
Fiscalização de situações várias não integradas em processos de obras particulares;
Vistorias a coletividades e associações na freguesia da União das Freguesias da Gesteira e Brunhós e na
União das Freguesias das Degracias e Pombalinho;
Participação em reuniões na Comissão da Reserva Agrícola Nacional;
Envio mensal da estatística das obras particulares para o INE;
. PLANEAMENTO URBANÍSTICO E REVISÃO DO PDM – Estudos e Projetos com procedimento a
decorrer:
- Elaboração da Carta da Reserva Ecológica Nacional do Município de Soure;
- ESTUDO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA DA REVISÃO DO PDM DE SOURE.
Elaboração do relatório da discussão pública da Operação de Reabilitação Urbana;
Topografia
Levantamento do terreno para a construção de uma casa mortuária de Paleão;
Conclusão da implantação dos limites da expropriação para construção dos acessos à
Plataforma Logística de Alfarelos/Granja;
Avaliação das áreas a expropriar por proprietário nos acessos à Plataforma Logística de
Alfarelos/Granja, elaboração da respetiva planta;
Levantamento do terreno da escola primária dos Relves;
Monitorização dos níveis freáticos dos piezometros dos Fuzeiros;
Levantamento de terrenos para alterar o acesso ao Casal de São Pedro pela EN 347;
Execução de uma planta com a localização das atividades e desenvolver no Parque dos
Bacelos no dia internacional da criança;
Inicio do levantamento da EN 342 na localidade de Queitide para a construção de
passeios.
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Gabinete de Desenho
Toponímia na freguesia de Soure, Alencarce de Baixo, Fonte da Relva, Carvalheira, Oureça, Junqueira,
Casal do Bráz, Cavaleiros, Casal da Venda e Sobral;
E.N. 342 – Reformulação dos Acessos à Zona Industrial de Queitide – plantas e medições;
Escola Primária da Gesteira – Sala de Biblioteca – plantas e medições;
Implantação de Campo de Futebol de Sete - Soure
URBANIZAÇÃO E URBANISMO
PARU - PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA
. REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA - RUA ALEXANDRE HERCULANO
- Aprovação do Projeto de Execução e Abertura de Procedimento
CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO/AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
1. Edifício “Casa do Moinho”
- Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto
2. CLDS - Cont. Local Desenvolvimento Social
- Libertação Parcial de Caução - Homologação de Auto
3. EB 1 de Serroventoso
- Homologação do Auto de Receção Provisória
4. Antiga Escola Secundária – Sede dos “Cascos e Rolhas”
- Homologação do Auto de Receção Provisória
5. Quinta da Coutada - Antiga Escola do INTEP – Futura Incubadora de Negócios e Empresas
de Soure - INES
- Homologação do Auto de Receção Provisória
CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO LARGOS E PRAÇAS
. Reabilitação do Largo no Parque do Pedrogão
- Escolha do Procedimento Prévio

08- SANEAMENTO E SALUBRIDADE
SANEAMENTO
Designação
N.º de Contratos
N.º de ramais executados
Limpeza de fossas efetuadas

Quant.
9
2
143

Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas da Freguesia Vinha da Rainha, Zona Norte e Central – Obra em Curso
Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Soure às Povoações de Casa Velha, C.Novo e Gabriéis – Obra em Curso
Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Alfarelos/Granja do Ulmeiro – Obra em Curso
N.º Km. efetuados no apoio ao setor ( Abril / Maio )
N.º Horas de máquinas no apoio ao setor ( Abril / Maio )

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

3.618
92

1.474,72
48.746

Acompanhamento diário das Etar's

13

Verificação das estações elevatórias

12

41

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure, realizada no Salão
Nobre do Edifício dos Paços do Município, em 29 de Junho de 2018
REDE DE ESGOTOS
CICLO DA ÁGUA – FECHO DE SISTEMAS
- Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Casa Velha, Casal Novo e
Gabriéis
- Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas da Freguesia da Vinha da
Rainha, Zonas Norte e Central
- Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Alfarelos / Granja do
Ulmeiro
. Aquisição de Serviços Especializados de Fiscalização e Controlo da Obra
- Procedimento Prévio
- Adjudicação
. Fecho da Rede de Drenagem de Águas Residuais Domésticas de Gesteira/Piquete
à Povoação de Lousões
- Homologação do Auto de Receção Provisória

09- ÁGUA E TERMALISMO
ÁGUAS
Designação
Número de consumidores por tipo de consumo
Doméstico
Doméstico - Social 1 Elemento
Doméstico - Social 2 Elementos
Doméstico - Social 3+ Elementos
Doméstico – Familiar 5
Doméstico – Familiar 7
Comércio
Obras
Hotelaria e restaurantes
Medias superfícies comerciais
Café, Snak, outros
Industria
Instituições Financeiras
ACD, IPSS, SFL e Bombeiros
Consumos próprios
Junta de Freguesias
Estado
Serviços públicos
Outros

Quant.
9.464
19
13
6
1
1
269
40
18
12
45
66
7
128
72
35
11
13
1

Realização de contratos/colocação de contador

72

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

86

Novas transferências bancárias

45

Número de consumidores que pagam por transferência bancária

5.563

Número de consumidores que pagam no agente

4.658

Emissão e envio de faturas por transferência bancária ( Março / Abril )

11.126

Envio de recibos aos agentes de cobrança

9.316

Número de recibos devolvidos pelas agências bancárias

165
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Número de recibos devolvidos pelos agentes de cobrança

730

Envio de avisos de falta de pagamento

994

Emissão de guias de débito

25

Cortes por falta de pagamento

20

Restabelecimento do fornecimento de água

4

Requerimentos de fugas de água prediais

15

Suspensão do fornecimento água

15

Execução de ramais

8

Mudanças de local do contador

3

Substituição de contadores

11

Reparação de avarias

55

Reparação de roturas

95

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

24.119

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

141

Quantidade de litros de gasóleo ( Março / Abril )

2.191,23

Quantidade de litros de gasolina ( Março / Abril )

277,97

Aquisição de água ao Município de Ansião ( Março / Abril )

921

Aquisição de água ao Município de Pombal ( Março / Abril )

7.117

Acompanhamento diário de captações de água

14

Verificação das estações elevatórias

28

Caudais explorados ( Abril / Maio )

349.793

ANÁLISES À AGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO
Parâmetros

Controlo

Controlo

N.º de Análises
Realizadas

Chumbo

CI

3

Cianetos

CI

Cobre

CI

Crómio

CI

N.º de Análises
Realizadas

Parâmetros

Escherichia coli (E. coli)

CR1

Bactérias coliformes

CR1

Desinfetante residual

CR1

Amónio

CR2

Número de colónias a 22
ºC

CR2

1,2 – dicloroetano

CI

Número de colónias a 37
ºC

CR2

Dureza total

CI

Condutividade

CR2

Enterococos

CI

Cor

CR2

Fluoretos

CI

pH

CR2

Magnésio

CI

Manganês

CR2

Mercúrio

CI

Nitratos

CR2

Níquel

CI

Oxidabilidade

CR2

Hidrocarbonetos Aromáticos
Policíclicos (HAP)

CI

Cheiro a 25ºC

CR2

Selénio

CI

Sabor a 25ºC

CR2

Cloretos

CI

Turvação

CR2

Tetracloroeteno e tricloroeteno

CI

38
5
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Alumínio

CI

Trihalometanos

CI

Clostridium perfringens

CI

Sódio

CI

Ferro

CI

Sulfatos

CI

Nitritos

CI

Alfa total

CI

Antimónio

CI

Beta total

CI

Arsénio

CI

Dose indicativa

CI

Benzeno

CI

Radão

CI

Benzo(a)pireno

CI

Alacloro

CI

Boro

CI

Bentazona

CI

Bromatos

CI

Desetilterbutilazina

CI

Cádmio

CI

Diurão

CI

Cálcio

CI

Terbutilazina

CI

3

ÁGUA – CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
. Substituição de Tubagem de Água na EN 348 no Troço entre Cavaleira e Piquete
- Homologação do Auto de Receção Provisória
ÁGUA- REPARAÇÃO/IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS
. Reservatório Elevado de Soure
- Libertação Parcial de Caução – Homologação de Auto
ÁGUA – CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE
1. Reparação de Roturas (Freguesia de Samuel, União de Freguesias de Gesteira e
Brunhós, Vila Nova de Anços, Alfarelos, Granja do Ulmeiro e Figueiró do Campo
- Escolha do Procedimento Prévio
2. Reparação de Roturas (Freguesia de Soure, Vinha da Rainha, Tapeus, União de
Freguesias de Degracias e Pombalinho
- Escolha do Procedimento Prévio
3. Substituição de Tubagem nas Quatro Lagoas e Vale Centeio
- Escolha do Procedimento Prévio
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
. Proposta de Aquisição de Retroescavadora com Retoma
- Escolha do Procedimento Prévio
- Não Adjudicação
- Escolha do Procedimento Prévio
RESÍDUOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECOLHA E TRANSPORTE A DESTINO FINAL _ ABRIL
E MAIO 2018
Abril

Maio

Total (Ton)

N.º de Recolhas e Transporte Efetuados pelo Município

13

13

26

Toneladas RSU recolhidas pelos nossos Serviços

38,92

35,72

74,64
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RECOLHA SELETIVA
Abril

Maio

TOTAL (Ton.)

Vidro

Recolha Seletiva

11,54

13,50

25,04

Papel/Cartão

9,42

9,86

19,28

Embalagens
TOTAL (Ton./Mês)

6,58

9,08

27,54

32,44

15,66
0,00

0,00

59,98

QUANTIDADES DE RSU ENCAMINHADAS PARA TRATAMENTO ( ERSUC)
RSU

Abril

Maio

Total (Ton)

527,52

509,74

1037,26

REDE COMPLEMENTAR
(Número de levantamentos de contentor)
N.º Levantamentos Contentor

Freguesia

Abril

Total

Abril

3

9,48

1

6

16,32

2,56

2

4

3,68

3,62

7,3

2

5

9,36

7,04

16,4

12

10

22

17,52

15,7

33,22

3

3

6

3,84

4,16

8

União de Freg.Degracías e Pombalinho

2

3

5

4,96

4,8

9,76

União de Freg.Gesteira e Brunhós

2

1

3

6,36

2,3

8,66

Vila Nova de Anços

1

1

1,02

Vinha da Rainha

7

3

10

14,42

3,72

18,14

40

25

86,96

43,90

Alfarelos

3

Fig. do Campo

5

Granja do Ulmeiro

2

Samuel

3

Soure
Tapéus

TOTAL Parcial
TOTAL

Maio

Quantidades recolhidas (Ton.)

0

65

Maio

Total
9,48
18,88

1,02
0,00

130,86

RESÍDUOS MÉDICO VETERINÁRIOS
Designação do Resíduo (Código LER)

Operador De Gestão
de Resíduos

Quantidades (Kg)
0,21

180201 - Objetos cortantes e perfurantes (exceto 18 02 02)

Cannon Hygiene Lda. Centro de Serviço de
Leiria

TOTAL

TOTAL

11-06-18

0,182

11-05-18

0,182

20-04-18

0,182

16-03-18

0,182

16-02-18

0,938
0,625

180202 - (*) Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitas a requisitos
específicos com vista à prevenção de infeções

Data

Cannon Hygiene Lda. Centro de Serviço de
Leiria

11-06-18

0,625

11-05-18

0,625

20-04-18

0,625

16-03-18

0,625

16-02-18

3,125
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180101 - Objetos cortantes e perfurantes (exceto 18 01 03)

Cannon Hygiene Lda.
- Centro de Serviço
de Leiria

TOTAL
180103 - (*) Resíduos cujas recolha e eliminação estão sujeitas a requisitos
específicos com vista à prevenção infeções

0,194

19-01-18

0,194
Cannon Hygiene Lda.
- Centro de Serviço
de Leiria

0,714

19-01-18

10- PROTEÇÃO CIVIL
ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SOURE
. Apoio regular às despesas de funcionamento
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL
. CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS
. Manutenção das Faixas de Gestão Combustível
- Adjudicação
GABINETE TÉCNICO FLORESTAL
- Normal Funcionamento
- Acompanhamento e elaboração de cartografia no âmbito dos processos de Arborização e
Rearborização – Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho;
- Submissão dos pareceres referente aos pedidos de autorização prévia, para as ações de
(re)arborização, solicitados pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, através da
plataforma SI-ICNF. – Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho;
- Atualização de informação na plataforma SGIF – Sistema de Gestão de Informação de Incêndios
Florestais;
- Informação e instrução dos processos sobre pedidos de autorização prévia de lançamento de fogo-deartifício, no âmbito do Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de Limpeza de Terrenos;
- Informação e instrução de processos na sequência da falta de limpeza de terrenos privados, no âmbito
do Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de Limpeza de Terrenos;
- Acompanhamento da solicitação de intervenção do Serviço da Proteção Civil, em caso de suspeita da
existência de ninho e/ou exemplares de Vespa velutina nigrithorax.
EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE – E.I.P.
. Apoio Regular
. Transferências
. Normal Funcionamento
PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS - PMDFCI
Reunião da Comissão de Defesa da Floresta - Plano Operacional Municipal - POM
Atualização/2018
Acompanhamento da execução das faixas de gestão de combustível, numa faixa lateral de terreno
confinante com a rede viária municipal, numa largura não inferior a 10 metros definido na alínea a) do nº1
do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º
76/2017, de 17 de agosto e previsto no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do
Concelho de Soure.
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11- COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. Manutenção de Espaços Verdes
- Procedimento Prévio
- Adjudicação
CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS
. EN 342 em Queitide - 2.ª Fase
- Escolha do Procedimento Prévio
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S. A.
- Acordo para Supressão de Passagem de Nível (PN)
. Ratificação da Aprovação de Minuta
Assinatura

12- DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO “ANTIGA GNR SOURE” PARA INSTALAÇÃO DO
CENTRO DE INOVAÇÃO SOCIAL
- Aquisição de Serviços de Arquitetura e Especialidades
- Escolha do Procedimento Prévio.
- Adjudicação
RECICLA SOURE
. Aquisição de Sinalética
- Escolha do Procedimento Prévio
JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO
. Manutenção de Espaços e Equipamentos
- Procedimento Prévio
- Adjudicação
CONSTRUÇÃO, REABILITAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO
. Antiga Casa da Criança e Parque Infantil de Samuel
- Homologação do Auto de Receção Provisória
OUTRAS AÇÕES
. Limpeza de um Edifício na Rua Dr. Evaristo Carvalho (Pai) – Vila de Soure
- Homologação do Auto de Receção Provisória

13- SERVIÇOS MUNICIPAIS
RECURSOS HUMANOS
MOBILIDADE INTERCARREIRAS OU CATEGORIAS
- Prorrogação até 31 de dezembro de 2018 das mobilidades internas intercarreiras, cujo limite de duração
ocorria durante o ano 2018.
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CESSAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO :
- Aposentação do Assistente Operacional José António Santos Gonçalves, com efeitos a 01-05-2018.
- Consolidação da mobilidade da Assistente Operacional, Isabel Maria Pires de Lemos Martins, para a ARS
do Centro, com efeitos a 30-06-2017.
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS VÍNCULOS PRECÁRIOS
- Reconhecimento pela Câmara Municipal de vários postos de trabalho cujas funções foram executadas
por trabalhadores sem vínculo jurídico adequado:
* Proposta de abertura de procedimento concursal para preenchimento de um posto de trabalho na
carreira de Assistente Técnico, reconhecido como necessidade permanente do Município;
* Proposta de abertura de procedimentos concursais para preenchimento de 11 postos de trabalho na
carreira de Assistente Operacional, reconhecidos como necessidade permanente do Município.
- Notificação de todos os trabalhadores que executam ou executaram funções que são necessidades
permanentes de serviço da autarquia, com subordinação hierárquica, a tempo completo, sem vínculo
adequado.
FORMAÇÃO
No período em apreciação foram frequentadas as seguintes ações de formação:
NOME DA AÇÃO
Fórum Central de Compras
Motorroçadouras
Da Velhice à Infância
Regime de Contratos de Empreitadas de Obras Públicas
Como fazer acontecer a Reabilitação Urbana?
Certificado de Aptidão de Motoristas de Pesados
Curso de Transporte Coletivo de Crianças
Juvenil XVI Encontro de Literatura Infanto-juvenil
Regulamento Geral de Proteção de Dados

Nº DE TRABALHADORES
3
12
3
1
2
4
9
2
1

SERVIÇO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
SERVIÇOS DE ÁGUA, ENERGIA, TURISMO E TERMALISMO
·

Apoio na resolução de avarias, nos seguintes locais:
CAPTAÇÕES DE ÁGUA DE :
o Casa Velha
o Casais das Camarinheiras
o Casal do Rego
o Casas Novas
o Pouca Pena
o Santilhana
o Vila Nova de Anços
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·

RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DE :
o Carregosa
o Carvalhal da Azoia
o Degracias
o Figueirinha
o Pouca Pena
o Santilhana
o Soure
o Serroventoso
·

Instalação de Novo Datacenter informático
o Novo sistema informático para apoio à atividade municipal;

·

Execução de diversas reparações no Pavilhão Gimnodesportivo da Encosta do Sol
o Reparação da iluminação interior;

·

Execução de diversas reparações nos edifícios Municipais
o Computadores de uso profissional;
o Máquina de lavar roupa;
o Máquinas de lavar louça;
o Aquecedores;
o Aspiradores;
o etc…

·

Manutenção e instalação de equipamentos nas Piscinas de Soure.
o Reparação da iluminação interior;
o Reparação da iluminação exterior;
o Reparação e montagem de eletrobombas

APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DAS SEGUINTES PLATAFORMAS ELÉTRONICAS
·
·
·
·
·

CARTRACK – Plataforma de Gestão de Frotas;
EDP Distribuição – Plataforma de Interface com os Municípios;
NAVIA – Plataforma de Gestão do Ciclo de Água;
SAPHETYDOC – Plataforma de Faturação Eletrónica;
SIGA – Sistema Integrado de Gestão de Aprendizagem
SERVIÇOS DE SANEAMENTO E SALUBRIDADE
·
Apoio na resolução de avarias, nos seguintes locais:
ETAR’s de :
o Gesteira
o Soure
o Sobral
o Paleão
o Pouca Pena
o Vila Nova de Anços
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Estações Elevatórias de Esgoto de:
o Granja do Ulmeiro
o Paleão
o Pouca Pena
o Soure
o Vila Nova de Anços
SERVIÇOS EDUCATIVOS
·
Apoio na resolução de avarias, nos seguintes locais:
Centros Escolares de :
o Degracias – Pombalinho
o Granja do Ulmeiro
o Samuel
o Sobral
o Tapéus
Escolas Básicas de :
o Alfarelos
o Figueiró do Campo
o Gesteira
o Vila Nova de Anços
Jardins de Infância de :
o Alfarelos
o Figueiró do Campo
o Soure - Praça da Republica
o Pouca Pena
o Simões
o Sobral
o Vinha da Rainha
o Vila Nova de Anços
SERVIÇOS DE EXPEDIENTE GERAL, ATENDIMENTO, TAXAS E LICENÇAS E
ESPAÇO DO CIDADÃO (EDC)
ATENDIMENTO AO PÚBLICO – Serviços do Município
Horário contínuo, entre as 09h00 e as 17h00, com emissão da fatura e recebimento no Posto de
Atendimento.
Concentração num ponto único de contacto de todos os Serviços Municipais
Utilização no Balcão Único, da Plataforma ECMC (Espaço Cidadania Mediada) para realizar diversos
serviços prestados no Espaço do Cidadão, através das plataformas digitais disponíveis:
 Portal do Cidadão, Portal das Finanças, Portal dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde,
ADSE e ADSE direta, SIPOL (Instituto da Mobilidade e dos Transportes), DGAE (Direção

Geral das Atividades Económicas) e AMA (Agência para a Modernização Administrativa).
Receção/ Encaminhamento de Munícipes.
Postos de Atendimento Permanente: três – (3)
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ATENDIMENTO TELEFÓNICO
Atendimento telefónico aos cidadãos, com linha dedicada ao Atendimento Geral – nº de telefone:
239506550 – opção 1 – entre as 9h00 e as 17h00 – incluindo durante o período da hora de almoço.
ATENDIMENTO GERAL
TAXAS E LICENÇAS, OBRAS PARTICULARES, ÁGUAS E SANEAMENTO, OUTROS
SERVIÇOS PRESTADOS entre 21 de abril e 22 de junho/2018
Nª de Atendimentos presenciais contabilizados pelo Sistema de Gestão de Filas instalado no Serviço de
Atendimento
Atendimento telefónico permanente

1.255
Não contabilizado

ESPAÇO DO CIDADÃO – EdC de Soure
Atendimento com horário contínuo e ininterrupto, entre as 9h00 e as 17h00, incluindo durante o período
da hora de almoço, com emissão da fatura e recebimento no posto atendimento.
Postos de atendimento permanente: três – (3).
Mediadoras de Atendimento Digital do Espaço do Cidadão de Soure: seis funcionárias.
ESPAÇO DO CIDADÃO – EdC de Soure –
SERVIÇOS PRESTADOS entre 21 de abril e 22 de junho/2018
SERVIÇOS IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes
Renovação de Carta de Condução + 70 anos
Renovação de Carta de Condução - 70 anos
Pedido de 2ª via de Carta de Condução e Substituição de Carta de Condução
SERVIÇOS ADSE
Consulta de Conta Corrente
Entrega de Documentos de Despesa para Reembolso
Pedido de CESD – Cartão Europeu de Seguro na Doença
ADSE-Direta: Dados Pessoais do Beneficiário
ADSE-Directa: Posição Global do Beneficiário
Estado do Processo – Entrega Documentos on-line
Pedidos de 2ª via de Cartão de Beneficiário (com ou sem alteração de dados)
Alteração de IBAN
SERVIÇOS AMA (Agência para a Modernização Administrativa) - Portal do Cidadão
Cartão de Cidadão – Pedidos de Alteração de Morada
Cartão de Cidadão – Confirmação de Alteração de Morada
Pedido de Chave Móvel Digital
Desbloqueio da Chave Móvel Digital
SERVIÇOS SEGURANÇA SOCIAL
Pedido de CESD – Cartão Europeu de Seguro na Doença
Marcar Consulta
SERVIÇOS IRN – Instituto dso Registos e Notariado
Pedido de Certidão Permanente
SERVIÇOS AT – Autoridade Tributária
Pedido de Caderneta Predial
SERVIÇOS DA DGAE – Direção Geral das Atividades Económicas
Instalação/Acesso à Atividade de Feirante e/ou Vendedor Ambulante
TOTAL - Espaço do Cidadão

44
38
3
3
45
0
2
0
1
3
01
9
3
5
0
0
1
5
6
2
157
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SERVIÇO DE EXPEDIENTE GERAL – S.G.D. - Gestão Documental
Funcionamento com horário contínuo entre as 9h00 e as 17h00, incluindo durante o período da hora de
almoço.
Apoio e coordenação dos serviços do Espaço do Cidadão – EdC de Soure.
Apoio e coordenação dos serviços do Balcão Único de Atendimento Municipal
Centralização do correio endereçado ao Município – Receção e Expedição.
Centralização de cópia, impressão, Fax Geral (239502951) e Correio Eletrónico do Município geral@cmsoure.pt.
Receção, Abertura, Classificação, Digitalização, Registo no Sistema de Gestão Documental – SGD de
toda a correspondência recebida via Correio Postal, Fax, Correio Eletrónico, Presencial ou Outro;
dirigidos ao Município de Soure, ao Senhor Presidente da Câmara Municipal e aos Senhores Vereadores.
Sua distribuição pelos Serviços, via digital e suporte físico./papel
Movimentação /distribuição do expediente, após despacho Superior.
Pesquisa de correspondência registada e prestação de informação ao Munícipe sobre processos em curso.
Apoio Técnico/Administrativo ao Serviço de Atendimento ao Público (back-office).
Difusão/Divulgação de informação pública pelos órgãos e serviços internos: Notas Internas,
Ordens de Serviço , Avisos, Informações.
Conferência de pagamentos efetuados por Munícipes via transferência eletrónica – emissão de faturas e
envio aos Serviços de Contabilidade e de Tesouraria.
Conferência de faturas de Transportes Escolares, cálculo da respetivas comparticipações e envio aos
Serviços de Contabilidade para posterior pagamento.
Atividades de Apoio à Família: Refeições, Prolongamentos de Horário, Transporte, faltas de pagamento e
pagamentos efetuados fora de prazo - Conferência e atualização dos mapas de acompanhamento Reporte aos Serviços Educativos e ao Setor de Ação Social e Saúde.
Assegurar o serviço telefónico geral do Município, na ausência da Telefonista Municipal em situações de
férias faltas e licenças.
Elaboração da guia multiprodutos e guia de acompanhamento da correspondência expedida diariamente
pelo Município, via CTT.
Entrega diária nos CTT de Soure, de todo o correio expedido pelo Município de Soure.
Elaboração da escala mensal do Serviço de Atendimento ao Público.
SISTEMA DE GESTÃO DOCUMENTAL - SGD
Correspondência recebida
Documentos Digitalizados e Registados
TOTAL entre 21 de abril e 22 de junho / 2017

3.518 documentos

CORREIO
MÊS

enviado via CTT
Abril
Junho
TOTAL

Nº Cartas

Valor (€)
6.876

3.211.€05

6.670
13.546

3.077€35
6.288,40€
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OUTROS:
- Emissão de Alvarás de Licença de Recintos Improvisados, Itinerantes e Licenças Especiais de Ruído: 14
(catorze).
- Formação sobre o novo Regulamento de Proteção de Dados na União Europeia – uma funcionária.
- Formação sobre propostas de modelos de requerimentos intermunicipais – uma funcionária.
SITUAÇÃO FINANCEIRA
1) SITUAÇÃO FINANCEIRA
- DÍVIDA A 22/06/2018
- Outros Credores
- Banca
Total

INSTITUIÇÃO

N.º DO EMPRÉSTIMO

TERMO DO EMPRÉSTIMO

23 389,60 €
3 585 407,06 €
3 608 796,66 €

CAPITAL EM DÍVIDA

DGTF

PREDE

2018

49 788,80

CAIXA GERAL DEPÓSITOS

9015002614491

2021

83 376,99

CAIXA GERAL DEPÓSITOS

9015005669891

2021

1 135 903,44

CAIXA GERAL DEPÓSITOS

9015004919591

2026

491 882,36

CAIXA GERAL DEPÓSITOS

9015005023191

2026

98 896,26

DGTF

PAEL

2026

1 040 735,70

CRÉDITO AGRÍCOLA

56046806727

2029

292 121,02

CRÉDITO AGRÍCOLA

56065077235

2028 *

85 427,00

NOVO BANCO

7770046376

2031

307 275,49

Total

3 585 407,06

- DISPONIBILIDADES A 22/06/2018
Caixa
Depósitos em Instituições
Bancárias
À Ordem

A Prazo

499,72
1 897 480,82
-Caixa Geral de Depósitos
Conta n.º PT50003507920000006793087
Conta n.º PT50003507920000759703013
Conta n.º PT50003507920002194593070
Conta n.º PT50003507920002265023024
Conta n.º PT50003507920002306493046
-Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal
Conta n.º PT50004531734011077531595
Conta n.º PT50004531734018751154356
-Novo Banco
Conta n.º PT50000702530013769000634
-Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal
Conta n.º PT50004531734011077531595

937 632,37
65 938,07
10 520,20
2 761,92
12 715,23
39 468,42
14 686,34
113 758,27
700 000,00
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GRAUS DE EXECUÇÃO DAS GOP E DO ORÇAMENTO A 22/06/2018
Grandes Opções do Plano 2018
Grandes Opções do Plano 2018

12 406 572,00

% de Execução

69,31%
Orçamento 2018

Orçamento Inicial 2018

19 213 072,00

% de Execução Despesa

31,54%

Receita

41,07%

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

Montante

Educação e Juventude

52 693,18

Cultura

81 775,00

Desporto e Tempos Livres

30 471,00

Promoção Turistica

0,00

Acção Social

26 798,78

Saúde

877,20

Habitação, Urbanismo e Urbanização

997,00

Protecção Civil

25 108,86

Comunicação e Transportes

7 168,50

Desenvolvimento Económico e Defesa do Meio Ambiente

18 627,15

Serviços Municipais

2 647,93
247 164,60

3)- REPORTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA
- DGAL
- ENVIO EM MAIO / 2018 REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL / 2018
Mapa do Balancete
Mapa do Controlo Orçamental da Receita
Mapa do Controlo Orçamental da Despesa
Mapa dos Fundos Disponíveis
Mapa dos Pagamentos em Atraso

*
*
*
*
*
*

Mapa dos Pagamentos PAEL
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*
Mapa dos Fluxos de Caixa - Saldo Inicial

*

Mapa das Contas de Ordem - Saldo Inicial
- ENVIO EM JUNHO / 2018 REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO / 2018
*Mapa do Balancete
*Mapa do Controlo Orçamental da Receita
*Mapa do Controlo Orçamental da Despesa
*Mapa dos Fundos Disponíveis
*Mapa dos Pagamentos em Atraso
*Mapa dos Pagamentos PAEL
*Mapa dos Fluxos de Caixa - Saldo Inicial
*Mapa das Contas de Ordem - Saldo Inicial

4)- REPORTE DA INFORMAÇÃO FISCAL
- AUTORIDADE TRIBUTÁRIA
- MÊS DE MAIO / 2018
*Declaração Periódica de IVA - Período de Março de 2018
*Comunicação eletrónica da emissão de faturas
*Envio da Declaração de Remunerações Mensal
- MÊS DE JUNHO / 2018
*Declaração Periódica de IVA - Período de Abril de 2018
*Comunicação eletrónica da emissão de faturas
*Envio da Declaração de Remunerações Mensal

5)- ACIDENTES DE TRABALHO
Registo de 2 acidentes de trabalho.
6) RECURSOS HUMANOS
Pagamentos entre 21 de abril e 22 de junho
- Remunerações Certas e Permanentes

681 531,38 €

- Abonos Variáveis ou Eventuais

38 138,87 €

- Encargos Sociais / Patronais

135 265,76 €
Total

854 936,01 €

7) LIBERTAÇÃO DE GARANTIAS BANCÁRIAS E EMISSÃODE PRECÁTÓRIOS DE 1
EMPREITADA, APÓS HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DA MESMA.
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8)- ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO DE CANDIDATURAS
Projeto
Remodelação
CENTRO
Unidade Saúde da
2020
Granja do Ulmeiro
Portugal
2020

Paru de Soure
Elaboração Cadastro
das Infraestruturad
existentes Sistemas
de AA e SAR

POSEUR
2014/2020

CENTRO
2020

Investim
Total

Investimento
Elegível

Comparticip.
Aprovada

Faturado

473 560,40

370 000,00

314 500,00

87 952,92

1 850 000,00

1 826 454,70

1 552 486,50

0,00

288 681,00

201 105,00

170 939,25

83 175,68

Comparticip.
Recebida % Exec.

72 050,18 23,77%
0,00

0,00%

60 345,64 41,36%

Piloto de
Compostagem de
Soure

19 817,70

19 817,70

16 845,05

1 758,90

Recicla Soure

834 777,31

834 777,31

709 560,71

413 469,53

153 019,40 49,53%

Rede Drenagem
Águas Residuais
Domésticas
Gesteira,Piquete,
Lousões

380 225,00

335 705,00

285 349,25

238 524,21

192 608,31 71,05%

Rede Drenagem
Águas Residuais
Domésticas Casa
Velha, Casal Novo e
Gabriéis

592 225,00

592 225,00

503 391,25

110 662,29

42 242,31 18,69%

Rede de Esgotos de
Vinha da Rainha Zona Norte e
Central

994 999,99

994 999,99

845 749,99

248 248,83

57 907,95 24,95%

Rede Drenagem
Águas Residuais
Doméstas
Alfarelos/Granja do
Ulmeiro

994 999,99

994 999,99

845 749,99

192 376,82

95 194,47 19,33%

Modernização
Administrativa

245 280,49

231 419,20

196 706,32

156 317,78

125 490,75 67,55%

6 674 566,88

6 401 503,89

5 441 278,31

1 532 486,96

TOTAIS

1 495,07

8,88%

800 354,08

O Presidente da Câmara
(Mário Jorge Nunes)
2018/06/25

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“Boa tarde a todos… Senhor Presidente da Assembleia, Senhores Secretários, Caros
Colegas Vereadores, Senhores Deputados Municipais… A obrigação é de entregar em
cada Reunião Ordinária um documento, o chamado, Informação Escrita da Actividade
Municipal, que compreende os períodos entre a última Assembleia e a de hoje, e assim
está, nos moldes habituais… memória bastante descritiva dada que foi a actividade
56

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure, realizada no Salão
Nobre do Edifício dos Paços do Município, em 29 de Junho de 2018
municipal nas diversas áreas da nossa responsabilidade, e portanto está escrito e foi
distribuído atempadamente por todos os Senhores Deputados Municipais, assim espero,
e portanto estarei disponível para em cada matéria que entendam que seja necessário dar
esclarecimentos, assim o fazer como é hábito. No entanto, aproveito a oportunidade dada
pela Assembleia para intervir, e porque de facto, no que respeita à Saúde, temos algumas
competências nessa área, e demonstrámos qual tem sido o nosso trabalho dentro das
nossas competências, naquilo que é a rubrica da Saúde, e também quero reafirmar aqui
aquilo que é essencial… relativamente àquilo que assisti no Ponto de Antes da Ordem do
Dia, o compromisso de atempadamente, para que os Senhores Deputados da Assembleia
Municipal no próximo dia 16 possam debater com informação, que eu consiga recolher e
os serviços consigam elaborar, aquilo que for possível, e espero que seja uma
interpretação de algum modo elucidativa daquilo que é o ponto de vista no Executivo
Municipal, que tem para esse mesmo dia 16 a sua reunião marcada, mas fala-a certamente
de manhã, para que possa ler e comentar e já possa ir informação para a Assembleia
Municipal do conhecimento de todo o Executivo Camarário. De facto, concordo com
todas as observações e com a forma exaustiva e descritiva com que o Senhor Presidente
da Assembleia Municipal evocou, não me esqueço de modo algum que foi um período
que antecedeu as eleições de setembro de 2016, e a forma conturbada como era
interpretada e com alguma subjectividade as questões de Saúde… hoje as questões pelos
vistos não estão ultrapassadas, embora também tenha que referir que aquilo que se diz,
não é de todo a realidade do Concelho. E portanto perante esses factos, nós já temos
alguns dados e vamos trazer para que os Senhores Deputados possam confrontar com
outros que certamente já têm, porque a titulo de exemplo… ao haver mudanças na
própria Administração Regional de Saúde que era uma das questões que nos preocupava,
alguma possível ou aparente passividade na Administração Regional de Saúde em final de
2016 e até durante o ano de 2017, houve uma mudança nos Orgãos da ARS Centro, ou
mudança do próprio director do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego, e
portanto houve uma série de questões que foram colocadas e foram-nos criadas algumas
expectativas e foram demonstrados alguns entendimentos que iremos passar à forma
escrita e algumas Comunicações Escritas que temos dessa troca de informação que levam
a um raciocínio mais claro e mais evidente… De facto, o Corpo Clínico do Concelho de
Soure está normalizado, não há nenhuma falta de médicos de família, não há falta de
enfermeiros de família. Recentemente foi detectado uma nova deficiência a nível
administrativo à semelhança de 2014, nós disponibiliza-mo-nos para cedermos um
assistente administrativo, se fosse o caso, para diminuir esse impacto na saúde, mas ainda
não foi necessário concretizar essa acção à semelhança do que fizemos em 2013 e 2014
em que dispensámos uma funcionária do Município para aquilo que é a UCSP – Unidade
de Cuidados de Saúde Personalizados – e como tal, aquilo que posso dizer,
independentemente daquilo que seja alguma especulação subjectiva que sabemos que
circula nas redes sociais e na opinião pública, não está nenhuma Extensão de Saúde
encerrada, não saiu nenhum despacho de nenhum responsável a mandar encerrar
57

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure, realizada no Salão
Nobre do Edifício dos Paços do Município, em 29 de Junho de 2018
nenhuma Extensão de Saúde. Há de facto duas Extensões de Saúde que estão sem
funcionar, Figueiró do Campo desde 2014 e Degracias/Pombalinho que ainda
recentemente foi visitada por mim e pelo Senhor Director do ACES acompanhado de um
outro responsável do ACES, onde inclusive o sistema informático está ligado e está a
funcionar, só que não está a ser usado pela Unidade de Saúde Vita Saurium... digamos que
a Vita Saurium deixou de dar consultas por questões de férias que se prolongam desde
julho de 2016 até hoje, deixou de ir às Degracias e a UCSP que é o outro verso da
medalha do funcionamento da Saúde no Concelho de Soure, pelos vistos concorrentes até
nos maus procedimentos, deixou de ir a Figueiró do Campo. De resto, as Extensões de
Saúde de Vinha da Rainha, aparentemente e por aquilo que tenho dialogado com os
Técnicos presentes e com os utentes, o grau de satisfação é razoável, têm médico todos os
dias, têm enfermeiro todos os dias, porventura nunca estiveram tão bem como têm estado
nos últimos anos e é isto que me tem sido dito na Vinha da Rainha, têm-me dito em
Samuel que o grau de satisfação também é relativo, ainda ontem estive em Vila Nova de
Anços e não me disseram que estariam sem médico de família ou sem enfermeiro e que a
Extensão esteja fechada. E portanto, sabemos que a Figueiró do Campo continua a não ir
lá médico, em Alfarelos também há médico de família, assistente administrativo,
enfermeiro com regularidade, enfim… parece que consta nas redes sociais que em Soure
vai fechar tudo e vai tudo para a Granja do Ulmeiro... Se consta nas redes sociais, acho
muito bem que a Assembleia Municipal pegando naquilo que consta nas Redes Sociais,
faça Assembleias Municipais Extraordinárias de uma forma aberta, e portanto iremos
contribuir para que seja divulgado pelo público e se o salão nobre não chegar, à
semelhança de algumas Assembleias Municipais noutros sítios do Pais, por questões de
relevante interesse para a população, porventura pedir o salão aos Bombeiros. Aquilo que
a mim diz respeito, Presidente de Câmara, é a obrigação de contribuir, porque de facto o
Executivo é que tem os meios, e portanto aceito a recomendação do Senhor Presidente da
Assembleia, aliás, compromisso que já vinha desde 2016, assumindo todos os esforços
junto dos técnicos que o Município tem e pegando até naquilo que eu ouvi do Senhor
Presidente de Junta de Vinha da Rainha, Dr. Evaristo Duarte, se entendermos que é
necessário contratar peritos em Saúde Familiar para nos ajudarem a fazer um estudo o
mais exaustivo possível, sobre os indicadores de Saúde do Concelho de Soure, o
funcionamento das Unidades de Saúde Familiares, e trazer obviamente esse relatório.
Mandamos fazer tantos estudos e tantas peritagens, que eu acho de facto, a Saúde também
merece, e portanto irei com as competências que tenho, próprias e delegadas, por parte do
Executivo, fazer todos os esforços para que no dia 16 os Autarcas do Concelho e
População em geral tenham o máximo de informação possível para que se possam tomar
atitudes. Sinceramente, penso que faz parte das competências da Assembleia Municipal
esta questão, que é sobretudo política, porque tecnicamente e no sentido prático não
temos competência para gerir o funcionamento dos profissionais de saúde, porque vamos
certamente chegar todos à conclusão que não estamos perante uma questão de filosofia,
de orientações gerais do Estado, de atribuições da Autarquia - muito menos – aquilo que
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se passa ou não se passa no Concelho de Soure em termos de Saúde familiar… não há
falta de meios, não há falta de recursos humanos, não há falta de instalações, não há falta
de disponibilidade do Município para acrescentar muito para além daquilo que são as suas
competências, recursos humanos, meios e financiamento para esta questão... aliás
aproveito para agradecer ao Senhor Presidente de Junta de Soure, agradeço em nome dos
utentes da USF Vita Saurium, a intervenção que a Junta de Freguesia fez na Unidade de
Saúde de Soure, mas também lhe digo Senhor Presidente de Junta, que não fez mais do
que aquilo que os seus colegas não façam nas suas Freguesias. De facto, estas tarefas vão
para além das vossas e das nossas competências e continuaremos a trabalhar nesse
sentido. Sobre a Saúde vamos então esperar pela Assembleia do dia 16, e desejar que a
ARS também colabore connosco na facultação dos dados disponíveis. Nós temos
constatado infelizmente que a população do Concelho de Soure tem diminuído. Só os
utentes dos médicos que trabalham no Concelho é que não diminuem. Não sei se têm de
constar dos ficheiros clínicos algumas análises complementares anuais dos já falecidos,
porque, certo é que há mais falecimentos, o saldo natural é negativo, há mais óbitos do
que nascimentos e os médicos continuam a dizer que não aceitam mais utentes. Mas
também vos digo, que curiosamente no Concelho de Condeixa estão a mandar as pessoas
para a Granja do Ulmeiro… devem pensar que as obras já estão concluídas mas
infelizmente não estão… e portanto, estou à disposição dos Senhores Deputados e
Senhor Presidente da Assembleia, para alguns esclarecimentos que sejam necessários dar.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, João Gouveia:
“Como complemento à minha recomendação e depois da intervenção do Senhor
Presidente de Câmara, dar nota do seguinte: - A recomendação não pretende que
tenhamos uma grande “inundação” de informação; o que se pretende é que haja
informação objectiva e sintética… no fundo o que se pretende é que saibamos qual é a
realidade da resposta existente em cada Unidade de Saúde - na USF e em cada Extensão
de Saúde tradicional - ... quando digo qual é a realidade, estou a falar de quais os recursos
profissionais afectos, estou a falar de quais os equipamentos médicos e não médicos
existentes, do número de utentes inscritos e de utilizadores, e estou a falar por exemplo
das “Eco-Saúdes” que estão em funcionamento... fundamentalmente é isto!... Depois
aquilo que está nas redes sociais... é evidente que cada Presidente de Junta de Freguesia,
conhecedor da realidade, perante este quadro informativo terá oportunidade de o
corroborar ou de dizer que não é bem assim... agora, não interessa uma “inundação” de
informação, interessa este tipo de informação concreta e objectiva para podermos
deliberar com conhecimento.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Virgílio Costa: “Queria
aproveitar este momento enquadrado no âmbito da Informação Escrita sobre a
Actividade Municipal, para interpolar o Senhor Presidente da Câmara sobre duas
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questões… Uma vez que estamos quase a chegar ao encerramento do ano judicial, com
perspectivas de um novo ano judicial com inicio em setembro, gostaria de saber em face
das deliberações anteriores e dos ofícios que então foram expedidos ao Governo por
causa da questão da reabertura do Tribunal de Soure, sob a forma de uma Instância Local
de Competência Genérica, se tem alguma informação do Governo, se é perspectivável
que realmente vá reabrir ou não. A segunda questão e aproveito agora para depois não
estar a tomar da palavra é sobre a Empresa Intermunicipal… eu pessoalmente não
conheço as deliberações que foram tomadas pelas demais Assembleias dos Municípios,
quer de Mira quer de Montemor-o-Velho, e portanto gostaria de saber em que fase é que
se encontra esse projecto, nomeadamente se já existe visto do Tribunal de Contas, uma
vez que, falou-se que iria existir essa fiscalização.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“Relativamente à primeira questão, não há ainda documentação escrita sobre a reabertura
da Instância Local de Soure do Tribunal, mas existe uma expectativa, e a expectativa a
concretizar-se será em janeiro. A explicação que me foi dada, é que embora o ano judicial
comece em setembro, as nomeações do Ministério Público só têm eficácia a partir de
janeiro… Isto foi-me dito, verbalmente, pelo Director Geral dos Serviços Judiciários, foime dito verbalmente pelo Senhor Presidente do Conselho Superior de Magistratura… não
tenho qualquer tipo de retorno de informação por parte da Comarca de Coimbra sobre a
evolução dos acontecimentos.
Sobre a empresa Intermunicipal, o processo já seguiu para os orgãos de tutela, ERSAR
(Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos), DGAL (Direcção Geral das
Autarquias Locais) e Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas já começou a pedir alguns
elementos e esclarecimentos, um deles é uma certidão da própria Assembleia...
genericamente aquilo que sei é que no concelho de Montemor-o-Velho foi aprovado pela
maioria da Assembleia, teve votos contra da Bancada do PSD... No concelho de Mira, a
Proposta teve votos contra da Bancada do PS. Hoje mesmo, na Reunião de Câmara
demos inicio a um procedimento que é o da abertura da discussão pública e da recolha de
contributos para o novo Regulamento de Águas e Saneamento no Concelho de Soure…
nós temos dois Regulamentos, um para as Águas e outro para o Saneamento, o objectivo
é harmonizar os dois e fizemos a abertura, hoje, em Reunião de Câmara do novo
Regulamento, que há-de ser Regulamento de Abastecimento de Água e de Saneamento de
Águas Residuais. O Regulamento será muito parecido, tudo indica, porque o nosso já
obedece aos critérios da ERSAR, será muito parecido ao existente... o de Soure e
Montemor-o-Velho são muito idênticos, tem uma aprovação recente segundo a legislação
vigente, e portanto vamos de ter alguns cuidados políticos, é aquilo que eu preparo...
tentar que na Assembleia Municipal de setembro haja condições para que esse
Regulamento venha à Assembleia Municipal, daqui até lá será aprovado na Reunião de
Câmara, estará em discussão pública 30 dias, publicados em diário da Republica, e depois
é que se torna efectivo. Aquilo que tem sido a nossa sensibilidade e já o foi no mandato
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anterior, quando aprovámos o Regulamento vigente, é na área social, ou seja, uma
preocupação com as famílias numerosas, uma preocupação com as famílias mais
vulneráveis em termos económico-financeiros, e com as Instituições de utilidade pública
sem fins lucrativos… tirando isto serão pequenos acertos. Há uma medida que se
encaminha para fomentar a obrigatoriedade da ligação ao sistema, porque as pessoas
tendo o sistema disponível, são obrigadas por lei a estarem ligadas ao sistema, ainda assim
criar aqui uma situação em termos de tarifário, onde por exemplo a ligação ao sistema
passe a ter um custo zero, desde que o sistema esteja a menos de 20 metros… Esta será a
grande alteração, assim como aprofundar as questões das famílias numerosas e das
famílias mais vulneráveis. Sobre a empresa Intermunicipal estamos na fase de constituição,
e tudo estamos a fazer para que ela esteja constituída nos últimos dias de setembro, de
modo a que nos primeiros dias de outubro estejamos em condições de apresentar
candidaturas, nas quais estamos a trabalhar para os três Municípios na ordem dos
7.000.000,00€, com uma capitação igual ou idêntica para os três Municípios… no caso do
Concelho de Soure estamos a trabalhar com parte da zona sul da Freguesia de Soure, na
zona dos Simões, o núcleo principal da sede de Freguesia de Samuel, e a outra pode ser a
zona sul da Freguesia da Vinha da Rainha que tem o projecto pronto e ainda a Ribeira da
Mata que será um projecto mais pequeno, o que nos poderá fazer chegar aos
3.000.000,00€ de investimento, aproveitando os Fundos Comunitários ao máximo para o
Concelho de Soure. Se não conseguirmos ter a empresa constituída até meados de
outubro, perdemos a oportunidade de concorrer a estas verbas.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Santos Mota: “ São quatro
breves apontamentos em relação à Informação Escrita... um tem a ver com a área da
Cultura – Filarmonias – sem dúvida uma iniciativa muito boa promovida pelo Município,
uma feliz parceria entre o Município, as cinco Bandas Filarmónicas do Concelho, Juntas
de Freguesia e Associações. Mas contudo, esta iniciativa – Filarmonias - tiveram um sabor
a pouco, porque efectivamente, tendo em conta a dimensão da Freguesia e também o
número de Associações... de qualquer maneira foi importante e é importante dar
continuidade a este evento.
Na área do Desporto e Tempos Livres, queria saudar o Município pela aposta na
diversidade desportiva… por vezes foca-mo-nos demasiado no futebol e temos aqui um
bom exemplo de quatro actividades importantes, diferentes e variadas, nomeadamente o
1.º Duatlo de Soure, que foi uma iniciativa muito interessante e que deu uma grande
dinâmica a Soure e temos esperança que para o ano consigamos, porque temos recursos
para isso, realizar o 1.º Triatlo de Soure que deveria ser mais mobilizador, mais
interessante, mas está dependente de um investimento em termos dos nossos recursos.
Também o Campeonato Europeu de Escalada, as fases finais de Bilhar e por último o
Ciclismo - 3.ª Clássica do Baixo Mondego.
Um outro apontamento na área da Saúde, que tem sido hoje muito debatido, e tem a ver
com o Projecto “Não à Diabetes”… não sei se têm conhecimento mas morrem por dia,
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em média, doze pessoas com problemas associados à Diabetes. Em Portugal existem
cerca de 1.000.000 de Diabéticos e há muita gente que desconhece que tem Diabetes
porque é uma doença silenciosa que urge combater. Portanto foi uma boa iniciativa, acima
de tudo as acções de sensibilização e também as acções de prevenção.
Por último dar uma nota na Urbanização e Urbanismo, manifestar a nossa satisfação pelo
Plano de Acção de Regeneração Urbana, Requalificação Urbanística da Rua Alexandre
Herculano, aprovação do projecto de execução e abertura de procedimento. Sem dúvida,
um primeiro passo, uma primeira etapa que tenho esperança que vá tornar Soure mais
atractiva e Soure mais apelativa.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“Relativamente à Saúde, naquilo que respeita às competências do Município, e que muito
nos orgulha a forma como o pouco que podemos intervir nesta área e o que temos
conseguido fazer. Há pouco o Senhor Presidente da Assembleia voltava a clarificar aquilo
que se pretende em termos de memorando para a Assembleia Geral Extraordinária, enfim,
espero pelo menos conseguir isso, embora Senhor Presidente da Assembleia, isso seja o
mínimo. Felizmente, e reconheço isso ao seu trabalho enquanto Presidente de Câmara,
que Soure se pode orgulhar dos seus equipamentos de saúde que foi renovando, como
estamos agora a fazer com a Extensão de Saúde da Granja do Ulmeiro, porventura se não
houvesse alterações às necessidades ou atribuições de competências... nós já estamos a
identificar as necessidades no Centro de Saúde de Soure que está com 25 anos, para nos
propormos em parceria para o próximo quadro comunitário de apoio, se não em sede de
overbooking do Município, que está disponível para avançar, que será o equipamento de
Saúde depois de uma Extensão de Saúde nova em Degracias/Pombalinho, uma Extensão
de Saúde nova em Samuel, uma Extensão de Saúde nova em Vinha da Rainha, melhoria
significativa em Vila Nova de Anços, Afarelos que tem excelentes condições… chegou a
vez da Granja do Ulmeiro, e portanto agora, continuando a fazer investimentos nas
infraestruturas será a vez de Soure. Portanto aqui, não se trata de qualquer protagonismo
de quem exerce as funções agora ou antes, trata-se de uma continuidade… e nós aqui
também estamos a dar continuidade, quer na Eco-Saúde, onde somos dos Concelhos
pioneiros. Está aí discriminado, para se ter uma noção, de facto, o que é que se trata da
Eco-Saúde e quantas pessoas movimentamos por mês em cada uma das Freguesias, aqui
está uma parte importante daquilo que se pretende saber, da mobilidade das pessoas de
Degracias/Pombalinho, que são movimentadas para Soure. Movimentaram-se para Soure
nestes três meses de abril, maio e junho, 343 Pessoas. Movimentaram-se da Freguesia de
Gesteira/Brunhós para Soure 63 Pessoas. Movimentaram-se da Freguesia de Tapéus para
Soure nestes três meses 602 Pessoas. Transporta também pessoas da Freguesia de Soure
para o Centro de Saúde de Soure, e da Freguesia da Vinha da Rainha entre si,
movimentaram-se 98 Pessoas. Nós assinámos um Protocolo com o Governo, no passado
mês de abril, entre 51 Municípios dos 308 que o País tem e com a Organização Mundial
de Saúde. Somos um Concelho que está creditado na Rede Portuguesa dos Municípios
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Saudáveis, integrado na Rede Europeia das Cidades dos Municípios Saudáveis, que é uma
Instituição acreditada como parceira da OMS e a partir deste Protocolo, passámos
também a ser acreditados como parceiros do Governo naquilo que é o Conselho Nacional
de Saúde. Faz parte dessa política todo um conjunto de acções onde se insere o combate à
diabetes, o combate às doenças crónicas em termos dos hipertensos, onde faz parte o
trabalho de prevenção e do acompanhamento das crianças e até do período pré-natal,
onde se insere também o Programa Cegonhas, e toda a nossa inserção em termos de
Actividade Social muito ligada à Saúde… e este é um contributo importante, tão
importante como a consulta do receituário médico que possa ser feita a um doente
crónico. Portanto, neste campo, o Município tem feito bem o seu papel, e isso é
reconhecido, e também dizer que para este Programa do Município Saudável, já temos
autorização do ACES para que uma das médicas da UCSP, passe a ter horas disponíveis
mensalmente para trabalhar com o Município, e que já foi manifestado pela Direcção da
USF VitaSaurium, também disponibilizar uma médica para fazer parceria com o
Município nesse projecto. Aliás, à conferência internacional com a presença do Director
Geral da Organização Mundial da Saúde em Lisboa e com o Primeiro Ministro, deslocouse uma médica da UCSP de Soure, que foi acompanhada por uma técnica do Município, e
como resposta imediata a própria VitaSaurium prontificou-se para participar nesse
Projecto. Sendo que o Projecto é bom, são os próprios profissionais que nestas trocas de
informação que por vezes vêm para as redes sociais, e que por vezes dão uma imagem
negativa do Concelho, mas quando apresentamos Projectos concretos e válidos, os
próprios querem estar por dentro e querem estar connosco.
Dar nota também que o Director Adjunto da Unidade de Saúde Pública do Concelho de
Soure, portanto o Delegado de Saúde Adjunto, se ausentou e está a ser substituído por um
novo Delegado de Saúde, o Dr. Rosete, que já tomou posse. O Dr. José Aníbal, merece da
minha parte uma saudação pelo trabalho que fez durante anos aqui no Concelho de
Soure, porventura com menos visibilidade, menos presença, mas fruto de um
conhecimento profundo que ele tinha, o que lhe permitia não estar tão presente. O Dr.
Rosete nas curtas semanas – duas semanas - que está em funções, tem mostrado bastante
visibilidade, acompanhamento das acções do Município, e esperamos com este
rejuvenescer da presença dum recurso humano importante, como o Delegado de Saúde,
também venhamos a ter aqui uma maior visibilidade e uma maior intervenção no campo
da Saúde.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Nuno Abreu: “ Senhor Presidente
da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhores Secretários, Senhoras e
Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhora e Senhores Presidentes
de Junta de Freguesia, Senhor Adjunto, Senhor Chefe de Gabinete… Boa tarde a
Todos… Quando faço uma intervenção tenho apenas dois objectivos que são o bem-estar
dos Munícipes e a melhoria do meu Concelho. Posto isto vou falar de três pontos… Um,
vou dar os parabéns… Dois, dar uma sugestão e o terceiro, um convite.
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Quero dar os parabéns à Câmara Municipal de Soure, juntamente com a CPCJ, a forma
digna como realizaram este ano, uma vez mais, as comemorações do Dia Mundial da
Criança, com muita dignidade e correu tudo muito bem... A sugestão que queria dar era
para a Dr.ª Manuela, mas estando o Dr. Porfírio e tendo ligações à CPCJ... Ainda
relativamente às Comemorações do Dia Mundial da Criança, eu fui abordado por uma
professora da EB1 da Gesteira, que me disse que relativamente ao roteiro dos seus alunos,
faltou-lhe uma estação, ou seja, da estação 7 passou à 9, que era precisamente onde estava
a Biblioteca representada e onde as crianças tinham como actividade pintar as mãos, que
não deixa de ser um registo digital das crianças que vão passando por cá... o que causou
alguma tristeza entre as crianças. No ano passado aquando do inicio das comemorações,
os senhores que fazem a manutenção dos jardins estavam a trabalhar e quando chegaram
as crianças continuaram a trabalhar e eu na altura falei isso com a Dr.ª Manuela e este ano
foi digno, porque assim que chegaram as crianças esses senhores pararam com os seus
trabalhos.
O convite que tenho para fazer, faço-o na qualidade de sócio e membro da Mesa da
Assembleia da Banda do Cercal, e hoje até temos aqui o Senhor Presidente da Banda,
quero convidar-vos para no próximo domingo, dia 1, no Cercal, vamos realizar a 3.ª
Comemoração dos Santos Populares, e este ano tem uma novidade, uma vez que é a
primeira vez que vai acontecer no Concelho, vai ser a estreia de uma Big Band, que depois
vai culminar com uma sardinhada, e fica aqui o convite.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, José Maria Ferraz: “ Boa tarde,
Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Câmara Municipal,
colegas Deputados Municipais, Funcionárias desta Autarquia, minhas Senhoras, meus
Senhores… Inserido parcialmente na sua Informação Escrita, Senhor Presidente, gostaria
de dizer o seguinte: - Recentemente e de novo, tivemos o prazer de verificar a presença na
zona norte do Concelho de Soure, de vários governantes, nomeadamente o Senhor
Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Dr. Pedro Marques, isto tudo em
consequência dos empreendimentos levados a cabo ou a executar na área do Concelho de
Soure. Isto Senhor Presidente, justifica a minha primeira questão – O Concelho está
mesmo a mexer?… o desenvolvimento está-nos a bater à porta?... não querendo antecipar
a sua resposta permita-me que lhe transmita o meu optimismo em relação ao
desenvolvimento futuro da zona norte do concelho e por arrastamento de todo o
território Sourense. O crescimento evidente do terminal logístico Alfarelos - Granja do
Ulmeiro, é uma realidade... esse crescimento aliado ao anuncio da construção dos acessos,
nomeadamente à construção da passagem desnivelada sobre a linha do norte, certamente
colocará este empreendimento como uma mola impulsionadora do desenvolvimento de
toda esta região. Saibamos acreditar naqueles que imbuídos de boa intenção tudo têm
feito para que os resultados finais sejam coroados de êxito. A decisão recente do
Município que V. Exa. preside em adquirir um terreno estratégico junto à Estação de
Alarelos – Granja do Ulmeiro, é uma aposta que reputo de grande importância e porque
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não dizê-lo de coragem, confiando eu que, este Município dará o melhor uso do referido
terreno em prol do tal desenvolvimento da Granja do Ulmeiro, não deixando de lembrar
V. Exa. que se deve evitar as utilizações que condicionem a flexibilidade que a
imprevisibilidade do futuro o aconselha.
E porque hoje é tema, a Saúde, na página 43 da sua Informação Escrita, dá-nos conta da
cessação do contrato de empreitada da Unidade de Saúde Familiar de Granja do Ulmeiro Alfarelos – Figueiró do Campo, depreendendo ser por falência do empreiteiro, por isso
não posso esconder-lhe que é com alguma preocupação e descontentamento que os
residentes da zona norte do Concelho de Soure assistem a esta constante paragem de
obras, sabendo apesar de tudo que não é culpa do Município, pese embora a população
em geral não entenda este comportamento. Estou certo que uma palavra de conforto em
relação ao retomar rápido das mesmas obras, deixaria todos os utentes mais tranquilos e
crédulos. Pode o Senhor Presidente dar-nos essa palavra de confiança?… Estou certo que
sim… Muito obrigado.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“Obrigado Senhor Deputado José Maria Ferraz… preocupado com as questões da sua
área de residência, o que é normal para quem mostra esse tipo de preocupação. Sobre a
zona norte do Concelho, já que o Senhor usou essa expressão... para essa zona a nossa
expectativa e com a revisão do PDM, no que respeita à Urbanização e Urbanismo, eu
aponto dois factores importantes para a zona norte do Concelho... a constituição de uma
área de localização empresarial a norte do Concelho, neste momento o Município é
comprador de terrenos, precisa de legitimidade para intervir no território, precisa de ser
dono de espaço onde instalar áreas de localização empresarial e onde possa implementar
infraestruturas de apoio a essas áreas de localização empresarial . Foi o que fizemos hoje
na Reunião de Câmara, foram aprovadas duas compras de terrenos, um com mais de
11.000 metros e outro com 4.000 metros, um na Freguesia de Alfarelos, outro na
Freguesia da Granja do Ulmeiro. Tentarei que na Assembleia Municipal de setembro seja
entregue um plano estratégico de investimentos de médio e longo prazo na área dos
equipamentos e que possa depois ser sujeito a um pedido de financiamento externo, seja
ao BEI (Banco Europeu de Investimento), seja à Banca tradicional, que ultrapassa
1.500.000,00€, onde cerca de 600.000,00€ serão pagos da mobilidade onde se inserem os
parques de mobilidade de intermodalidade de peões e de mercadorias. Dizer ao Senhor
Deputado Municipal que a compra do terreno junto ao descasque de arroz e das próprias
instalações do descasque de arroz, nós comprámos três artigos, um urbano com 2.900
metros destinado a armazéns e actividade industrial, que são as antigas fábricas do
descasque de arroz, e comprámos mais 8.000 metros para área dedicada a parque
intermodal de passageiros. Foi um compromisso que assumi com as Infraestruturas de
Portugal e com o Governo, que a 2.ª fase das obras da Estação de Alfarelos – Granja do
Ulmeiro, pudessem estar viradas para a comodidade dos peões e dos passageiros. Em
termos de mercadorias estamos a trabalhar na área logística, tendo o terminal como
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ancora, na área dos passageiros tem de ser feito trabalho na Estação e a promessa que foi
aqui transmitida, inclusive, nesta sala pelo Senhor Vice Presidente das Infraestruturas de
Portugal, no seminário sobre Logística, foi que, a empreitada que está em preparação para
ser lançada para inicio da obra em 2019 contemplará obras em duas estações no troço
Alfarelos - Granja do Ulmeiro e Pampilhosa, que é uma intervenção profunda na Estação
de Coimbra-B, e uma intervenção para beneficiar as condições dos Passageiros na Estação
de Alfarelos – Granja do Ulmeiro. O compromisso do Município foi contribuir, porque é
expectável da nossa parte que aumente o número de passageiros na Estação de Alfarelos –
Granja do Ulmeiro, e como tal criar condições para que os passageiros se possam sentir
bem, possam fazer um interface modular entre a rodovia e a ferrovia... tal como
queremos para as mercadorias, queremos para os passageiros, e por isso propusemos criar
o tal parque de estacionamento, a tal estação de camionagem, onde os transportes
colectivos de passageiros possam aparcar e que sejam criadas condições de fluxo, entre
esse espaço rodoviário e o acesso à plataforma ferroviária de passageiros. Foi-nos
prometidas entre outras, além de condições de acolhimento dentro da gare, que fosse
criado um corredor pedonal do lado de dentro da Estação, em vez de ser do lado de fora,
porque a rua pública não o permite, será criado um corredor pedonal com acesso directo
ao parque de estacionamento que agora acabámos de aprovar a compra, e com acesso às
passagens superiores pedonais que pretendem fazer onde hoje estão as passagens
pedonais dentro da estação.
Relativamente à Extensão de Saúde, como devem compreender aquilo que o Presidente
de Câmara desejava é que as obras tivessem terminadas à bastante tempo. Como devem
compreender, quando lançamos um concurso é que ele seja cumprido. Da nossa parte
temos os pagamentos feitos a tempo e horas aos fornecedores e ao empreiteiro, mas o
empreiteiro nunca cumpriu o plano de obra. O contrato acabou a 31 de dezembro, foi
prorrogado o prazo até 30 de abril, continua a incumprir e nem sequer dá mostras de
querer cumprir. Então, foi um assunto discutido em Reunião de Câmara e após uma
avaliação rigorosa pelos serviços sobre os trabalhos em curso, sobre os equipamentos
disponíveis em obra, a proposta hoje aprovada em Reunião de Câmara é de estabelecer
um acordo com o empreiteiro e não dirimir argumentos indemnizatórios com o
empreiteiro, porque isso podia atrasar substancialmente o processo, e levar para
contencioso um processo que se o empreiteiro decidisse não reconhecer a sua obrigação
por falta contratual de abandonar a obra, a obra podia ficar parada anos, à espera de uma
decisão judicial. Por isso o Executivo deu hoje poderes ao Presidente da Câmara, para
fechar o acordo que já está preparado pelos técnicos municipais com o empreiteiro,
durante os próximos dias da próxima semana, e de imediato com as competências que
tenho para o montante de obra em falta abrir de imediato novo concurso público, para o
términos da obra. É evidente que implica abrir procedimento, lançar concurso público,
prazos a cumprir, recepção de Propostas, esclarecimentos que esperam-se que sejam
bastantes, uma vez que nesta fase é muito mais complicado do que lançar uma obra que é
de raiz... acreditamos que seja um trabalho complexo, ficaria muito satisfeito se antes do
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final do ano tivesse um empreiteiro novo em obra, mas não o posso garantir. Pode correr
tudo bem e conseguirmos que a obra recomece antes do final do ano, como pode
acontecer como tem acontecido ultimamente, muitos dos concursos ficam desertos
porque a obra neste momento tem uma dimensão de duzentos e poucos mil euros, e já
não é tão apetecível, porque o que falta fazer são acabamentos, e não há mão de obra
disponível, porque um dos problemas que este empreiteiro se queixou, foi que quando
concorreu fez uma estimativa de custos, e uma empresa com sede na Guarda, veio para
tão longe para tentar fazer uma obra e depois não há mão de obra disponível. Portanto
esperamos que com os valores que vamos colocar a concurso apareça um empreiteiro,
mas estarei disponível para porventura fazer um comunicado à população das três
Freguesias, a dizer-lhe que a obra da sua Unidade de Saúde está parada, por motivos
alheios e que desgostam o Executivo Municipal, e que estamos a fazer todos os esforços,
para que dentro dos prazos que a Lei nos permite, adjudicar novo procedimento.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Jorge Mendes: “A Informação
Escrita que nos é trazida hoje, vem de acordo com as anteriores informações... trata-se de
um documento intensivo e exaustivo da actividade do Município nos últimos três meses.
Eu só tenho duas questões que eu gostaria de salientar e questionar o Senhor Presidente
da Câmara… a primeira já foi levantada pela sua importância, pelo Dr. Santos Mota, tem a
ver com a requalificação urbanística da Rua Alexandre Herculano. Trata-se de um
importante projecto para o Concelho e para a Vila… aquilo que eu perguntava ao Senhor
Presidente da Câmara é se há algum calendário expectável para esta obra.
A segunda, tem a ver com o Serviço Municipal de Protecção Civil, nomeadamente no que
confere à manutenção das faixas de gestão de combustível. E aí o que eu gostava de saber,
atendendo à época do ano, e à importância que esta manutenção tem, é em que fase é que
se encontram os trabalhos.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“Na Rua Alexandre Herculano está a decorrer o processo concursal, respondeu-se às
questões, à dois dias atrás, sobre os erros e omissões, não foi necessário estender o prazo,
portanto o concurso terminará durante a próxima semana. Era nossa intenção que a obra
fosse feita nos três meses que antecedessem o S. Mateus, não vai ser possível. Mesmo que
a obra fique com a intenção de adjudicar antes do S. Mateus, usaremos aqui alguma
dilação para começar a obra só depois do S. Mateus. Portanto esta é a minha posição
sobre a Rua Alexandre Herculano.
Relativamente à gestão das faixas de combustível, de acordo com as nossas obrigações e
com o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, nós estabelecemos
programa de acordo com o plano que foi aprovado e que está em vigor. O Concelho de
Soure posso garantir aos Senhores Deputados não está livre de poder ser atingido por
uma contingência, por muitos que sejam os planos, por muito que seja a eficácia e a
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aplicação das medidas. Estamos a aplicar todas as medidas de que temos conhecimento e
que achamos que somos capazes de implementar e mais aquelas que nos foram
apresentadas, por exemplo, agora estamos a implementar o Programa “Aldeias Seguras
Pessoas Seguras”… o Plano a que estávamos sujeitos de investimento na gestão de faixas
de combustível, tem sido feito pelo nosso pessoal, tem sido feito pelas Juntas de
Freguesia, e aquilo que tinha outra dimensão foi feita uma empreitada que está na parte
da Protecção Civil espelhada a sua adjudicação para as quatro Freguesias de prioridade 1
e 2, e essa prioridade é dada pelo ICNF, e nós respeitámos e fizemos uma empreitada para
esses troços em termos de gestão de faixa de combustível municipal. Além disso lançamos
hoje outro procedimento, porque os nossos meios não eram suficientes, para
melhoramento de caminhos florestais. São mais uns milhares de euros para contratar para
o melhoramento dos serviços florestais.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Francisco Malhão: “ A minha
primeira questão ia para o documento em si… vê-se que este documento relativamente
aos anteriores na primeira parte tem muita informação, talvez até um bocadinho de mais e
acaba na página 32 e depois começa uma nova contagem… não sei, fiquei um pouco
baralhado. Penso que este documento deveria ser supervisionado por alguém que juntasse
todas as partes para ter alguma coerência.
Relativamente à questão da saúde eu também tinha a questão já colocada pelo Senhor
Ferraz, por causa da cessação do contrato, mas já está respondido e portanto não vale a
pena estar a perder mais tempo sobre isso.
As tecnologias têm hoje uma vantagem, é que nós podemos consultar alguns documentos.
E estive a consultar por sugestão do Senhor Presidente da Assembleia a Acta de 30 de
setembro de 2011, para saber se tinha ido esse tema à Assembleia Municipal e este tema
só foi referido numa questão colocada pelo Senhor Ferraz. E aí foi informado, de facto,
que tinha sido dado parecer positivo a uma Proposta de Carta.
Tenho mais duas situações... Página n.º 13 da Informação Escrita, Habitação, Urbanismo e
Urbanização - Levantamento de terrenos para alterar o acesso ao Casal de S. Pedro pela
Estrada Nacional 347 – eu louvo que estejam a trabalhar nisto porque era uma pretensão
da CDU e espero que se concretize e que façam realmente a melhoria do acesso ao Casal
de S. Pedro. Aproveitava para dizer ao Senhor Presidente que um outro local onde
necessitava de maior visibilidade para atravessar a EN 347 é em Figueiró, junto à farmácia,
com certeza conhece o problema, seria bom aproveitar para finalmente, resolver também
esta situação.
Continuando na 347 fiquei algo surpreso um destes dias quando ao circular junto da
ETAR notei que o velho problema de estanqueicidade do colector continua por resolver,
ou seja, das tampas, como antes da recente reparação, jorravam os detritos do
saneamento, numa altura em que não choveu muito, terá de se resolver este problema, sei
que isto é da alçada das Águas do Mondego, mas de qualquer das formas a poluição
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naquele local, ninguém quer, nem em lado nenhum, era então para questionar o Senhor
Presidente se está a par da situação, se está resolvida a situação.
Relativamente à parte final deste documento, e uma vez que se falou na Unidade de Saúde
de Granja do Ulmeiro, vejo aqui um grau de execução da mesma de 23,77%... acho que
nesta altura terá alguma explicação, gostaria de ouvi-la. E em geral nesta tabela os níveis
de execução são diferentes, mas qual é a sua avaliação? Está tudo adiantado? Está no
devido tempo? Ou alguns atrasam-se outros vão mais à frente? Porque olhando assim
para o quadro essa perceção não é visível. Não tem os prazos de execução. Era, assim,
para saber qual era a avaliação, para sentir se os projectos estão atrasados, se estão a ser
executados segundo o plano ou se estão adiantados.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“Começo pelo acompanhamento da análise financeira das candidaturas da Unidade de
Saúde Familiar Alfarelos – Granja do Ulmeiro – Figueiró do Campo... aquilo que os
serviços hoje apuram e confirmado por uma auditoria que pedi para fazerem à própria
avaliação dos serviços para estarmos mais confortáveis na decisão, que confere aquilo que
é a avaliação dos nossos serviços e dos autos de medição e aquilo que é a aceitabilidade
por parte do empreiteiro... os valores conferem, o que nos dá um conforto para tomarmos
este acordo com o empreiteiro… a execução ficou na ordem dos 30%, mas o que nos
importa neste momento é fazermos um acordo com o empreiteiro para podermos
contratar outro. Relativamente ao resto do programa, dizer-lhe que é muito insatisfatório
para mim este resultado, e que esta tabela me envergonha. Eu participei como Vereador
no mandato anterior, onde o Senhor Presidente tinha delegado em mim algum
acompanhamento das candidaturas, fomos sempre o melhor Município na CIM do Baixo
Mondego na Execução das candidaturas, e hoje não é verdade por um conjunto de
condições que se calhar pode dizer-se que foi, por mérito do Presidente da Câmara e sorte
minha que era Vereador no acompanhamento do Quadro do QREN, e agora deve ser por
azar meu ou por deficiência minha enquanto Presidente da Câmara que as obras não
andam como eu gostaria. É evidente que eu penso que há aqui uma carga, e todos nós
sabemos e eu já aqui disse, as obras não andam por um conjunto de condições… umas
externas, o atraso no seu lançamento, por exemplo hoje, o documento que vem a seguir
fala do PERU, ORU, que são documentos importantes para aprovar as candidaturas e o
financiamento, e portanto estão aqui a zero de execução, estão em execução os projectos.
Os projectos dentro da Vila de Soure são sujeitos a um conjunto de pareceres. Aquilo que
espero é que alguns projectos que terminavam a 30 de junho, estamos a pedir a
prorrogação de prazo até 30 de junho do ano que vem, enfim, o que interessa é ter as
candidaturas aprovadas e tê-las executadas até 2021, é esse o nosso objectivo principal,
mas confesso que me envergonha esta execução comparada com aquilo que eu acho que
era a nossa capacidade financeira e a nossa expectativa.
Relativamente ao Casal de S. Pedro aquilo que posso dizer aos Senhores Deputados é o
seguinte: - Nós temos andado a identificar um conjunto de “pontos negros” e estamos a
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trabalhar isso com as Infraestruturas de Portugal. Há um novo Gestor Regional, aqui em
Coimbra, com o qual tem sido mais fácil dialogar e também por recomendações do
próprio Governo, porque o Município está disponível para vir a substituir-se às Estradas
de Portugal, à semelhança do que alguns Municípios vizinhos têm feito. Identificámos e
aqui dirijo-me às pessoas de Tapeus porque muito me preocupa aquele cruzamento de
quem vem de Tapeus para entrar na Estrada Nacional n.º1, é um cruzamento
perigosíssimo sem visibilidade e nós temos o “ponto negro” identificado, estamos a
trabalhar no sentido de intervir com os recursos do Município em substituição das
Estradas de Portugal, mas o objectivo é melhorar o acesso das pessoas que vêm da sede
de freguesia de Tapeus à N.º1. Identificámos o cruzamento da CIPOL na Granja do
Ulmeiro, estamos a trabalhar, os serviços técnicos e o Senhor Vice-Presidente Américo
Nogueira tem estado a acompanhar, uma vez que é a sua área... vamos propor, já vai na
segunda versão o projecto, de criação de uma rotunda, conhecida pelo cruzamento da
CIPOL, como sendo um dos “pontos negros” dessa estrada. Também está este
cruzamento de acesso ao Casal de S. Pedro, tendo em conta o seu declive e a sua
interceção na Estrada Nacional, estamos a trabalhar e à procura de espaço para criar
melhores condições de segurança nessa interceção. Mandei reaver um projecto que sobrou
do mandato 2009-2013, que é a continuação de passeios no troço da Estrada Nacional
dentro da localidade de Figueiró do Campo, e também está identificado o cruzamento,
conhecido por cruzamento da farmácia em Figueiró do Campo. Nós estamos a trabalhar
nisso, em conjunto com as Estradas de Portugal, estamos disponíveis a pagar tudo, desde
que as Estradas de Portugal viabilizem e sejam céleres a fazer o acompanhamento aos
projectos. Estamos a preparar-nos para que ainda este ano possamos lançar empreitadas
para esses “pontos negros” que temos identificados com estradas nacionais… Se fosse
com estradas municipais, certamente teríamos mais facilidade em intervir, porque não sei
se os Senhores Deputados sabem, sendo uma intervenção junto da estrada nacional, têm
de ser cumpridos uma série de requisitos de ordem burocrática que tem uma carga
administrativa muito grande e até em termos de validação de condições de segurança, etc.
Relativamente ao colector, a gestão em alta do saneamento básico na Freguesia de
Figueiró do Campo, Granja do Ulmeiro e Alfarelos, está gerida pelas Águas do Centro
Litoral, que é quem gere as elevatórias e os colectores e a própria ETAR. Nós sempre que
detectamos uma deficiência alertamos para que eles a corrijam… enfim, eu espero que os
munícipes também nos ajudem a servir de fiscais à própria actividade das Águas do
Centro Litoral.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Dr. João Gouveia:
“Antes de passar ao Ponto 2, importará dar uma resposta, enquanto Deputado Municipal,
ao Deputado Municipal, Dr. Francisco Malhão… Dr. Francisco Malhão, a tecnologia é
útil, mas não justifica a falta de rigor que estimula e potencia a demagogia... Eu estou um
bocadinho cansado de, pedagogicamente, o ajudar a ser rigoroso, e sabe porquê?… Eu
tive o cuidado de lhe dizer que a Câmara Municipal aprovou um parecer sobre uma
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Proposta de Carta de Saúde, e que disso deu conhecimento à Assembleia Municipal... e
sugeri-lhe que no que toca à Sessão da Assembleia Municipal seguinte, em final de
setembro, que lesse a Informação Escrita... não lhe disse para ir ver na Ordem de
Trabalhos!!!… Disse-lhe:- veja na Informação Escrita, porque não criamos um ponto
autónomo para cada informação sobre um qualquer assunto que é competência da
Câmara e não é da Assembleia Municipal!... E, sem tecnologia, a página 15 da Informação
Escrita, diz assim na Saúde: - “Reforma dos Cuidados de Saúde Primários – ACES-BM2
Agrupamento dos Centros de Saúde do Baixo Mondego – Carta de Saúde//Proposta –
Parecer”… com aquela síntese que o Senhor não gosta, mas, que está explicada na
intervenção ao longo da Assembleia. De maneira que, Dr. Malhão, recomendo-lhe uma
coisa de uma vez por todas, use a tecnologia, mas, acima de tudo, não use de falta de
rigor, nem seja demagógico.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Carlos Simões: “Senhor Presidente
da Assembleia, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Senhores Deputados
Municipais, caros colegas Presidentes de Junta, Senhores Funcionários, Público em
geral… Boa tarde a todos…
Não posso deixar de manifestar a minha preocupação e de certa forma apelar ao bom
senso do Senhor Presidente de Câmara, relativamente a dois problemas… um, na minha
Freguesia, ou melhor, na sede de Freguesia, e outro que já o mencionou aqui, que está na
Freguesia de Soure, mas já pedi permissão ao meu colega para poder falar dele, mas que
certamente muito prejudica as pessoas da minha Freguesia. São dois problemas que já são
crónicos, que já estão demasiado alongados no tempo… passo a mencionar… na minha
sede de Freguesia um antigo lagar que é um perigo para a saúde pública - tive
conhecimento que chegou ao Município, embora eu não a tenha visto, uma carta a
manifestar a preocupação por parte da IPSS que faz algum trabalho com crianças e
idosos naquela zona - e apelo mais uma vez ao Senhor Presidente da Câmara, o bom
senso para nos ajudar a resolver essa situação.
A outra passa-se no cruzamento ao IC2… todos os dias vamos tendo queixas, todos os
dias vamos tendo pessoas a ter dificuldade. Sei que têm tido algumas reuniões para tentar
resolver esse problema, mas já agora se não se importasse, agradecia que nos dissesse qual
é o ponto da situação.”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“Dois assuntos muito concretos… um, eu já tinha falado nele, está identificado o “ponto
negro”, estamos em negociações com os proprietários, neste momento há um segundo
proprietário que está disponível para ceder o espaço que tem, mas só fará sentido se o
principal também ceder. Não queríamos ir para a via da expropriação da propriedade
pública porque é uma via mais morosa, mas iremos continuar a insistir. Nós já demos
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algumas sugestões, algumas expectativas, sobre quanto é que estaríamos disponíveis para
investir na melhoria daquelas condições e de indemnizar o proprietário. Os valores de
expectativa do proprietário, penso que estão muito acima do razoável e não é um assunto
ainda fechado, é de manter a expectativa de comprar todo aquele casario, todos aqueles
muros velhos que estão ali no cruzamento, o que só por si para deitar aquilo abaixo criará
condições de segurança e de visibilidade naquele cruzamento.
Relativamente ao lagar junto das Instalações da Junta de Freguesia e da IPSS de Tapeus…
de facto deu entrada no Município uma queixa de insalubridade e segurança por parte da
ADESTA, eu reencaminhei para os serviços e tenho que recuperar o tratamento dessa
queixa, perguntar ao vereador que está com essa matéria que diligências é que estão a ser
feitas e não vou esperar pela próxima Assembleia Municipal para o colocar ao corrente do
que estiver a ser feito, ou não.”

Foi apreciada a Informação Escrita apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara.

Ponto 2. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. PLANEAMENTO URBANÍSTICO E REVISÃO DO PDM
- Projecto de Operação de Reabilitação Urbana (ORU) e Programa
Estratégico de Reabilitação Urbana de Soure (PERU) de Soure
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. PLANEAMENTO URBANÍSTICO E REVISÃO DO PDM
- Projecto de Operação de Reabilitação Urbana (ORU) e Programa Estratégico de
Reabilitação Urbana de Soure (PERU) de Soure
A Câmara Municipal de Soure, na 1ª reunião extraordinária pública, de 20 de fevereiro de 2018, deliberou
aprovar a proposta do projeto de Operação de Reabilitação Urbana (ORU) de Soure, que contém um
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), e remeter o mesmo ao Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana I.P. (IHRU), para emissão de parecer não vinculativo, de acordo com n.º 3, do art.º
17º do Regime Jurídico de Reabilitação Urbana (RJRU) e simultaneamente proceder à abertura do período
de discussão pública, ao abrigo do n.º 4 do art.º 17º do RJRU, conjugado com os n.ºs 1 e 2 do art.º 89 do
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT).
Os atos foram publicitados através do edital n.º 48 CM, na página eletrónica do município, e amplamente
divulgados nas redes sociais e imprensa regional, divulgando a decisão do executivo municipal,
nomeadamente no Diário as beiras e Jornal Terras de Sicó.
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A fase de discussão pública decorreu de 22 de março a 19 de abril, em conformidade com o Aviso n.º
3485/2018, de 15 de março, publicado no Diário da Republica, tendo-se registado uma participação que
consta no documento “Ponderação dos resultados da Discussão Pública”, que se anexa.
De salientar que da referida participação não resultaram alterações à versão final do PERU, aprovada
anteriormente.
A resposta ao pedido de parecer ao IHRU foi rececionada a 29 de março de 2018, com emissão de parecer
favorável, nada tendo a opor à realização da ORU de Soure.
Relativamente ao PERU de Soure, importa salientar o seguinte:
· A ORU é sistemática e desenvolvida através de instrumento próprio – PERU, em anexo;
· O prazo de execução da ORU vigorará por um período de 15 anos, a contar da data da sua aprovação
(2018 – 2033);
· A Entidade Gestora é a Câmara Municipal;
· O investimento público previsto, presentemente, é de cerca de 2.350.00,00€;
· Incentivos fiscais – os benefícios e agravamentos fiscais de incentivo à reabilitação urbana, de acordo
com a legislação em vigor, indicados no ponto 2, do PERU (pág. 93 e seguintes);
· Em caso de aprovação, o município elaborará anualmente um relatório de monitorização da ORU, o
qual será submetido à apreciação da Assembleia Municipal. Do mesmo modo, a cada cinco anos de
vigência, submeter-se-á à apreciação da Assembleia Municipal um relatório de avaliação da execução da
operação de reabilitação urbana, acompanhado, se assim se entender necessário, de uma proposta de
alteração do respetivo instrumento de programação.
Face ao exposto, propõe-se que a Câmara Municipal, delibere:
a) submeter à apreciação da Assembleia Municipal a proposta de Operação de Reabilitação Urbana
(ORU) de Soure, através do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), nos termos do
previsto no n.º 1 do artigo 17.º do RJRU;
b) remeter o ato de aprovação para publicação em Diário da República e divulgar na página eletrónica do
município, nos termos do n.º 5 do referido artigo 17.º do RJRU.
,

À Consideração Superior,
A Técnica Superior
(Luísa Anjo)
14.06.2018

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“Esta apresentação já foi feita, já esteve em discussão pública e portanto, publicado em
Diário da Republica, publicado no site da Câmara, e recolhidos todos os contributos,
estão encerrados todos os procedimentos. Trata-se da operação do Programa Estratégico
de Reabilitação Urbana e das Operações de Reabilitação para a Vila de Soure, uma
estratégia de médio e longo prazo, que implica mexida em espaço público e em espaço
privado com um conjunto de incentivos. Portanto estarei disponível para prestar alguns
esclarecimentos para melhor conforto dos Senhores Deputados Municipais… este
assunto, inclusive, já foi objecto de apresentação pública, tem merecido um largo
consenso, e aquilo que peço, é que, face ao exposto, se aprove e se remeta para publicação
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em Diário da República, o Plano Estratégico para a Reabilitação Urbana da Vila de
Soure.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Jorge Mendes: “A Bancada do
Partido Socialista não podia deixar de se pronunciar sobre um importante instrumento
como este, que é a aprovação da ORU e do Programa que lhe está subjacente, o PERU.
De facto, trata-se de um importante instrumento para a recuperação do edificado, e para a
requalificação da zona histórica da Vila de Soure. Como achamos que é importante, não
podemos deixar de nos pronunciar sobre ele… Ninguém pode ficar indiferente áquilo que
está subjacente a esta operação urbanística, nomeadamente a recuperação do Mercado
Municipal, a recuperação do antigo edifício da GNR, a requalificação e recuperação do
antigo Cineteatro Sourense, e a requalificação da rua Alexandre Herculano. Trata-se de
um investimento público de 2.350.000,00€, que acima de tudo, para além do investimento
público, a importância que daqui advém é também o da alavancagem do investimento
privado. De facto, a recuperação deste património histórico, só pode acontecer, havendo
esforços entre o investimento público e o investimento privado. E de facto, a Câmara
Municipal pode e deve investir fortemente nesta operação urbanística e está a fazê-lo da
melhor forma. Os benefícios que daqui advêm são bastantes, nomeadamente para os
particulares. Já em sede do Executivo anterior aprovámos um instrumento importante
para a requalificação desta zona, nomeadamente a recuperação das fachadas dos edifícios,
e aprovámos também a ARU, que é percursor desta ORU e deste PERU, e demos o
“pontapé de saída” para que esta requalificação fosse uma realidade. Os passos têm sido
dados, têm sido sistemáticos, e de facto estamos na presença de um instrumento que deve
ser aprovado por esta Assembleia Municipal. Os benefícios são bastantes, eu não vou
perder muito tempo a falar sobre eles, porque constam do documento que nos foi
apresentado, de entre eles ressaltam os benefícios fiscais, nomeadamente em sede de IMI,
em sede de IMT, em sede de IRS, e em sede de IVA, para quem é proprietário e para
quem adquire. Eu não vou especificar cada um deles, mas permitam-me só falar nos
impostos municipais, porque de facto para além dos benefícios que daqui advêm, a
aprovação destes instrumentos, já vêm como eu dizia da ORU tem aqui uma importância
subjacente… Desde à dois anos a esta parte tem havido uma descentralização de
competências do Estado a favor dos Municípios – a favor do Orgão Câmara Municipal e
também a favor do Orgão Assembleia Municipal – e é importante que nós tenhamos
consciência de que com estes dois orçamentos passámos a ter mais competências, tanto
Câmara Municipal como Assembleia Municipal. Com o Orçamento do Estado para 2017,
com a alteração ao regime financeiro das Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais,
de facto, houve um salto bastante grande… até aqui os impostos que eram municipais, a
sua gestão estava saciada pelos diplomas que geriam cada um dos impostos. As
Assembleias Municipais iam fazendo alguma gestão, tinham algumas competências, mas
era uma competência mitigada, só poderíamos aprovar aquilo que os códigos previam. É
certo e temos conhecimento que algumas Assembleias Municipais, iam e extravasavam
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essas competências… nunca aconteceu nesta Assembleia Municipal, nem nas anteriores, e
era preciso esperar que houvesse instrumentos que nos permitissem ir mais além. E de
facto, isso aconteceu. Aconteceu que o Orçamento de Estado para 2017, libertou
competências do Estado Central para a Assembleia Municipal, e pela primeira vez as
Assembleias Municipais passaram a ter competência absoluta dos impostos municipais,
tanto em isenções subjectivas, como objectivas… a partir de 1 de janeiro de 2017 a
Assembleia Municipal tem nesta matéria absoluta competência, nomeadamente de isentar
aquilo que entender nestes impostos municipais. Dando um exemplo, quando
aprovávamos as taxas do IMI, e elas eram variáveis entre 0,2 e 0,5 nós só tínhamos
competência para aprovar dentro desses limites, agora não, temos competência para
aprovar aquilo que entendemos. A este propósito, e em meu nome e em nome do Partido
Socialista sugeria que o Executivo, aproveitando esta janela de oportunidade, pudesse
pensar num diploma genérico - é assim que o Artigo 16, do recurso à lei diz – que
pudesse apresentar a esta Assembleia Municipal para nós aprovarmos alguns incentivos,
os quais seriam importantes para o município… eu sugeria dois - os incentivos às
Associações Culturais e Recreativas e Desportivas, que até aqui não podíamos dar isenção.
Trata-se de facto de um trabalho que é meritório, dum serviço público, e até aqui não
tínhamos competência para deliberar sobre essa matéria e agora temos. A outra trata-se
de dar incentivo ao investimento e apoio à actividade económica, nomeadamente à
implementação de empresas no Concelho... com este instrumento podemos facilitar e
compensar as empresas pela sua instalação. Portanto, trata-se de um instrumento que está
à nossa disposição e podemos utilizá-lo… isto veio a “talho de foice” porque aquilo que
eu queria frisar sobre esta matéria é o Orçamento de Estado para 2018… O Orçamento
de Estado para 2018 voltou a descentralizar competências, nomeadamente no âmbito do
Artigo 45 dos Estatutos dos Benefícios Fiscais, que deliberou que aquando da reabilitação
dos prédios há isenções, nomeadamente de IMI e de IMT que eu há pouco referi, mas
esta competência era do Estado, mas a partir de janeiro deste ano, passou a ser
competência dos Municípios. No que refere ao IMI e ao IMT, o IMT é da directa
responsabilidade da Câmara Municipal, desde que reunidos os pressupostos de
reabilitação técnicos do prédio, e no que refere ao IMI esta competência passou a ser da
Câmara Municipal, dando isenção de três anos. Até aqui eram cinco anos no prédio
reabilitado mas era da competência do Estado, agora passou a ser três anos e é
competência da Câmara Municipal. Esta isenção de três anos pode ser revista e pode ser
ampliada por mais cinco, e aí a competência passa a ser da Assembleia Municipal... Isto a
propósito de que, há benefícios com a requalificação, nomeadamente benefícios fiscais e
estão dependentes tanto da Câmara Municipal como da Assembleia Municipal. No que se
refere a este instrumento, de facto é um instrumento estratégico para o Concelho, para a
Vila e só pode merecer a aprovação desta Bancada.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Municipal, Dr. Virgílio Costa: “Quero deixar
aqui expresso a minha opinião sobre este documento, o Programa Estratégico de
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Reabilitação Urbana – Centro Urbano da Vila de Soure… penso que é um documento
muito importante, é uma das questões mais relevantes que irão passar por esta
Assembleia. Não há quem não veja que isto é uma preocupação e corresponde a um
sentir da comunidade em geral, que Soure, a parte histórica, a parte antiga se encontra
num profundo estado de decadência urbana, que precisa de ser reabilitado… penso que
sim, penso que é uma boa estratégia, é disto que Soure precisa para crescer e avançar.
Espero é que no meio de tanto estudo e tanto documento, que as coisas não se fiquem
por aí e se passe para a acção prática, e todos possamos ver uma transformação real no
centro desta Vila, que bem precisa, que está envelhecida e decadente. Há aqui apenas um
aspecto que a mim me preocupa, que é o âmbito temporal desta operação, e diz-se na
página 119 do documento que o âmbito temporal da operação de reabilitação urbana é de
15 anos… isto para mim é muito tempo… dá a impressão que de facto temos aqui o
projecto mas é para se ir fazendo, gradualmente, lentamente… É evidente que isto tem
outras implicações, financeiras, etc., e não vivemos propriamente num “mar de rosas”,
mas gostaria que tudo isto fosse implementado e levado à prática num prazo rápido e
urgente, porque a Vila de Soure precisa disso.
Li também no documento, aquilo que eu já sabia e aquilo que a minha intuição já me
dizia, a respeito do enquadramento demográfico e socioeconómico do Concelho… O
Concelho perdeu habitantes, o Concelho está a perder população, há uma retracção do
grupo etário mais jovem, a tal natalidade muito baixa, e o progressivo envelhecimento da
população, com o aumento do grupo da população em idade de reforma. Nós precisamos
de população activa, precisamos de algo mais para que o Concelho cresça, e isto passa
naturalmente por criar condições económicas para que os jovens futuramente se fixem e
tenham um motivo para ficar em Soure.
Outra nota que queria deixar expressa é no que respeita à centralidade… fala-se na
importância da centralidade e trazer os eventos para o centro da Vila de Soure… eu acho
que realmente é necessário avançar nesse âmbito, ou seja, trazer vida para o centro da Vila
de Soure. Mas não é isso que o Município aparentemente tem estado a fazer, porque os
eventos em geral são realizados na Quinta da Coutada, num espaço fechado – eu
concordo que no período de inverno, que assim seja - mas sobretudo aproveitando o
verão, é preciso trazer esses espectáculos, esses eventos, esses acontecimentos para o
centro da Vila de Soure, trazer vida para o Centro Urbano de Soure.
Concretizando, espero que este plano se concretize, se transforme num plano de acção
rápida. Uma situação que não há quem não veja, são as fachadas dos edifícios da Vila de
Soure que estão envelhecidas, e portanto no plano de acção prevê-se uma intervenção,
mas eu de facto fico preocupado porque acho que isso é o rosto da Vila, é a imagem da
Vila, mas aqui no Plano de Acção tem um prazo muito alargado para esse efeito... refirome ao Programa de Incentivos à Conservação de Fachadas de Imóveis da Zona Histórica
de Soure – página 81 – e portanto a calendarização é 2018 até 2033… eu penso que isto é
muito tempo e se deveria encurtar, se possível.”
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Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, Mário Jorge Nunes:
“Do que ouvi do Dr. Virgílio não posso estar mais de acordo com ele, o problema aqui, e
como o Senhor deu nota, estamos a falar de recursos financeiros importantes... Este Plano
que estamos a preparar agora vai buscar na ordem de 1.500.000,00€, o que é pouco, para
estas quatro intervenções, três que temos em carteira e na expectativa de fazer uma quarta,
para fazer o conjunto das intervenções nos próximos quinze anos… serão precisos muitos
milhões... A nossa expectativa e a nossa pressa é esta, e isto relacionado com a
observação do Dr. Malhão – Nós temos 1.500.000,00€ reservados, mas só agora estão as
candidaturas no terreno, ou seja, a operação contratual da execução das empreitadas, os
projectos estão agora a concurso, tudo é muito lento. A minha expectativa é para o que
falta, para além das três operações que estão na ORU, para as outras, com este documento
aprovado possamos ir já desenvolvendo projectos para que quando houver financiamento
sejamos mais rápidos na execução. A expectativa é o Portugal 2030 que está a ser
negociado e está em discussão pública para o próximo Quadro Comunitário de Apoio. O
que vai sair em 2022 está a ser preparado hoje… este é o nosso trabalho de casa para
podermos encaixar em 2022/23, quando o programa estiver no terreno, termos os
documentos e os projectos preparados. Eu não quero fazer hoje qualquer declaração de
interesses políticos, mas não me preocupa as obras que possa começar, acabar e inaugurar
enquanto Presidente de Câmara… não estou preocupado com isso… estou mais
preocupado com as obras e os projectos que devo começar enquanto Presidente de
Câmara, depois alguém os há-de acabar… Portanto, o tempo é de concluir o que está no
terreno e de iniciar projectos para que alguém os possa concluir, e eu acho, acima de tudo
que, com a revisão do PDM em curso, com este Plano para a Vila de Soure, e outro que
está para sair para outras sedes urbanas – há-de dentro de dias vir a público depois de
passar na Câmara Municipal a Área de Regeneração Urbana para a Granja do Ulmeiro, a
seguir Vila Nova de Anços, e depois outros núcleos urbanos por esta hierarquia, porque
não é só a Vila de Soure que precisa de ser mexida na área da reabilitação urbana…
entendemos que a Granja do Ulmeiro e Vila Nova de Anços, no imediato, precisam
desses planos para que possam, havendo abertura de financiamento para os territórios
que não sejam sede de Concelho, ser abrangidos.
Relativamente a Soure, dar nota que estão em curso quatro empreitadas - o Mercado, a
Alexandre Herculano, Habitação Social na rua Delfim Pinheiro, e o antigo Quartel da
GNR - e que ainda hoje na Reunião de Câmara aprovámos uma proposta para
começarmos, se for o caso, a adquirir alguns prédios em ruínas na Vila de Soure. Aqueles
que não for possível adquirir, como aquele no gaveto da rua Alexandre Herculano com a
rua Delfim Pinheiro, tomamos posse administrativa e colocamos abaixo. Não é a solução
urbanística desejada, mas quando não conhecemos os donos, como foi o caso, intervimos,
e agora esperamos que o dono apareça e que o Município seja ressarcido da intervenção
que fez. Estou determinado a fazer uma intervenção em todos os prédios que ameaçam
ruína na Vila de Soure, e a substituir-nos aos seus proprietários, adquirindo pelo justo
valor, aquilo que for de adquirir. Nós lançámos um desafio a todos os projetistas,
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arquitectos, engenheiros, pessoas interessadas no território, no dia 4 de maio, no sentido
de darem contributos, de se anteciparem à vontade ou à decisão política, dando
contributos para a intervenção na Vila de Soure. Foi esse o desafio lançado, já nos estão a
chegar alguns contributos por parte de alguns projetistas, pessoas que já trabalharam no
Concelho, no Gabinete Técnico Local, e até no anterior PDM, que acham que a Ponte
sobre o Rio Arunca, o centro da Vila de Soure podem ser objecto de projectos e portanto
aquilo que nós queremos é ter esses projectos em carteira para logo que haja uma
possibilidade de financiamento os podermos concretizar.”
Usou da palavra a Senhora Deputada Municipal, Dra. Luísa Anjo: “Quero informar
que de acordo com os elementos que foram distribuídos, uma vez que participei na
elaboração do documento, não vou participar na votação. Independentemente do Quadro
Legal que se aplica a esta temática, é a minha intenção.”

Foi deliberado, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos a favor, aprovar
a Proposta de Operação de Reabilitação Urbana (ORU) de Soure, através do
Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), nos termos do previsto
no n.º 1 do artigo 17.º do RJRU, conforme informação técnica dos serviços.---A Senhora Deputada Municipal, Dra. Luísa Margarida Lima Anjo, não
participou na votação.---------------------------------------------------------------

Período de Intervenção do Público
Não se verificou qualquer inscrição.
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Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure, realizada no Salão
Nobre do Edifício dos Paços do Município, em 29 de Junho de 2018
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 20,30 horas.

O PRESIDENTE

DA

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

João Eduardo Dias Madeira Gouveia, Dr.

A 1ª SECRETÁRIA
Luísa Margarida Lima Anjo, Dra.

O 2.º SECRETÁRIO
JOSÉ MARIA FERRAZ DA FONSECA
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