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ACTA N.º 2/2011 
 

No dia quinze de Abril do ano dois mil e onze, pelas 11,00 horas reuniu, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, a Assembleia Municipal de Soure, convocada nos termos Regimentais para a sua SEGUNDA SESSÃO 
ORDINÁRIA, com a seguinte Proposta de Ordem de Trabalhos: 
 
 
 

Período de Antes da Ordem do Dia 
 
 
 

 Ponto 1. Apreciação da Proposta de Acta de 27.12.2010 
 
 Ponto 2. Leitura de Expediente/Informações 
 

 

Período da Ordem do Dia 
 
 
 
 
 

 Ponto 1. Apreciação de uma Informação Escrita do Senhor Presidente da Câmara, sobre a Actividade Municipal 
 Ponto 2. Apreciação do Inventário dos Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais / 2010 
 

Ponto 3. Apreciação e Votação dos Documentos de Prestação de Contas / 2010 
 

Ponto 4. Ampliação da Pedreira n.º 2986, denominada Serra do Carvalhal            . Rectificação do art.º 47.º do PDM 
 Ponto 5. Plano de Pormenor da Zona Industrial de Soure            . Correcção Material 
 Ponto 6. Endividamento Municipal            . Contratação de um Empréstimo a Médio/Longo Prazo               - Financiamento de 5 (cinco) Projectos c/ Comparticipação de Fundos Comunitários 
 

Ponto 7. Outros assunt os a inclu ir,  se fo r o caso d isso, nos t ermos do  art igo 83. º da  
Lei n. º  169/99, de 18 de Set embro  

 
 
 

Período de Intervenção do Público 
 Foi distribuída a folha de presenças que circulou pelas Bancadas, tendo-se verificado as 
presenças e faltas dos Senhores Deputados: 
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Da BANCADA DO PARTIDO SOCIALISTA verificou-se a presença dos Senhores Deputados: 
 - Maria Isabel Franco Gonçalves Verão, Dra.; - Manuel Pedro Mota Cordeiro, Eng.º; - José Fernando Oliveira Serrano, Dr.; - Rosa Alexandra Travassos de Sousa Colaço, Dra.;  - Filipe Alberto Freire Nogueira Rosa, em substituição do Senhor Deputado Marco Alexandre Marques Ramalho, Dr.; - José Maria Ferraz da Fonseca; - Maria de Fátima Mendes Cardoso Nunes, Dra.; - Jorge Manuel Simões Mendes, Dr.; - António da Silva Letra; - Luísa Margarida Lima Anjo, Dra.; - Francisco José Redondo Ferreira; - Carlos Augusto Soares; - António Travassos Rodrigues Serrano; - Luís Carlos Gonçalves Redinha; - José António Nunes da Silva Mendes; - António César Gomes, Dr.; - Teresa Margarida Vaz Pedrosa, Dra.; - José Manuel Coelho Bernardes; - Carlos Mendes Simões; - António Abreu Gaspar; - Evaristo Mendes Duarte; 

 
 

 
 
 Da BANCADA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA verificou-se a presença dos Senhores Deputados: 
 - Manuel Augusto Serralha Duarte, Dr.; - Arlindo Rui Simões da Cunha, Dr.; - Susana Isabel Anjo Lapo, Dra.; - António Simões de Almeida; - Júlio Dionísio Penedo; - Aurélia Maria Ferreira Pinto Castanheira;  - Nuno Ricardo Carvalho Ferraz, Dr.; - Agostinho Fernandes Ramalho Bento; - Carlos Miguel Simões Pimenta, Dr.;    Da BANCADA DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA verificou-se a presença dos Senhores Deputados:  
 

 - José Francisco Ferreira Malhão, Dr.; - Ana Isabel Fernandes Fortunato;  Da BANCADA DO BLOCO DE ESQUERDA verificou-se a presença do Senhor Deputado:  
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- David Manuel da Costa Carraca, Dr.. 
 

Estiveram presentes nesta Sessão trinta e três membros, pelo que a Senhora Presidente da Assembleia, confirmada a existência de quórum, declarou aberta a Sessão.  
 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Ordem de Trabalhos. --------- 
 

Período de Antes da Ordem do Dia 
 
 

PONTO 1. APRECIAÇÃO DA PROPOSTA DE ACTA DE 27.12.2010 
 

 
 

 

 

 

Foi deliberado, por unanimidade, retirar a presente proposta de Acta da Ordem de Trabalhos. --------------------------------------------
--------------------------------------- 
 
 

PONTO 2. LEITURA DE EXPEDIENTE/INFORMAÇÕES 
 

Usou da palavra o Senhor Deputado José Ferraz Fonseca: “estive presente, como representante eleito nesta Assembleia Municipal, numa reunião do ACES – Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Mondego II. Nesta reunião discutiam-se alguns assuntos que têm a ver com o papel e o desempenho do Conselho da Comunidade, o modelo, a dinâmica e o seu efeito nos cuidados de saúde primários, os médicos que irão constituir esta Unidade de Saúde, passando de quatro para cinco e de cinco para dez e o número de utentes que cada médico vai tendo. O funcionamento das Unidades de Saúde passa para 11 horas/dia, em cinco dias por semana e, eventualmente, apoio aos fins-de-semana. Foi ainda decidido criar uma Carta de Saúde adaptada a cada Concelho, a implementar depois da aprovação do respectivo Órgão Autárquico. Para o Concelho de Soure está prevista uma Unidade de Saúde constituída pelas Freguesias da Granja do Ulmeiro, Alfarelos, Figueiró do Campo e, eventualmente, Vila Nova de Anços, outra pelas Freguesias de Vinha da Rainha, Samuel, incluindo utentes da Abrunheira e Alqueidão, pela sua proximidade geográfica. Falou-se de Unidades de Cuidados Continuados, o seu papel na Sociedade, com apoio domiciliário às pessoas, grupos e famílias mais vulneráveis em situação de maior risco ou dependência física. Parece-me que é um órgão que vai acompanhar estas pessoas com alguma necessidade de apoio… Para ficarem com uma ideia é esta Unidade a quem compete, na área de intervenção das ACES, constituir a Equipa de Cuidados Continuados prevista no Decreto n.º 101/2006. 
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Como sabem, as ACES são Agrupamentos constituídos pelos diversos Centros de Saúde e Extensões, neste caso temos Montemor-o-Velho, Soure e Figueira da Foz. Por último, dizer que se marcou uma Sessão Pública para o dia 6 de Maio, no CAE da Figueira da Foz, para discutirmos um conjunto de assuntos.” 
 

 

 

 

Pela Bancada do PS, foi presente a seguinte Moção: 
 

MOÇÃO 
 

“1.º DE MAIO” 
 

Foi com a Revolução de Abril que os trabalhadores puderam 
comemorar, com a acção reivindicativa, as suas condições de vida e 
de trabalho. 
 
 

A Bancada Municipal do Partido Socialista de Soure, reunida no dia 
15 de Abril de 2011, saúda todos os trabalhadores pela passagem de 
mais um Aniversário do 1.º de Maio, data histórica pela luta do 
direito ao trabalho.  
 
Estas comemorações são manifestações de luta do povo português, 
para alcançar melhores condições de vida, melhores salários, 
igualdade de oportunidades e o respeito pelas minorias, bem como o 
direito à diferença. 

 
Foi deliberado, por maioria, com 28 (vinte e oito) votos a favor e 5 (cinco) abstenções da Bancada do PSD, aprovar a Moção “1.º 
de Maio”, apresentada pela Bancada do PS. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
 
 
Pela Bancada da CDU, foi presente a seguinte Moção: 
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MOÇÃO 
 

“1.º DE MAIO” 
 

A Assembleia Municipal de Soure reunida no dia 15 de Abril de 
2011, saúda todos os trabalhadores pela passagem de mais um 1.º de 
Maio, marco histórico do seu combate contra a exploração. 
Solidariza-se com a sua luta por melhores salários, contra a 
precariedade do emprego, contra a flexibilização e 
desregulamentação da legislação laboral, contra a redução de 
direitos sociais, pela valorização e dignificação do trabalho. 

 
Foi deliberado, por maioria, com 28 (vinte e oito) votos a favor, 4 (quatro) abstenções e 1 (um) voto contra da Bancada do PSD, 
aprovar a Moção “1.º de Maio”, apresentada pela Bancada da CDU. -------------------------------------------- 
 
 Usou da palavra o Senhor Deputado Dr. Francisco Malhão: “as moções não são antagónicas, pelo contrário, andam no mesmo sentido, reforçando a questão dos trabalhadores em situação de precariedade… os problemas evidentes desta crise que corre. Reforça a necessidade de podermos lembrar-nos de que o 1.º de Maio é o dia de festa dos trabalhadores, de se manifestarem e de lutarem contra políticas que preconizamos na nossa Moção.”    

Período da Ordem do Dia 
 
 
 
PONTO 1. APRECIAÇÃO DE UMA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE 

DA CÂMARA, SOBRE A ACTIVIDADE MUNICIPAL 
 

INFORMAÇÃO ESCRITA SOBRE A 
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 ACTIVIDADE MUNICIPAL 
 

Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 53º do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,  
com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

 

 

PERÍODO COMPREENDIDO 

 

 ENTRE 24 DE FEVEREIRO E   

 

 12 DE ABRIL DE 2011  

 
  

 1. Situação financeira da Autarquia em 12 de Abril de 2011 - Ver anexo 1 -   2. Descrição, sucinta, das principais Acções desenvolvidas ao longo do período em epígrafe - Ver anexo 2 -   
 
   

ANEXO 1 
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SITUAÇÃO FINANCEIRA 
 
 
  

DÍVIDA EM 12.04.11 
 

 
 

 
BANCA      7.741.770,63 EUROS 
 
 

 

A OUTROS CREDORES      3.645.253,38 EUROS 
 
 

 

TOTAL   11.387.024,01 EUROS 
 
 
   
 

 

ANEXO 2  
  

EDUCAÇÃO 
 * REORDENAMENTO DA REDE ESCOLAR  
     . A.N.M.P.  - Associação Nacional de Municípios Portugueses  
            - Circ. N.º 38/2011 
 * CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES  
     . Intervenções Diversas, em Jardins de Infância e Escolas do 1.º CEB, por Administração Directa  
 * TRANSPORTES ESCOLARES  
      . Funcionamento Regular para todos os Níveis de Ensino   * COMUNICAÇÕES 
      . Pagamento Integral das Despesas Telefónicas dos Jardins de Infância e Escolas do 1.º CEB  * EXPEDIENTE E LIMPEZA 
      . Transferência para o Agrupamento de Escolas de Soure   * SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA  
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      - Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar 
             . Funcionamento Regular nos Jardins de Infância        
      - Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º CEB 
             . Funcionamento Regular nas Escolas do 1.º CEB  * BIBLIOTECAS ESCOLARES  
      . Programa da Rede Nacional de Bibliotecas Escolares  
           - Acordo de Cooperação 
      . Articulação de Actividades com o Agrupamento de Escolas de Soure/Grupo de Trabalho da Biblioteca Municipal e das Bibliotecas Escolares   
       . Catalogação de todos os Documentos existentes nas Bibliotecas Escolares do 1.º CEB 
           - Processo em Curso  
                  . Técnicas da Biblioteca Municipal no âmbito do SABE (Serviço de Apoio às Bibliotecas Escolares)  * PROJECTO BAÚS ITINERANTES  
     . Apresentação, nos Jardins de Infância e Escolas do 1.º CEB, de conjuntos de livros diversificados, seleccionados pelo Agrupamento de Escolas de Soure e Biblioteca Municipal // Articulação com Programa Integrado de Promoção da Leitura   * PROJECTOS ESCOLARES – OUTROS APOIOS  
    . Agrupamento de Escolas de Soure  
           - Visita de Estudo a França  
               . Agradecimento   * PROGRAMA DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CEB 
     . Funcionamento Regular em todas as Escolas do 1.º CEB 
 * QUEIMA DAS FITAS // 2011 
     . Apoio a Estudantes Oriundos do Concelho  * Distribuição de Leite Escolar  * Verificação do Sistema de Aquecimento nos Jardins de Infância e Escolas do 1.º CEB   * Distribuição de Lenha  * CARTA EDUCATIVA  
     . Monitorização   
CULTURA 
 * BIBLIOTECA MUNICIPAL  
       . Conservação/Reparação do Edifício  
             - Intervenções Diversas, por Administração Directa  
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        . Aquisição de Fundos Bibliográficos  
        . Programa Integrado de Promoção da Leitura 

                  - Hora do Conto/Acção Diária na Biblioteca Municipal  
                            . Participação das Crianças dos Jardins de Infância e Escolas do 1.º CEB na Acção “Há 

Histórias… no Jardim da Biblioteca!” 
                   - Sábados na Biblioteca  
                           . Manta com Histórias para Pais e Filhos 
                  - Montras de Livros  
                  - Exposições 
            . Funcionamento Regular de seis Postos Internet   * MUSEU MUNICIPAL  

         . Conservação/Reparação do Edifício  
 * APOIO AO INVESTIMENTO  
        . Transferências de Capital  
 * APOIO AO FOLCLORE, MÚSICA E TEATRO  
        . Apoio Regular às Despesas de Funcionamento  * Montagem e Desmontagem de Palcos e Pavilhões em Iniciativas Diversas no Concelho  * Presença e Colaboração Efectiva nas Diversas Iniciativas Concelhias 
 

DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 * CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL EM GRANJA DO ULMEIRO 
      . Concurso Público 
           - Erros e Omissões  
           - Adjudicação          * APOIO AO DESPORTO 
      . Apoio Regular às Despesas de Funcionamento  * APOIO AO INVESTIMENTO 
      . Transferências de Capital  * Presença e Colaboração Efectiva nas Múltiplas e Diversas Iniciativas Concelhias 
 

ACÇÃO SOCIAL 
 * HABITAÇÃO SOCIAL/PROGRAMA PROHABITA 
    . Aquisição/Reabilitação 
           - Casa do Moinho  
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              . Obra praticamente Concluída   * GABINETE DE ACÇÃO SOCIAL   
     • Funcionamento // Três Níveis de Intervenção 
           - SOCIAL  
              . Acompanhamento da Rede Social  
                . 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 sócio-económicas desfavorecidas  
                 . Levantamento/Acompanhamento e Encaminhamento para novas soluções habitacionais, de agregados familiares em situação de grave carência de habitação  
                 . Acompanhamento socio-económico dos processos relativos aos Auxílios Económicos do 1.º CEB  
                . Acompanhamento socio-económico do Serviço de Apoio à Família - Fornecimento de Almoços e Prolongamento de Horário 
           - APOIO À FAMÍLIA  
               . Atendimento/Acompanhamento personalizado, primeiro com a Família, depois em sessões individualizadas, no Gabinete de Apoio à Família a Crianças/Jovens oriundas das 12 (doze) Freguesias do Concelho, sinalizadas pela própria Família, pelas Escolas e/ou por outras Instituições 
                . Articulação Escola/Família  
               . Articulação com o Agrupamento de Escolas de Soure 
               .  Acompanhamento regular de situações sinalizadas na CPCJ (Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em Risco) e dos casos seguidos pelo PIIP (Projecto Integrado de Intervenção Precoce/Crianças dos 0 aos 3 anos) - Núcleo de Soure  Participação no Projecto de Rastreio do Desenvolvimento (0 - 3 Anos), em articulação com o Centro de Saúde de Soure  
           - PEDAGÓGICO                  . Apoio directo aos Alunos de Escolas do 1.º CEB, em articulação com o Agrupamento de Escolas de Soure   * G.I.P. - Gabinete de Inserção Profissional  
      . Serviço de Apoio/Acompanhamento a Desempregados  
          - Funcionamento Regular   * Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) 
      . Participação nas Reuniões   * NLI/RSI - Rendimento Social de Inserção  
     . Apoio à Reabilitação de Habitações Degradadas  
     . Participação nas Reuniões   * APOIOS AO INVESTIMENTO                    
      . Transferências de Capital  
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* Acção Social Escolar/Serviço de Apoio à Família  
     . Protocolos com Instituições e Juntas de Freguesia 
              - Transferências    * APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Soure - IPSS 
     . Lar Residencial  
              - Isenção de Taxas  
 
 SAÚDE  
 * Construção da Extensão de Saúde da Freguesia de Samuel  
      . Concurso Público    
              - Erros e Omissões  
              - Adjudicação  * ECO-SAÚDE 
      . Transporte de Utentes das Freguesias de: 
               - Brunhós 
               - Degracias 
               - Pombalinho  
               - Tapeus 
               - Vinha da Rainha  
 
HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO    * ILUMINAÇÃO PÚBLICA   
     . Prolongamentos e Requalificações da Rede 
            - Diversos 
     . Aquisição de Candeeiros e Luminárias  * CONCEPÇÃO/EXECUÇÃO DO PLANO DE PORMENOR DOS BACELOS - 3.ª FASE  
     . REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENTRE OS RIOS ANÇOS E ARUNCA 
            - Início de Obra  
    . Segunda Ponte Pedonal sobre o Rio Arunca  
            - Obra em Curso  * OFICINAS E ARMAZÉNS  
     . Construção do Refeitório /Vestiários e WC 
            - Início de Obra 
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 * Colocação de Abrigos   
SANEAMENTO E SALUBRIDADE   * ETAR – ENCAMINHAMENTO/TRATAMENTO DE LAMAS  
     . Prestação de Serviços 
           - Normal Funcionamento  * PROLONGAMENTO DE COLECTORES  
     . Figueiró do Campo – Ligação da Zona do Rigueirinho  
          - Obra em Curso  
     . Diversos, por Administração Directa   
* RESÍDUOS SÓLIDOS E HIGIENE PÚBLICA – REDE COMPLEMENTAR  
     . Prestação de Serviços 
           - Normal Funcionamento   * Manutenção e Conservação das Redes Existentes  * Manutenção e Conservação das ETAR Existentes  * Limpeza e Manutenção dos Espaços Envolventes às Etar   * Limpeza de Fossas  * Recolha Sistemática e Regular do Lixo em todo o Concelho  * Lavagem Periódica e Manutenção Regular de Contentores   
PROTECÇÃO CIVIL 
 * ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SOURE 
     . Apoio Regular às Despesas de Funcionamento 
     . Apoio ao Investimento 
            - Transferências de Capital   * EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE – E.I.P. 
        . Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Concelho de Soure e Autoridade Nacional de Protecção Civil 
                  - Protocolo  
         . Apoio Regular - Transferências  
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                - Normal Funcionamento   * SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL – S.M.P.C. 
         . Criação de um Sistema de Gestão de Protecção Civil para o Concelho de Soure 
             - Instalação do Gabinete de Protecção Civil  
       . Elaboração do Plano Municipal de Emergência e Sensibilização no Âmbito da Protecção Civil para o Concelho de Soure 
              - Divulgação e Sensibilização  
                    . Elaboração de Brochuras e Cartazes Informativos   
  * GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 
             - Normal Funcionamento 
             - Acompanhamento dos Processos de Arborização e Rearborização – a) do n.º 1, art.º 1, Decreto-Lei n.º 139/1989, de 28 de Abril  
              - Apoio Técnico às Acções Comemorativas do Dia Mundial da Árvore, no âmbito do Ano Internacional das Florestas  
                . Plantação de Árvores/Arbustos em todos os Jardins de Infância do Concelho                    
 

 
 
 

 
ABASTECIMENTO PÚBLICO - ÁGUA 
 * CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE  
        . Substituição de Adutora/Distribuidora em Figueiró do Campo  
               - Início de Obra  
       . Substituição de Tubagem no Casal Cimeiro/Freguesia de Tapeus   
              - Obra Concluída, por Administração Directa  * CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DAS ÁGUAS RESIDUAIS E LAMAS DAS ETAR 
        . Sistemas Público e Privado 
               -  Normal Funcionamento  * LIMPEZA E LAVAGEM DE RESERVATÓRIOS  
        . Plano de Manutenção Preventiva // 2011 
               - Intervenção em Curso  * Aplicação de Caixas em Betão Pré-fabricado nas Bocas de Incêndio em Casal de Almeida, Queitide e Feixe - Freguesia da Vinha da Rainha  
         . Início de Obra, por Administração Directa   
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* Substituição de Contadores de Água  * Prolongamento de Condutas em Diversos Lugares do Concelho  * Execução de Ramais Domiciliários  * Reparação de Roturas 
 

 

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  
 * APOIO À ACTIVIDADE ECONÓMICA  
      . Investimentos Privados  
               - Acompanhamento e Colaboração  
* Isenção de Taxas  
      . Carpintaria  
      . Ampliação de Armazéns e Alteração ao Uso 
 
COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
 * A1 – Auto-Estrada do Norte  
   . Sublanço Pombal/Condeixa  
    . Nó de Soure  
           - Posto de Abrigo – Nova Localização 
                  . Parecer   * BENEFICIAÇÃO DO CM 1113, ENTRE VILA NOVA DE ANÇOS E O LIMITE DO CONCELHO (C/ CONDEIXA)  
     . Obra em Curso  * BENEFICIAÇÃO DA EM 622, PEDRÓGÃO DO PRANTO/LIMITE DO CONCELHO (C/ FIGUEIRA DA FOZ)  
     . Obra em Curso  * CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS URBANAS 
     . Aplicação de Tout-venant 
            - Acesso ao Novo Lar e Creche da Freguesia de Vinha da Rainha  
                    . Início de Obra, por Administração Directa   * CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE – EM ZONAS RURAIS  
     . Abertura de Caixa para Alargamento da Plataforma da Estrada, Soure/Sobral  
            - Obra em Curso, por Administração Directa  
     . Aplicação de Tout-venant em Caminhos  
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            - Regularização de Estrada da Senhora do Círculo, em Tapeus  
                 . Início de Obra, por Administração Directa   * SINALIZAÇÃO DIVERSA 
     . Pintura de Passadeiras, por Administração Directa   
             - Diversas  * REGULAMENTO DE TRÂNSITO NA VILA DE SOURE 
      . Revisão  
            . Pintura de Sinalização Horizontal                                                                                                   Em Curso, por Administração Directa             . Aplicação de Sinais de Trânsito                    
                         . “Período Experimental”, com Intervenção/Acompanhamento “Pedagógico” das Autoridades  
  * Tapagem de Buracos e Reparações Diversas  * Corte de Silvas em Diversos Locais  * Limpeza e Execução de Valetas  * Limpeza e Execução de Bermas  * Execução de Aquedutos Diversos 
 
 

DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
 * JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO 
          . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
              - Intervenções Diversas  
       . MANUTENÇÃO DE PARQUES INFANTIS    
              - Intervenções Diversas 
       . AQUISIÇÃO DE ÁRVORES E PLANTAS DIVERSAS  
              - Jardins de Infância do Concelho  
       . Plantação de Árvores  
       . Poda de Árvores  
 * AÇUDES E REPRESAS 
       . Limpeza Sistemática  
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OUTROS 
 * Cedência dos Autocarros Municipais em Iniciativas Diversas, designadamente nas áreas da Educação, Cultura, Desporto, Tempos Livres e Acção Social   
 
* GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2011 
      . Aprovação de Propostas de Alteração - 2.ª/2.ª - 
 * ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL  
      . Empréstimo à Médio/Longo Prazo  
          - Financiamento de 5 (cinco) Projectos c/ Comparticipação de Fundos Comunitários    
 * RECURSOS HUMANOS  
         . SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO  
                - Contratação de Serviços Externos  
                   . Adjudicação 
      . ESTÁGIOS 
                 - CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO  
                   . Instituto Pedro Hispano  
                         - Operador de Informática  
                 - CURSO PROFISSIONAL  
                   . Instituto Pedro Hispano 
                           - Técnico de Informática e Gestão  * CENSOS 2011 
         . XV Recenseamento Geral da População e Recenseamento Geral da Habitação 
                - Processo em Curso    O Presidente da Câmara (João Gouveia, Dr.) 2011/04/12 
 
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “Saúde… na sequência daquilo que tem sido o processo evolutivo em termos de opção dos utentes residentes na Freguesia da Gesteira, quer a Câmara Municipal, quer a Junta de Freguesia da Gesteira nunca deixaram de o acompanhar, a par e passo… perceberam que, não obstante o período em que foi dada a possibilidade a todos os residentes de fazerem a opção que entendiam melhor para o seu quotidiano, a verdade é que dos ≈ 1300 utentes da Gesteira inicialmente existentes, neste momento, apenas pouco mais de 200 continuavam a preferir recorrer aos serviços 
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de Saúde na sua Extensão, sendo que isso criou uma “falta de escala” tal que levou a que não houvesse justificação para que mais do que uma, eventualmente duas vezes por semana, houvesse funcionamento dessa Extensão de Saúde… Reunimos diversas vezes, e compreendemos o que se estava a passar, porque tinha sido essa a vontade inequívoca das pessoas e não uma qualquer imposição do Ministério… ainda assim, entendemos por bem instituir, paralelamente, o Serviço de Eco-Saúde também na Gesteira, para já com o envolvimento da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia e, mais tarde, tentaremos que também com o Ministério da Saúde… na prática, encaminhar esses ≈ 200 utentes para o normal funcionamento na Unidade de Saúde Familiar de Soure, sendo que esta foi a situação que foi aprovada, publicitada pelos próprios Responsáveis de Saúde e sendo que isso não invalida, que no exercício da liberdade individual de cada cidadão/utente, um qualquer utente da Gesteira não possa, porque tem maior confiança neste(a) ou naquele(a) Médico(a), em vez de ir a Soure, de modo próprio, ir a Vila Nova de Anços… Ainda na Saúde, e porque o Senhor Deputado José Ferraz falou nisso, a propósito de uma reunião em que esteve presente, enquanto nosso/vosso representante num órgão da ACES… dar nota de que os indicadores que temos, estatísticos e não só, vêm-nos dizendo que, apesar de tudo, o funcionamento da Unidade de Saúde Familiar de Soure tem trazido mais vantagens do que inconvenientes, porque há, claramente, alguma inequívoca paz social no funcionamento, no que toca à qualidade e à intensidade da resposta desses serviços… assim sendo, não se equacionando o encerramento de uma outra qualquer Extensão de Saúde, há pessoas que gostariam de ter outra resposta complementar à dada pelas Extensões de Saúde, mas não tendo que vir a Soure, porque seria possível defendermos a criação de centralidades intermédias… posso adiantar-vos que no plano formal, a defesa que fizémos junto das Autoridades de Saúde foi tão simples quanto isto: a Câmara Municipal não tem qualquer posição ainda quanto à questão de uma eventual centralidade intermédia que envolva Verride, Samuel, Abrunheira… a Câmara Municipal, o que sabe é que estamos a construir a nova Extensão de Saúde de Samuel e depois caberá à Autoridade Distrital de Saúde potenciar a sua utilização com Freguesias de Concelhos vizinhos… estaremos receptivos a isso, o que não se compreenderá é que, inaugurada recentemente uma Extensão de Saúde na Vinha da Rainha e, a curto prazo, outra em Samuel, que isso não seja convenientemente aproveitado… Tratam-se de Freguesias que, para casos emergentes e urgentes, estão relativamente próximas do Hospital Distrital da Figueira da Foz e, portanto, a questão não terá a premência que se poderá colocar… Já no que diz respeito à centralidade de Alfarelos, Granja do Ulmeiro, Figueiró do Campo e mesmo Vila Nova de Anços – os residentes em de Vila Nova de Anços, da mesma forma que no plano educacional alguns optam pelo Instituto Pedro Hispano, outros pelo Agrupamento de Escolas de Soure, podem, se assim o entenderem, continuar a vir a Soure –… aliás, quando foi criada a Unidade de Saúde Familiar de Soure, para haver uma escala mínima de utentes de ≈ 12.000, então, à nossa “revelia”, foi incluída a Freguesia da Gesteira… agora não vimos qualquer inconveniente, mantendo-se a tal liberdade, de se contar com os utentes de Vila Nova de Anços para obtermos a escala necessária para a criação de uma nova Unidade de Saúde Familiar, isto é, para que se crie uma nova 
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centralidade em que os utentes da Freguesia periférica, neste caso Vila Nova de Anços, possam optar por vir a Soure ou à Granja do Ulmeiro… Esta é, assim, a posição do Município neste(s) domínio(s) se viermos a ser confrontados com qualquer proposta de “Carta de Saúde”…  Recursos Humanos… embora esteja referido na Informação Escrita, permito-me realçar o seguinte: já teve início e deverá estar concluído, no final do Verão/Outono, um investimento no valor de ≈ uma centena de milhares de euros… tem a ver com a construção de uma zona de apoio para os trabalhadores do Município, que integrará, designadamente, balneários e refeitório… Esse investimento teve um projecto desenvolvido pelos serviços municipais, na sequência de parecer e avaliação prévia da Inspecção do Ministério do Trabalho… Está também em curso um processo de aquisição de equipamento de protecção individual, um investimento próximo dos 15.000,00 euros, que virá melhorar significativamente aquilo que é a segurança e a dignidade pessoal que devem ter aqueles que estão ao nosso serviço… Nós acolhemos, de bom grado, todas as sugestões/críticas que nos possam ajudar a melhorar o desempenho, sendo que no que toca à preocupação com a qualidade e o bem-estar, segurança e humanismo no que diz respeito aos trabalhadores do Município de Soure, agradecemos todos os contributos, mas não recebemos lições morais de ninguém…” 
 
Usou da palavra o Senhor Deputado Dr. Francisco Malhão: “demonstrar a minha satisfação pelo facto de ter sido anunciada a melhoria significativa das condições de trabalho dos trabalhadores desta Câmara. Ainda bem que levantámos a questão… era importante. Gostaria de referir duas questões que têm a ver com situações concretas do envio de abaixo-assinados de Munícipes… uma prende-se com os passeios da EN 347, em Figueiró do Campo, questão levantada e sugerida na primeira metade do Mandato anterior e, na altura, o Senhor Presidente referiu que era uma questão a estudar… O que é certo é que passou este tempo e desencadeou-se um processo de recolha de assinaturas no sentido de poder melhorar aquela zona. Acontece que fizeram-se os passeios só junto às localidades, mas há casas dispersas em que as pessoas precisam recorrer à deslocação a pé, porque nem todas andam de carro, e quando saem de casa para poderem ir para os seus destinos têm que vestir um “casaco de medo” porque estão sujeitas a ser atropeladas, tanto mais que aquela zona tem umas rectas significativas, onde a velocidade é enorme. É mais uma reivindicação justa dos utentes e sabemos que foi entregue uma cópia desse abaixo-assinado, que foi enviado à Estradas de Portugal - Delegação de Coimbra e eu gostava de saber quais foram as diligências tomadas. Julgo que a Câmara Municipal também está a acompanhar e interessada em resolver este problema… Questão da Rua da Fonte, em Paleão… também foi entregue um abaixo-assinado, as pessoas ficaram convencidas que o Senhor Presidente estaria sensível a esta questão, mas o que é certo é que passado tanto tempo ainda não há respostas no sentido de melhorar este problema sentido pelas populações. 
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Feira de S. Mateus e Gastronomia… diz-se por aí que, provavelmente, não vai haver este ano. Gostaria de saber qual é a verdadeira situação, sendo que estes eventos são um factor de coesão e de projecção.”      Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “relativamente aos dois abaixo-assinados… um, da Freguesia de Figueiró do Campo, ligação na EN347, à saída de Figueiró a caminho de Condeixa, ao Polidesportivo e às instalações da IPSS da Freguesia, outro da Freguesia de Soure, Rua da Fonte, à entrada de Paleão… Quer num caso, quer noutro, a Câmara Municipal considera que se tratam de intervenções que se devem realizar, porque correspondem a expectativas justas, legítimas das pessoas, mas, evidentemente, também de acordo com as nossas possibilidades… O facto de estarmos perante justas expectativas das pessoas não significa que, sempre que as mesmas passem a ter também como suporte, para além da avaliação dos eleitos, uma qualquer recolha de assinaturas, que imediatamente a sua resolução seja mais priorizada!!!.... Da mesma forma que pelo menos comigo não contam para, “se vier a SIC ou a TVI”, as coisas andarem mais depressa, o haver abaixo-assinado poderá reforçar a necessidade que temos de avaliar mas não confere em si mesmo qualquer tipo de priorização de natureza excepcional… um abaixo-assinado é um instrumento que nos faz ter ainda mais atenção, se é que não a estamos a ter, sobre a necessidade de cuidarmos de encontrar uma resposta… a gestão democrática num Estado de Direito acolhe de bom grado e agradece os abaixo-assinados porque a informação é o mais valioso capital ao serviço da decisão, mas não calendariza, não prioriza o seu processo de decisão em cima de abaixo-assinados, senão poderíamos estar a perverter aquilo que deve ser a análise social, mas também racional, das necessidades que temos por resolver… … EN347… é uma Estrada Nacional… Quando foi feita uma intervenção que vem de Condeixa até à Freguesia de Alfarelos, na altura acompanhámos o mais possível e até nos disponibilizámos para pagar alguns serviços complementares, porque discordávamos da pouca ambição e do pouco equilíbrio social do projecto que suportou a empreitada adjudicada pela Direcção de Estradas… já na altura fizémos um esforço e continuamos a fazer esforços complementares, com o apoio do Senhor Presidente de Junta de Freguesia que, aliás, também já nos fez chegar a informação de que subscreve na íntegra a preocupação do abaixo-assinado… estamos conscientes que, de facto, por uma questão de melhoria de segurança, também de saúde das pessoas, para permitir caminhadas, exercício, que importará, em certas zonas, investir em mais passeios… porém, quando há escassez de recursos, vamos respondendo primeiro aos casos mais necessários… Já tivémos vários contactos com o actual Director de Estradas, que estará com dificuldades para investir na realização dessa pequena obra… Bom, se a não concretizarem, solicitaremos a autorização devida para que a venhamos a realizar nós… 
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… Rua da Fonte, em Paleão… melhoria das condições de segurança… um caso em que depois de uma regeneração urbana e melhoria de acessos vem, inevitavelmente, a questão da segurança… É uma das intervenções que, com o acompanhamento do Senhor Presidente de Junta de Freguesia de Soure, está programada para este ano… … S. Mateus e Gastronomia… as Festas de S. Mateus e FATACIS, naturalmente, desenvolver-se-ão!!!... se a Associação Empresarial de Soure apresentar vontade, continuará como Entidade Organizadora com o apoio da Câmara Municipal de acordo com o previsto no Protocolo… importará relevar o facto de a FATACIS ser uma iniciativa que se auto-sustenta!!!... A Câmara Municipal tem ajudado a colmatar eventuais resultados negativos nas Festas de S. Mateus, custeando, conforme decorre do Protocolo, o apoio logístico às separações e demarcações de espaços, iluminações festivas, às vezes o aluguer de alguns equipamentos estritamente necessários… o que nós temos vindo a dizer este ano à Associação Empresarial é que a Câmara Municipal estará disponível para continuar a colaborar, mas não para ajudar a “cobrir” qualquer eventual défice que resulte da diferença entre o que pagam a “artistas” e o que têm de receitas… A Câmara Municipal, nem directa nem indirectamente, no período difícil que atravessamos, dará qualquer apoio com este objectivo... De maneira que, as Festas de S. Mateus realizar-se-ão mas, quem vier a organizar terá de apostar ainda mais no dinamismo cultural concelhio, na FATACIS que é o “veículo” que mais afirma e divulga - estamos a falar da Mostra/Exposição que, no Distrito afinal é das mais atractivas pelo volume de negócios directos e indirectos que habitualmente se verifica - !!!... … Gastronomia… numa ambiência económica em que… no ano transacto recebemos menos ≈ 300.000€ de transferências do Orçamento Geral do Estado… em que este ano devemos receber, para além desses ≈ 300.000€ a menos, outros ≈ 300.000€ a menos… Em que estamos a procurar desenvolver e terminar 7(sete) investimentos considerados prioritários, porque de interesse regional, já com candidaturas aprovadas no QREN, no valor global de ≈ 5.000.000€, o que implicará um esforço municipal de ≈ 20% desse valor… Convenhamos que não nos resta outra alternativa, senão conter e promover alguns cortes no que se revelar menos prioritário… Assim, não há condições para a realização do Soure, Artesanato, Gastronomia e Cultura no modelo habitual, com o investimento que lhe está subjacente e com a inegável qualidade modelar que o caracteriza… Mas, este será também um ano em que, a nosso ver, se justificará uma mudança de alguns objectivos… Neste período de crise importará acarinhar e estimular o comércio da Vila, por isso iremos dar todo o nosso apoio à iniciativa da Associação Empresarial de Soure, denominada “Roteiro Gastronómico”… isentaremos o pagamento devido pela ocupação de via pública no centro da Vila, daremos todo o apoio logístico e temos fé que a qualidade dos nossos restaurantes e a simpatia das nossas gentes ajudarão a que esta iniciativa, assente numa oportuna animação da Vila de Soure, venha a ser um êxito…”  Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Fortunato: “dado que a Requalificação entre os Rios Anços e Arunca vai avançar, em termos de localização, qual seria a solução para uma Feira de S. Mateus e a FATACIS. 
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Relativamente à Informação Escrita, gostaria de colocar uma questão relativamente ao Gabinete de Inserção Profissional. Já fui abordada por algumas pessoas que estão, como muitas outras nesta altura, em situação de desemprego e, porque sabia que existia um Gabinete de Inserção Profissional, sugeri a passagem pelo mesmo para, de alguma forma, serem ajudadas e encaminhadas. Essas pessoas, curiosamente, disseram-me que vieram cá e não encontraram ninguém no Gabinete. Gostaria de saber qual é o horário de atendimento, se fazem muito ou pouco atendimento porque, numa altura de crise económica e de muito desemprego, seria um instrumento importante para se avaliar de que forma a crise afecta o nosso Concelho a nível de desempregados e de situações de carência económica.”  Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “a Requalificação Urbana do Espaço entre os Rios Anços e Arunca está a avançar… trata-se de um investimento com um valor próximo do 1.000.000,00 euros, que tem já um co-financiamento aprovado de 80%, tudo apontando para a sua conclusão até final do corrente ano de 2011… Isso implica que, para já, sejam encontrados espaços alternativos que poderão passar pela ocupação de algumas ruas ou avenidas da Vila e por algumas áreas do Espaço Multiusos Soure 1111… naturalmente, esta será a resposta deste ano… estamos também a trabalhar na possibilidade de, com pagamento diferido no tempo, podermos concretizar a aquisição de outros terrenos na Sede do Concelho que possam vir a possibilitar outro tipo de respostas no futuro… não só para a realização do S. Mateus, mas também para outro tipo de domínios porque, convenhamos que a aquisição de terrenos, por muito que seja e é importante o S. Mateus, apenas para uma utilização anual de 3/4 dias seria um esforço na aquisição de imobilizado excessivo e impensável nos tempos que correm!!!... Gabinete de Inserção Profissional, tal como o de Serviço Local de Apoio ao Empresário… admito que isso possa ter sucedido… mas, importa não perder de vista o seguinte: o G.I.P. como o S.A.L.E. são dois Gabinetes que estão identificados, com comunicação directa, quer com Associações de Empresários, quer com o Centro de Emprego da Figueira da Foz, no fundo, com o Ministério de Economia… as pessoas que estão lá a trabalhar são Técnicos da Câmara que não estão a tempo inteiro nesses Gabinetes… são, em concreto, Técnicos da área Económica, que estão no Gabinete de Planeamento e Desenvolvimento, que é ao lado do S.A.L.E. e quando aparece alguém são chamadas; são Técnicas da área de Acção Social, que estão no Gabinete de Acção Social e que fazem a ligação ao Centro de Emprego… É possível que – esta é uma situação que teremos de resolver, pela inexistência em permanência de uma espécie de balcão de pré-atendimento no Átrio – uma pessoa possa chegar a um desses gabinetes e não estar lá ninguém… Seria um desperdício que gabinetes como estes estivessem sete horas/dia com as pessoas sentadas, à espera que chegasse alguém… há que haver rentabilização de recursos…”  
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Usou da palavra o Senhor Deputado José António Mendes: “a minha intervenção prende-se, tão só, na intervenção proferida pelo Senhor Presidente de Câmara acerca do encerramento da Extensão de Saúde da Freguesia da Gesteira. Dizer que comungo das palavras do Senhor Presidente de Câmara porque, de facto, elas transmitiram a realidade dos factos e a realidade dos factos é que houve um aproveitamento em termos de desviar as pessoas que pertenciam àquela Extensão de Saúde, houve um aproveitamento para fazer com que o “monte de doentes” engordasse aqui, houve um mau desvio desses doentes… de 1300 utentes, passamos para muito poucos, o que torna incomportável estar aquela Extensão de Saúde aberta. O Senhor Presidente não referiu, mas certamente que já pensou, que utilidade é que se vai dar àquele edifício e, de facto, já temos em mente algumas salas que vão ser certamente utilizadas por algumas Colectividades locais porque, infelizmente, temos uma Colectividade local que não tem Sede; alguns Troféus que foram adquiridos com suor dos atletas ao longo dos anos têm andado de casa em casa e pensamos que iria dar mais dignidade a essa Colectividade - fui um dos Fundadores -, e estou a falar do ARCA - Agrupamento Recreativo e Cultural de Amadores -, onde se desenvolvia Atletismo, Lançamento do Peso… penso que, em conjunto com a Câmara Municipal, iremos fomentar e desenvolver, mais ainda, o ARCA. Queria ainda referir a prontidão e a rapidez com que a Câmara Municipal resolveu o problema do transporte da Eco-Saúde. Digamos que o encerramento estava marcado para dia 11 e, nesse mesmo dia, os transportes da Eco-Saúde estavam presentes para quem estivesse a necessitar de ir ao Médico ou de usufruir desse transporte. Penso que não poderia ser de outra forma porque as pessoas da minha Freguesia, embora estando a Extensão de Saúde encerrada, têm a possibilidade de, rapidamente, se deslocarem à Sede do Concelho, mas não é só deslocarem-se, é também o transporte de regresso.” 
 Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “quando o Senhor Deputado diz que “foram desviados”… é verdade que quando houve a percepção de que na Unidade de Saúde Familiar eram precisos ≈ 12.000 utentes, houve que utilizar os ≈ 1300 da Gesteira e houve que os estimular… Também não é menos verdade que, quer o Senhor Presidente de Junta de Freguesia, quer a Câmara Municipal, quer as Autoridades de Saúde, tiveram um longo período em que puseram as pessoas todas à vontade para regressar à Extensão de Saúde da Gesteira e foram as pessoas, talvez pela proximidade, talvez porque a resposta numa Unidade de Saúde é claramente mais capaz, no sentido de mais diversidade, mais larga, mais especializada do que numa Extensão de Saúde, foram as pessoas, de motu 
próprio, porque estavam próximas e tinham conhecido a resposta de Soure que, mesmo tendo-lhes sido dada a possibilidade de regressar, optaram por vir para Soure… Este é um processo que começou “torto”, porque alguns responsáveis da Saúde não tiveram respeito pelas Autarquias Locais - Câmara Municipal e Junta de Freguesia -… mas, depois, as Autarquias Locais “puseram” a Saúde no sítio, tendo a mesma assumido o erro cometido… depois, a vontade das pessoas optando por vir para Soure foi respeitada… … A questão do edifício… a Extensão de Saúde da Gesteira faz parte do edifício da Junta de Freguesia… a Junta tem total legitimidade, a vários níveis, para poder encarar uma 
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nova utilização, naturalmente com a tal inequívoca vantagem social que se deve dar a esses espaços… releve-se que a Junta começou, mesmo assim, por não equacionar qualquer outra possibilidade, sem antes questionar directamente as Autoridades de Saúde… perguntou-lhes se, mesmo assim, não se justificaria manter um qualquer espaço já preparado para qualquer resposta sazonal, periódica, de natureza virada para uma qualquer especialidade mais dirigida aos idosos e para as crianças, tendo as Autoridades de Saúde respondido que quando fazem o Apoio Domiciliário, ou quando fazem quaisquer actos de acompanhamento, em regra, aproveitam a existência de uma IPSS local para, em articulação com a mesma, no seu espaço, fazer um qualquer rastreio disto ou daquilo ou uma qualquer acção de acompanhamento dirigido a um qualquer problema de natureza de uma qualquer área de Saúde… Esse é um assunto em que a Câmara Municipal deverá apoiar na realização de um qualquer investimento complementar, necessário a uma nova solução, que evidentemente terá de ter inequívoca utilidade social…”  Usou da palavra o Senhor Deputado Dr. Serralha Duarte: “Protecção Civil… uma questão tem a ver com a aplicação da legislação acerca da limpeza de matas, que me parece que tem um timing que não é cumprido no terreno porque as pessoas não têm dinheiro para fazer grandes investimentos em limpezas e sabemos como é que é nas aldeias… os 50 metros carecem de ser limpos e haverá uma forma de o Município intervir nisso, que tem a ver com a sensibilização. Uma equipa do Município deveria andar pelas aldeias, pelo território do Concelho a falar com Autarcas Locais, com Associações Locais e pessoas… porque não fazer uns ameaços no sentido de dizer “meus amigos, vocês têm de 
começar a tratar de limpar aqui e acolá porque vem aí o Verão e o risco é aquele que todos 
conhecemos…” Na Informação Escrita aparece a Criação de um Sistema de Gestão de Protecção Civil para o Concelho de Soure… não sabemos o que é… Aparece também a Elaboração do Plano Municipal de Emergência e Sensibilização no Âmbito da Protecção Civil para o Concelho de Soure/Divulgação e Sensibilização/Elaboração de Brochuras e Cartazes… penso que este Plano devia assentar naquilo que sugeri ou vice-versa… penso que é emergente fazer esse trabalho no terreno. Outra questão tem a ver com aquilo que sempre aqui referi nesta altura do ano sobre a questão dos incêndios e a optimização de determinados recursos que estão no território do Concelho, que são as bocas de incêndio e que têm alguns acessórios próprios danificados, mais acessórios não há e, no meu entender, deveria haver, como sempre aqui o disse. Deveria haver acessórios entregues a Associações Locais ou às Juntas de Freguesia, que deveriam estar em local acessível, conhecido das localidades locais, para se ter acesso a eles e aí, as localidades facilmente se organizam e apagam.”  Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “tudo aquilo que foi a sua abordagem em termos de Protecção Civil faz todo o sentido, sendo que subscrevo as preocupações que expendeu… ainda assim infere-se das suas palavras que considera ter havido alguma 
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menor eficácia do Gabinete Técnico Florestal Municipal naquilo que têm sido os vectores estratégicos de aposta, que é a questão da divulgação e da sensibilização… Nós tivemos duas Candidaturas desenvolvidas pelo Gabinete Técnico Florestal e aprovadas no actual Quadro de Referência Estratégica Nacional… para além de elaborarmos estes Planos todos nos termos da lei, com a participação das Autoridades Florestais, representantes dos Autarcas, de acordo com a composição que decorre da lei, as Comissões têm reunido, acompanhadas pelo Senhor Vereador Américo Nogueira, que acompanha a Protecção Civil… até final de Abril deste ano, só em acções de divulgação e sensibilização co-financiadas a 80%, há investimentos em curso no valor dos 30/40.000,00 euros, por exemplo em desdobráveis que estão a ser enviados para todas as casas... não sei até que ponto as formas de divulgação adoptadas estão a chegar de forma eficaz às pessoas… não sei se se deva determinar ao Gabinete Técnico Florestal Municipal que articule com os Senhores Presidentes de Junta, por áreas, de forma a que, porventura, os envolva ainda mais directamente neste processo, para que a divulgação/transmissão possa vir a ser mais eficaz... O facto de o Senhor Deputado desconhecer… é a confirmação de que não tem havido eficácia na divulgação do investimento que está a ser feito!!!... … Embora ele não esteja aqui nessa qualidade, o Senhor Deputado, Evaristo Duarte, Presidente de Junta de Freguesia de Vinha da Rainha, é Técnico da Câmara, e só me permito falar disso porque, em matéria de bocas de incêndio, ele tem sido o “coordenador” de um vasto processo, até porque também tem responsabilidades ligadas ao “braço armado” da Protecção Civil… é preciso que se saiba que na Câmara, quer politicamente, quer em termos de Gabinete Técnico Florestal, temos disponibilizado tudo aquilo que é a nossa capacidade em termos de Recursos Humanos e de Equipamentos para, conjuntamente e articuladamente com o Comando do Corpo Activo dos Bombeiros Voluntários de Soure, investirmos, quer na Prevenção, quer mesmo na concretização do combate!!!... Os técnicos têm “carta verde”… eu é que sou, em teoria, o responsável máximo da Protecção Civil, mas é comum ver-se o Senhor Rodrigues ou o Senhor Evaristo junto do Senhor Comandante a articularem esforços… Por outro lado, é comum, também na questão das limpezas, o seu acompanhamento, de forma diligente e responsável, àquilo a que por exemplo a EDP e as Estradas de Portugal estão obrigadas… estamos a fazer um investimento plurianual, de cerca de 20.000,00 euros/ano junto da Associação de Defesa da Floresta, que trabalha bem e mais barato do que o sector privado, na limpeza gradual das zonas mais densamente povoadas em termos de floresta… aliás, quando se circula no Concelho, ainda se encontram maus exemplos em termos de limpeza de faixas de gestão mas também já se encontram quilómetros de bons exemplos e estamos a fazer um investimento gradual, em que a hierarquização espacial das prioridades está a ser determinada não de “forma política”, mas de forma articulada com base técnica e social... Depreendo, talvez das suas palavras, e subscrevo essa ideia, que entenda que deveria haver uma intensificação na ligação aos Autarcas de Freguesia, designadamente aos Senhores Presidentes de Junta das Freguesias mais periféricas que não têm ainda uma resposta directa…”  
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Usou da palavra o Senhor Deputado Eng.º Pedro Mota Cordeiro: “o assunto que queria referir já aqui foi abordado, mas dada a sua importância não será demais tentar escalpelizá-lo e refiro-me ao desemprego, que constitui uma chaga social nos tempos conturbados que atravessamos, pelas razões de circunstância subjacentes à situação que todos bem conhecemos. Parece-me oportuno que seja feita, neste fórum, uma explanação da situação no Concelho, nomeadamente a situação absoluta tendo em conta o panorama nacional e outro assunto também já aqui abordado, o funcionamento do G.I.P., para termos uma panorâmica mais vasta sobre este assunto. Um outro assunto, também aqui recorrente e é uma velha ambição dos Munícipes do Concelho, que é a Construção do Nó de Acesso à Auto-estrada. Na última Assembleia Municipal foi-nos dito que se aguardava o Estudo de Impacte Ambiental. Portanto, perguntava se há evolução. Também vi referido Posto de Abrigo - Nova Localização… gostava de saber o que é isto.”  Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “sobre a questão do funcionamento do G.I.P.… ir mais longe, ir menos longe… o Gabinete de Inserção Profissional resultou de uma Candidatura da Câmara Municipal a um programa do Ministério de Economia que, na prática, significa dar a possibilidade às pessoas que têm problemas de emprego de, em vez de se terem de deslocar ao Centro de Emprego da Figueira da Foz, poderem ter aqui um balcão intermédio de atendimento mais próximo… portanto, a sua capacidade de intervenção assenta na comunicação em suporte digital permanente, por forma a que quem é atendido aqui, em teoria, é como se estivesse na Figueira da Foz… Os Técnicos que aqui fazem o atendimento têm reuniões periódicas e regulares e é suposto que tenham acesso à informação e que tenham a preparação específica que têm os Técnicos do Centro de Emprego… Mais do que as minhas palavras o mais importante é avaliar se toda esta construção teórica tem tido ou não qualquer tradução efectiva… Questão dos dados sobre o desemprego no Concelho de Soure… independentemente de dados nacionais que o INE vai publicando, vamos acompanhando a evolução do desemprego de acordo com os dados estatísticos oficiais… aquilo que vos posso dizer é que Soure tem tido, nos últimos anos, poucas ou nenhumas variações, tem meses em que baixa 10, outros em que aumenta 15… por exemplo, em Dezembro de 2005, o número de desempregados em Soure era de 754, em Dezembro de 2010 eram 664, menos 90 e tinha uma variação positiva, de 11,9%... Quando ouvimos dizer que uma empresa fechou ou outra que abriu vamos ver e tentar perceber qual a repercussão dessas ocorrências pontuais… aquelas e aqueles que estão nas IPSS têm a noção que há muita gente com muito mais dificuldades do que é habitual, uns piores que outros, mas, sendo certo que “com o mal dos outros podemos nós bem”, os nossos números, no quadro actual, são números que, para já, não nos tranquilizando, não nos “aterrorizam”… Relativamente à questão do Nó… estou convencido que, a partir do momento em que a Estradas de Portugal subscreveu, há dois anos, o Acordo de Renovação da Concessão Porto/Lisboa com a Concessionária BRISA, para a exploração da A1 Lisboa/Porto e sendo que nos termos do mesmo, têm mais dois anos para colocar a funcionar o Nó de Soure… a nosso ver, isso já não tem nada a ver, com o PIDDAC nacional… É um 
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Acordo entre a Estradas de Portugal e a Concessionária… é com esta entidade que temos vindo a dialogar… tal como vos disse, depois de Setembro/Outubro, desenvolvido o projecto pelo INIR, que fez aquilo que é obrigatório nestes domínios, que é fazer acompanhar o Projecto de um Estudo Prévio de Segurança e solicitar à Agência do Ambiente - Ministério do Ambiente - uma Dispensa de Consulta Pública de Impacte Ambiental ao mesmo tempo que apresentava um mini Estudo Ambiental… a haver dispensa, esse estudo devia ser aprovado… Isso foi entregue em Setembro/Outubro, esperava-se que ficasse resolvido até Janeiro/Fevereiro… porém a Agência do Ambiente só se pronunciou há cerca de 2/3 semanas, dispensando a BRISA de Consulta Pública de Impacte Ambiental e aprovando o mini Estudo de Ambiente… Portanto, durante o corrente mês de Abril ou no próximo mês de Maio, estou convencido que, a todo o momento, deverá aparecer publicado, em Diário da República, a Abertura de Concurso Público… Posto de Abrigo… na zona que deverá vir a ser a entrada do Nó, próximo do Casconho, há seis meses aprovámos, na Câmara Municipal, um Parecer sobre a localização de um Posto de Abrigo para as pessoas… eles alteraram o Projecto, enviaram-nos uma nova localização e, por isso, é que foi aprovado um novo Parecer…”  Usou da palavra o Senhor Deputado Dr. Jorge Mendes: “a minha intervenção tem a ver com a do Senhor Deputado Dr. Francisco Malhão, sobre a Estrada de Paleão, a Rua da Fonte que, embora tenha sido respondida pelo Senhor Presidente da Câmara, não quero deixar de me referir a isso até porque é uma questão que me diz directamente respeito. Esta questão, embora seja recorrente, é um problema novo. Não quero deixar de referir que a questão já vem de há alguns anos a esta parte, o problema é que era outro, não era este. Recordo que enquanto Membro da Assembleia de Freguesia, fiz questão de abordar esse problema algumas vezes… na altura, a estrada era demasiado estreita e extremamente perigosa, porque era ladeada por valas extremamente profundas e largas e, sendo uma das ligações a Soure, tornava-se muito perigosa. Esse problema foi resolvido pela Junta de Freguesia e pela Câmara Municipal, mas a questão manteve-se porque surgiu um outro problema, que tem a ver com mais trânsito, trânsito acentuado com mais velocidade e aumento do trânsito pesado. Não gostaria de deixar de frisar que, de facto, é um problema importante e solicitava à Câmara Municipal que, logo que haja disponibilidade e dentro da calendarização normal, esta situação seja resolvida.”   Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “como sabem, na chamada estrada principal - EN 348 -, foram colocadas umas bandas sonoras no Prazo dos Estudantes… Então o que é que estará a acontecer?... Com a intervenção que foi feita parece que até o trânsito pesado, para fugir às bandas sonoras, está a optar pela estrada dos Novos e a entrar em Paleão… vamos ter que, não apenas a pensar na segurança pedonal, mas também para desincentivar a fuga às bandas sonoras na estrada principal, pôr lá qualquer 



 
 

 28

coisa que “irrite” os pesados para que eles deixem de optar por lá passar... Esse é, de facto, um dado que acresce, que pode justificar uma repriorização…”   Usou da palavra o Senhor Deputado Dr. Jorge Mendes: “desde a altura em que a nova Escola Secundária Martinho Árias foi construída que, quem vem da zona da Serra, chega a Paleão e corta directamente ao Pinheiro e aproveita aquela estrada como sendo estrada principal e deixa de vir aqui a Soure. Até isso contribuiu para o aumento do tráfego.” 
 
Foi apreciada a Informação Escrita apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara. 
 
 
PONTO 2. APRECIAÇÃO DO INVENTÁRIO DOS BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS / 2010 
 

 Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “como sabem, este Inventário, aprovado, por unanimidade, na Câmara Municipal, não é um Inventário global porque não integra todos os Bens, Direitos e Obrigações… integra apenas, de entre o Património Municipal, os Bens Móveis e Imóveis, uma vez que os Direitos e as Obrigações estão nos Documentos de Prestação de Contas, relevados no Balanço…” 
 
Usou da palavra o Senhor Deputado Dr. Francisco Malhão: “o que notei, relativamente ao anterior, é que há um ano atrás, o Senhor Presidente pôs a hipótese de afectar mais pessoal para acelerar este processo de inventariação. Pelo que me dá a ver, nos bens inventariados, temos uma diminuição da avaliação. Em 2009 tínhamos 2.950.000,00 euros e em 2010 temos cerca de 2.200.000,00 euros… o diferencial tem uma quebra de cerca de 25%, ou seja, há uma desaceleração e era expectável uma aceleração desse processo de inventariação.”   
 Usou da palavra o Senhor Deputado Dr. David Carraca: “… as variações terão de ser sempre ou por aquisição ou por abatimento ou por venda… No Relatório de Contas temos a coluna que se refere ao Activo Bruto e depois temos as Amortizações, que abatem, que nos vão dar o valor líquido desses Activos. Neste mapa, o que eu deduzo é que estejam aqui os valores de custo ou de aquisição, sem qualquer tipo de amortização…” 
 
Usou da palavra a Senhora Deputada Dra. Fátima Nunes: “apraz-me registar que esta é uma listagem de investimentos em Móveis e Imóveis com valor de aquisição ou produção, mas mesmo assim, e não obstante alguns Bens Imóveis que foram adquiridos antes de 31.12.2001 ainda não estarem pelo valor da avaliação definitiva, podemos deduzir que o 
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montante total de investimentos em Imóveis totalizou, em 31.12.2010, 54.000.000,00 euros, ou seja, já num ano particularmente difícil de 2010 houve um acréscimo superior a 2.000.000,00 euros. Concordo com o Senhor Deputado Dr. David Carraca, porque se virmos, nesta listagem, os meios de transporte totalizam 1.324.777,07 euros e se virmos no Balanço é precisamente o mesmo valor, mas se deduzirmos as depreciações, dá 396.000,00 euros, portanto, esta listagem é só para o valor de aquisição ou amortização.” 
 
Usou da palavra o Senhor Deputado Dr. Jorge Mendes: “estamos a falar de Bens Móveis adquiridos a partir de 2002 porque para os adquiridos anteriormente foi utilizado o critério de custo histórico (custo de aquisição) deduzido da correspondente amortização.” 
 
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “esta nota introdutória da Técnica explica quais são os critérios que utilizou e a sua fundamentação, porque uma coisa são os antes do POCAL, que não estão todos recuperados, e os que estão em ordem, depois de 2002, que já foram contabilizados a partir da vigência do POCAL.”  
 
Usou da palavra o Senhor Deputado Dr. Francisco Malhão: “a diferença verificada durante o ano de 2009, entre o valor total… enquanto em 2009 foram avaliados mais 2.950.000,00 euros, este ano só entraram 2.207.00,00 euros, ou seja, em vez de haver uma aceleração do expectável, houve uma desaceleração desse processo de avaliação. No Relatório de Contas, uma das dificuldades que fala é precisamente na insuficiência de informações… aproveito para pedir um esclarecimento sobre o assunto…”    Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “o que o Senhor Deputado está a dizer é que em 2009 este Inventário, na parte de Bens e Infraestruturas tinha aumentado 2.944.360,88 euros e agora só aumentou 2.207.843,14 euros… Isso pode significar que não houve uma aceleração na recuperação do Património anterior a 2002, mas também pode significar que esse ritmo possa ter sido baixo, como tem sido… o que houve foi menor investimento porque convirá não esquecer que, como é visível nos Documentos de Prestação de Contas, em 2010 houve uma Despesa Pública inferior em 1.500.000,00 euros, relativamente ao ano anterior.”  Usou da palavra o Senhor Deputado Eng.º Pedro Mota Cordeiro: “face à celeuma criada com estas questões todas, qual é a utilidade deste documento? Quais as leituras políticas que se pretende que este documento dê?  Isto termina dizendo que o total, em 31.12.2010, foi de 54.423.690,31 euros… este documento permite-me dizer que o Património da Câmara Municipal vale este valor? Se não, e esta é a pergunta que mais me importa, do ponto de vista político, qual a importância deste documento?” 



 
 

 30

 Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “antes de mais, quando a Câmara e a Assembleia Municipal estão a apreciar o Inventário e, a seguir, se preparam para apreciar e votar os Documentos de Prestação de Contas, estão a cumprir o que a Lei determina…  … coloca uma questão de avaliação subjectiva, da maior ou menor utilidade…  Estamos a cumprir trâmites legais… se formos ao Balanço, temos os valores dos Bens, Direitos e das Obrigações, temos, por exemplo, “tanto” no Imobilizado… mas, o Balanço não nos diz onde e em quê… A avaliação do Património é feita pela diferença entre o Activo e o Passivo… A lei determina que além dos Documentos de Prestação de Contas haja um Inventário, isto é um levantamento, uma descrição, que permita compreender em concreto quais os Bens que temos…” 
 

Foi deliberado, por maioria, com vinte e oito (28) votos a favor e cinco (5) abstenções da Bancada do PSD, aprovar o Inventário 
dos Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais/2010. ------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

Foi feita uma paragem para almoço às 13,00 horas, tendo os trabalhos sido retomados às 14,40 horas, verificando-se a ausência dos seguintes Deputados Municipais: Dra. Rosa Alexandra Travassos de Sousa Colaço, Dr. António César Gomes e Carlos Mendes Simões, da Bancada do PS; Dr. Manuel Augusto Serralha Duarte e Dr. Carlos Miguel Simões Pimenta, da Bancada do PSD. 
PONTO 3. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS / 2010 
 Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “quando falamos de Documentos de Prestação de Contas estamos a falar do Balanço, da Demonstração de Resultados, dos Mapas de Execução Orçamental e do Relatório de Gestão… o Relatório de Gestão para além da descrição das actividades desenvolvidas, no fundo o compulsar das diferentes Informações Escritas que vos foram entregues ao longo do exercício, tem ainda a evolução dos indicadores relativamente aos quais há limites legais – Utilização da Capacidade de Endividamento e Despesas com Pessoal –… … Balanço… não obstante a subavaliação patrimonial decorrente dos elementos não relevados anteriores a 2002, a verdade é que o Activo Líquido tem uma subida de 1.500.000,00 euros, sendo de 52.349.976,34 euros… os Fundos Próprios têm uma evolução de 1.150.000,00 euros e o Passivo volta a diminuir, excluídas as contas de acréscimos e de diferimento… … Demonstração de Resultados… desde 2002 que o POCAL determina também a avaliação em termos de resultados, embora essa não seja a nossa preocupação, que é, acima de tudo, social, de forma sustentada, mas a verdade é que voltamos a apresentar, pelo nono ano consecutivo, um Resultado Líquido positivo, no valor de 1.144.657,38 euros… Importa constatar que se compararmos o valor das Amortizações que levámos a Custo no Exercício de 2010 com o que levámos a Custo do Exercício em 2011, se conclui que não 



 
 

 31

houve a menor preocupação de criar qualquer “máscara” no resultado, de todo em todo, absolutamente desnecessária… Convém que nunca percam de vista o seguinte: aquilo que é uma das principais marcas da nossa gestão, que é a aposta na descentralização… o apoio ao investimento de interesse inequivocamente público, mas indirectamente, apoiando as Instituições Culturais, Desportivas, Protecção Civil, IPSS… a verdade é que esse volume global de transferências, no plano contabilístico, é relevado como Custo do Exercício… isto é, num ano como o de 2010, em que transferimos cerca de 900.000,00 euros para apoiar esses investimentos públicos para instituições que prosseguem fins de interesse social, quer dizer que esses 900.000,00 euros foram relevados como custo de exercício e afectam negativamente aquilo que é o Resultado do Exercício por muito que, através da mobilização de vontades e consequente multiplicação de recursos, tenham contribuído para a resolução de problemas de natureza inequivocamente social… Em termos de Resultados não é muito importante mas não deixa de ser um indicador tranquilizador o facto de, não obstante o valor de ≈ 1.300.000,00 euros de amortizações, não obstante quase 1.000.000,00 euros de custos que têm que ver com apoios a investimento público indirecto, ainda assim, há um Resultado positivo de ≈ 1.150.000,00 euros!!!... … Quadro Resumo de Execução Orçamental… é um Quadro que expressa, porque “cruza”, aquilo que foi a diferença entre a Receita Prevista e a Receita Cobrada, aquilo que foi a diferença entre a Despesa Prevista e a Despesa efectivamente Realizada… do nosso ponto de vista, importa, primeiro que tudo, analisar o Grau de Execução, o qual é, em absoluto, um Grau de Execução de 68,78%... mas, não se esqueçam que, se do lado da Despesa isto é absolutamente rigoroso, do lado da Receita, este ano, como podem constatar, há cerca de 21% de Receita Prevista em Venda de Bens de Investimento - ≈ 4.000.000,00 euros - que nós não vendemos… Essa Receita é, como sabem, a forma contabilística de dar resposta ao facto do legislador partir do princípio que a Dívida a Credores que não a Banca é zero… portanto, quando fazemos a avaliação do Grau de Execução, mais do que estar a dizer que foram 68,78% em 100%, foram 68,78% em 100% menos os 21,06% de Venda de Bens de Investimento… significa que, mais uma vez, tivemos um bom Grau de Execução… Gostaria ainda de chamar à atenção de dois ou três pormenores que são visíveis neste Quadro Resumo: primeiro, comparando com 2009, verifica-se que o valor global da Receita e o valor global da Despesa, em termos homólogos, é inferior em ≈ 1.500.000,00 euros… é inferior neste valor, essencialmente por duas razões: desde logo, porque em termos de Transferência do Orçamento Geral de Estado, com o PEC I, levámos uma “pancadinha” de ≈ 300.000,00 euros em 2010, de receita a menos… se nos lembrarmos que em duas obras, de algum significado, como a Extensão de Saúde de Samuel e o Pavilhão Desportivo de Granja/Alfarelos, houve a Declaração de Insolvência da empresa adjudicatária… se juntarmos a estes casos algum atraso na aprovação de Candidaturas – não aprovadas em 2010, hoje já aprovadas –… assim, percebe-se que houve uma diminuição não prevista de Receita com o PEC I e, por outro lado, uma não realização de Despesa decorrente da derrapagem temporal de alguns significativos investimentos públicos… Portanto, é normalíssimo que tenhamos feito uma Despesa inferior em ≈  1.500.000,00 euros, comparando com o ano transacto… 
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… Já no domínio da Auto-suficiência Orçamental, a comparação, o cruzamento daquilo que foram as nossas Receitas Correntes com aquilo que foram as nossas Despesas Correntes… verifica-se que, se em 2009 tínhamos tido uma capacidade de libertar meios para investimento de ≈ 800.000,00 euros, este ano tivemos ≈ 1.216.000,00 euros, o que significa que não só mantivemos a auto-suficiência orçamental, mas mais do que isso, reforçámos/consolidámos, de forma sustentada e sem perca de consciência social, essa mesma auto-suficiência orçamental!!!... ainda assim, convirá nunca perder de vista que, sob a forma contabilística de Despesas Correntes, subsistem um conjunto de Despesas, efectivamente de investimento que realizamos por Administração Directa, no domínio das infra-estruturas… estas sendo contabilisticamente Correntes, são efectivamente Despesas de Capital, o que faz com que esta auto-suficiência orçamental seja ainda superior àquela que é contabilisticamente evidenciada… Num período em que tem que haver necessária, responsável e obrigatoriamente contenção, gostaria de vos dizer que essa contenção é visível… é que se é verdade que previmos para as Despesas de Funcionamento - Despesas Correntes -, qualquer coisa como 9.000.000,00 euros, não é menos verdade que fizemos de Despesa Efectiva 8.179.000,00 euros, isto é, praticamente fizemos menos 1.000.000,00 euros de Despesa Corrente do que a prevista… mas mais, se compararmos a Despesa Corrente efectivamente realizada em 2010 com a Despesa Corrente efectivamente realizada em 2009, tivemos uma diminuição de 120.000,00 euros, isto é, em Despesas de Funcionamento gastámos absolutamente menos 120.000,00 euros em 2010 do que havíamos gasto em 2009, o que quer dizer que houve efectivamente contenção… Mesmo assim, num ano de menor Despesa Global e menor Receita Global, houve descentralização, porque se forem às Rubricas da Despesa, quer Corrente, quer de Capital, de transferências para Freguesias e Outros, verificarão que no conjunto das quatro Sub-rubricas transferimos, durante o ano de 2010, ≈ 900.000,00 euros - 6,82% do total da Despesa Pública… se fizermos a especialização, a parte da Despesa de Capital correspondeu a 16% das Despesas de Capital, isto é, 16% da Despesa Pública realizada contabilisticamente sob a forma de investimento foi feito através do apoio aos investimentos de Instituições que, no Concelho, prosseguem objectivos de natureza social, o mesmo é dizer que esses 16%, tendo maximizado o bem-estar social, foram custos contabilísticos na Demonstração de Resultados… … Despesas com Pessoal… a lei é muito clara… existem limites legais… aquilo que podemos verificar, se compulsarmos o Quadro que, trimestralmente, é enviado para a Direcção Geral das Autarquias Locais e para a Direcção Geral do Orçamento, no final do ano constata-se o seguinte: globalmente, as Despesas com Pessoal foram inferiores às previstas, mas, mais relevante, comparando a Despesa Total com Pessoal em 2010, com a Despesa Total com Pessoal em 2009… há um aumento de, apenas, cerca de 43.000,00 euros… a verdade é que, em 2010, pagámos a mais, nas Actividades de Enriquecimento 
Curricular, 10.175,00 euros  despesa parcialmente comparticipada com Transferências do Orçamento Geral do Estado -… Depois, temos ainda uma despesa justificada de 89.200,00 euros, que são 75.000,00 euros em encargos com Saúde, isto é, a menos boa saúde de muitos dos nossos funcionários e, apesar de tudo, as regalias sociais que têm e o 
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facto de o Ministério nos ter retido, sob a forma de comparticipação para as despesas de Saúde, mais do que é habitual, fizeram com que nas Despesas com Pessoal estejam “ a mais” 75.000,00 euros… ainda temos 14.000,00 euros com o SIADAP… ainda temos “Sentença Judicial” - 43.371,00 euros… deve-se ao facto de haver funcionários da Higiene e Limpeza que reclamavam do direito - legal - que eventualmente teriam a auferir de Subsídio de Turno… não consegui, ao longo dos últimos anos, um Parecer Jurídico interno que confirmasse da existência de ambiência legal aplicável que me pudesse permitir pagar o referido subsídio e sugeri-lhes que “processassem” judicialmente a Câmara Municipal, com o apoio da área jurídica dos Sindicatos… Assim aconteceu e foi judicialmente entendido que, de facto, tinham sido prejudicados em 43.590,00 euros… A Câmara Municipal  pagou esses 43.590,00 euros… isto é, tivémos 142.746,24 euros de aumentos justificados que nada têm a ver com o aumento com as Despesas com Pessoal mas, mesmo assim, com estes ≈ 150.000,00 euros de aumentos justificados de natureza extraordinária, as Despesas com Pessoal só aumentaram 43.000,00 euros!!!... Comparativamente, diminuímos as Despesas com Pessoal e fizémo-lo porque, desde logo, por exemplo, em termos de Trabalho Extraordinário, diminuímos ≈ 12%, aliás, na linha do que temos vindo a fazer ao longo dos últimos anos… Fizémo-lo ainda porque, em termos de entrada e saída - mobilidade -, se nos últimos anos tive a oportunidade de vos explicar, ano a ano, quantos entraram, quantos saíram, este ano - 2010 - entrou um e, através de aposentações e rescisões, saíram três… … Em termos de Dívida… a Dívida Global voltou a baixar ligeiramente e importa, para além da transparência que caracteriza sempre a apresentação de qual o nosso Endividamento, que não percamos de vista o seguinte: fechámos 2010 com uma Dívida Global - entre Dívida à Banca mais a Dívida a Credores que não a Banca - de 11.958.954,50 euros… Em 31.12.2009, esse valor foi de 11.967.392,21 euros… em 31.12.2008, de 12.042.278,75 euros… em 31.12.2007, de 12.410.545,00 euros… em 31.12.2006, de 12.753.186,15 euros… sendo que a Dívida à Banca que está espelhada no Mapa que mostra quais os Empréstimos, é uma Dívida à Banca que diminuiu, só em Amortizações, quase 1.000.000,00 euros, que teve uma utilização para co-financiamentos dos Centros Escolares de ≈ 200.000,00 euros; tendo portanto diminuído, o seu valor global, em ≈ 700.000,00 euros… A Dívida a Credores que não a Banca, teve um aumento ligeiramente inferior a essa redução… assim, continuamos com dificuldades de Tesouraria… quem, nesta altura, não tiver dificuldades de Tesouraria, das duas, uma: ou está desculpado porque as pessoas não têm problemas nenhuns, ou anda distraído e consegue ter “folga” de Tesouraria à custa de não resolver os problemas das pessoas… … Quanto à utilização da capacidade de endividamento… um primeiro Mapa que diz “Endividamento Municipal Líquido”… se repararem, começámos o ano em 01.01.2010 com uma margem de 277.712,99 euros… O que é que isto quer dizer?... Não obstante os sucessivos abaixamentos dos limites máximos de endividamento e apesar de há cerca de 3 anos, termos um excesso de utilização de capacidade de endividamento, porque tinham variado os novos limites, e termos 10 anos para recuperar… 3 anos depois não só deixámos de ter excesso como, no início do ano, tínhamos uma margem de 
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endividamento global de 277.712,99 euros, mas no final do ano esta margem evoluiu de 277.712,99 euros para 509.130,20 euros… isto é, nós não estamos a discutir, este ano, o controle do excesso de endividamento, estamos a discutir a evolução da margem de endividamento… Bom, dir-me-ão que com mais um “PEC”ou com o FMI ainda vão ser alterados outra vez os limites legais, e, a margem existente passará a ser excesso!!!… nesta altura, com as regras em vigor, em 2010, quase duplicámos uma situação de margem de endividamento… se formos a uma parte do Endividamento Líquido, a Dívida Bancária… aí, começámos o ano com uma capacidade de endividamento a Médio/Longo Prazo de 1.054.633,37 euros e terminámos o exercício com uma capacidade de endividamento de 1.971.532,98 euros… aliás, se olharem para o Quadro Resumo de Execução Orçamental, verificarão que, nas despesas de capital, na rubrica, Passivos Financeiros, estão 987.967,91 euros... Isto quer dizer que nós amortizámos, em 2010, ≈ 1.000.000,00 euros… se “olharem”, na Despesa Corrente para a rubrica, Juros e Outros Encargos, constata-se que foram pagos 162.345,59 euros… em 2009, tínhamos pago 262.000,00 euros…  Esta é a realidade, nua e crua, da nossa situação em termos de Dívida: quase duplicámos a capacidade de endividamento em termos de margem, no chamado Endividamento Líquido e também quase duplicámos a nossa capacidade de endividamento em termos de margem, no chamado Endividamento a Médio/Longo Prazo… Agora, se vão ou não alterar de novo as regras, isto é, rever os limites legais em baixa… Isso, infelizmente, foge ao nosso controle!!!... …Execução do Plano Plurianual de Investimentos… temos, como é hábito, uma Execução entre os 95% e os 100%... este ano foi de 96,52%!!!... As “contas” apresentam uma Repartição Final, nas diferentes áreas de investimento público, praticamente semelhante à Repartição Inicial… Educação - 14%/14,20%; Cultura - 3,13%/3,17%; Desporto e Tempos Livres - 9,90%/9,58%; Acção Social - 3,80%/3,84%; Saúde - 1,48%/1,52%; Protecção Civil - 2,42%/2,23%... Assim, estamos de consciência tranquila porque continuamos a sentir que há consciência e paz social no Concelho… continuamos a privilegiar o investimento público, de forma clara e inequívoca, virado para as pessoas, designadamente e em particular para as que mais precisam… isto só é possível com uma lógica evolutiva na consciência social da repartição do investimento… por isso, afirmamos, que connosco, Soure está sempre numa versão, a versão H-H… maior “homogeneidade” territorial… mais “humanismo”…”  
 Usou da palavra o Senhor Deputado Dr. Francisco Malhão: “apetece-me quase dizer que não vale a pena mandar as contas para nós as podermos estudar porque a explanação foi muito completa mas, mesmo assim, preferia que mas tivessem enviado com uma semana de antecedência… Tinha feito uma nota relativamente à questão da dificuldade em fazer a inventariação do imobilizado até Dezembro de 2001… entretanto, notei que se fala na questão da descentralização, onde são referidos vários valores… isso é de louvar. 
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No final do último Mandato havia, em certas Juntas de Freguesia, alguns problemas por falta de dinheiro… neste âmbito, qual é a situação actual? Como é que tem corrido? Essa situação está melhorada? Como tive pouco tempo, estive a olhar e a ver a nossa participação na aprovação do Orçamento e quando foi a aprovação do Orçamento, como sabem, referimos as rubricas que esta Bancada tinha acarinhado/acompanhado/promovido, que eram, de certa forma, actividades que vinham dar uma nova perspectiva diferente, coisas novas, inovadoras, coisas que davam outra dimensão à actividade da Câmara. O que é que eu vi nestas Contas?... Programa ProHabita… estavam aprovados 315.000,00 euros, foram executados 63.000,00 euros - 52% -; Construção de Refeitório e WC - Oficinas e Armazéns, estavam previstos 20.000,00 euros, foram executados 5.500,00 euros - 7,5% -; Recolha de Monos Domésticos estavam aprovados 5.000,00 euros, foram executados zero; Centro de Protecção Animal, estavam previstos 25.000,00 euros, foram executados zero; Aquisição de Viatura Lava-Contentores, estavam previstos 20.000,00 euros, foram executados zero; Parque para Feira de Gado, estavam previstos 25.000,00 euros, foram executados zero… portanto, perante os 96% que mostrou é evidente que estas áreas foram “esquecidas”…”   Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “ainda bem que falou nestas questões… Diz que estavam previstos 315.000,00 euros no ProHabita e que o investimento foi inferior… pois foi, mas, como sabe, a Candidatura ao ProHabita teve a ver com um diagnóstico feito pela Câmara Municipal – trabalho conjunto do Gabinete de Acção Social Municipal, das Juntas de Freguesia e das IPSS do Concelho – que concluiu que 25 famílias, naquela altura, evidenciavam más condições habitacionais… A resolução desses casos de grave carência habitacional assentava em três vectores: Arrendamento, obras para valorização das casas, aquisição de casas na Zona Histórica de Soure, reconstrução, remodelação profunda das mesmas… Este é um processo complexo… Aquilo que importa é que das 25 famílias identificadas, umas, de per si, resolveram o problema… nós, praticamente, já as reinstalámos todas, mesmo que tenhamos recorrido provisoriamente ao mercado de arrendamento, devido a algumas derrapagens temporais havidas na questão do cruzamento de políticas sociais com urbanas, na compra de casas antigas na Zona Histórica e na realização dos investimentos de reabilitação das mesmas… Ficaria preocupado se me dissesse que “nós acarinhámos este programa, este Plano de Actividades 
e vimos a Câmara a “deixar cair” acções bandeira para nós…”, ficaria preocupado se dissessem que alguns investimentos tinham sido abandonados… o exemplo que deu é de investimentos que não estão a ter o calendário temporal inicialmente previsto, por razões alheias à nossa vontade… Falou em 20.000,00 euros nas Oficinas e Armazéns… tive o cuidado de dizer, na Informação Escrita, que teve início, no final de Março, um investimento de ≈ 115.000,00 euros, cujo projecto foi desenvolvido pelos serviços, com recurso ao mercado, para os projectos de especialidades… deverá ficar concluído no final do terceiro trimestre deste 
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ano… não aparece o grau de realização que previmos e que gostaríamos em final de 2010 mas, ao que parece, vai aparecer pronto… mais um exemplo em que não deixámos “cair” o investimento…  Aquisição de Viatura Lava-Contentores… os recursos não chegam para tudo… esse é que “caiu” o ano passado e tenho as maiores dúvidas que tenhamos a menor possibilidade de o realizar este ano, porque tudo iremos fazer para resolver e pagar ≈ 5.000.000,00 euros em 7 grandes investimentos com co-financiamentos comunitários…  Antevejo muito difícil conseguir, num ano em que estamos a receber menos ≈ 50.000,00 euros/mês da Transferência do Orçamento Geral do Estado, em que temos esses desafios de grande expressão económica, e em que vamos ter que cortar naquilo que, sendo necessário, é, apesar de tudo, menos necessário… temo que nesta questão tenhamos de ir remediando…  Concordará comigo que, não podendo nós “parar” a Câmara, nem deixar de fazer aquilo que as pessoas precisam, passaram a ser primeira prioridade estes investimentos concelhios de inequívoco interesse regional, pois senão os realizarmos corremos o risco de desperdiçar ≈ 80% de Fundos Comunitários e a possibilidade de um acréscimo de 5%... Tirando a questão de algumas acções na área do Saneamento… temos que as pôr lá porque no momento em que encontrarmos soluções de financiamento elas têm que estar em Plano… não é nosso hábito “meter” em Plano para enganar as pessoas… quando estão em Plano é porque prevemos ser capazes de encontrar solução, em termos de Receita, para as poder concretizar sem hipotecar o futuro… Câmara Municipal/Juntas de Freguesia… as Juntas de Freguesia têm boas razões para poder dizer que no Concelho de Soure a tradição já não é o que era… numa altura em que nenhum Concelho nem a lei previa Protocolos de Colaboração entre a Câmara e as Juntas, eles foram dos primeiros a ter a colaboração da Câmara Municipal, a dar-lhes meios para poderem fazer mais alguma coisa… de há 4 anos a esta parte, quando se começou a sentir que isto estava “apertado”, tivémos que conversar e acordar que “aquilo em que tínhamos um 
“bolo anual, fefizado”, desaparece… para cada investimento prioritário na Freguesia, que seja mais da 
Câmara do que da Junta, ou que seja da Junta mas não haja meios, fazemos um Acordo, protocolado ou 
não, e com uma parceria efectiva no terreno procuraremos resolver o problema às pessoas…” e é isso que temos vindo a tentar fazer com as Juntas de Freguesia… Desta forma temos procurado não defraudar as expectativas dos Presidentes de Junta que, de boa fé e preocupados com as pessoas da Freguesia, pedem à Câmara Municipal colaboração para disponibilizarmos/encontrarmos meios para que se resolvam os problemas...”  Usou da palavra a Senhora Deputada Dra. Fátima Nunes: “em relação ao Balanço, apraz-me registar um aumento de Fundos Próprios num valor superior a 1.000.000,00 euros, mas também, não menos importante, uma diminuição na Dívida às Instituições de Crédito em 8%. Em relação à Demonstração de Resultados, temos uma diminuição nos gastos financeiros em cerca de 35% em relação a 2009. 2010, foi um ano difícil mas conseguiu-se…  
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Analisando este mapa, verificamos outras diminuições de todos os Custos, mas estes Custos Financeiros, num ano em que os encargos financeiros ainda eram altos - e continuarão a ser -, uma diminuição de 35% é muito bom. Quadro de Execução Orçamental… apraz-me registar, não obstante a diminuição das Receitas em 1.400.000,00 euros cobrados, houve uma diminuição total das Despesas Correntes em cerca de 14% e aqui devo realçar que as Despesas Correntes são inferiores às Receitas Correntes, o que permite uma libertação de mais de 1.000.000,00 euros para Despesas de Capital, mostrando assim autosuficiência orçamental desta gestão do Município. Em relação à Execução Orçamental do Plano, que é uma execução muito boa - 96% -, que poderia ser menos boa mas, na minha opinião, esta também é muito boa - 69% no Orçamento -. Por último, e não menos importante, gostaria de referir a participação do IRS de 387.000,00 euros, totalmente utilizada na Acção Social.”  Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “aprovámos, em Março, novos tarifários, quer da Água, quer do Saneamento, quer do Lixo… o Senhor Deputado, Dr. Francisco Malhão, dizia que não eram 20% de aumento mas sim bem mais… fez a recolha de elementos que entendeu por bem… Estes novos tarifários produziram efeitos sobre os consumos de Abril, mas só tiveram tradução nas receitas em Junho, o que significa que, em 2010, tivemos 5 meses de receita com os tarifários anteriores e 7 meses com base nos novos tarifários…  Portanto, se o aumento de 2009 para 2010, mantendo-se o número de consumidores, fosse de 20%/ano, seria de 7/12 de 20%, isto é, de 11,(6)%... A Água e a recolha e tratamento do Lixo apresentaram acréscimos de receitas, respectivamente, de ≈ 11,1% e de ≈ 9,5%, isto é, inferiores a 20% ao ano!!!... Concretizando: Água… em 2009, a cobrança, entre consumos e quota de serviço, foi ligeiramente inferior a 940.000,00 euros… Em 2010 cobrámos ≈ 1.044.000,00 euros… 11,1% de acréscimo!!!... Lixo… em 2009, cobrámos ≈ 249.000,00 euros… em 2010 foi de ≈ 273.000,00 euros… 9,45% de aumento!!!...  Quanto ao Saneamento, tratou-se de um primeiro lançamento de tarifas… tive, aliás, o cuidado de dizer que no Saneamento não se tratou de uma actualização tarifária, mas sim de um lançamento, porque o que tínhamos era de natureza simbólica… Em 2009, cobrámos ≈ 70.000,00 euros… passou para ≈ 130.000,00 euros em 2010… isto é ≈ 87,6% de aumento (≈ 150% ano)… observe-se que, em qualquer Câmara Municipal, a receita de Saneamento aproxima-se bastante da da Água  - 70 a 80% -, porque os custos para autosustentar os serviços são quase os mesmos… Se a nossa receita de Água esteve, em 2010, em 1.044.000,00 euros e a de Saneamento, com esta dita “grande” actualização, está em 130.000,00 euros… se nos lembrarmos que dos ≈ 10.000 contratos de Água, ≈ 60% têm contrato de Saneamento, isto é ≈ 6.000… bastará fazer contas simples para se perceber que a receita de Saneamento Básico ainda só significa 25% da da Água!!!....” 
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 Usou da palavra o Senhor Deputado Eng.º Pedro Mota Cordeiro: “em nome da Bancada do PS, apraz-nos ouvir esta explanação sobre um documento que, ao que parece, não tem hipótese de contestação. Parece que só há elogios, contestação, pelo menos, fundada parece não existir e em face a uma situação destas, só podemos votar a favor.”  Usou da palavra o Senhor Deputado Dr. Francisco Malhão: “relativamente às questões da Água, realmente tive a ver alguns números e pareceu-me que não havia repercussão, mas tenhamos em atenção uma coisa, é que as quantidades, e por força do aumento do preço, houve gente que passou a economizar… não tive tempo para analisar a fundo…” 
 Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “mesmo dando de barato o que o Senhor Deputado acabou de dizer… nenhum de nós é capaz de medir a repercussão económica dessa eventual mudança de atitude…  Resulta claro que as conclusões que sempre explanei são, no plano da evidência estatística, inatacáveis…” 
 

 

Foi deliberado, por maioria, com vinte (20) votos a favor e sete (7) abstenções das Bancadas do PSD e da CDU, aprovar os 
Documentos de Prestação de Contas/2010.  
 
PONTO 4. AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA N.º 2986, DENOMINADA SERRA DO CARVALHAL 
                   . RECTIFICAÇÃO DO ART.º 47.º DO PDM 
 
 Foram presentes as seguintes informações: 
 

Assunto: Ampliação da Pedreira nº 2986, denominada Serra do Carvalhal 
                  Alteração do art.º 47º do PDM 
 A empresa LRP – Britas do Centro,S.A tem em curso um procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental ( AIA), 
do projecto de ampliação da pedreira nº 2986, sita na serra do carvalhal, Tapeus. 

 A AIA surge na sequência de um pedido de regularização da exploração, apresentado na Direcção Regional da 
Economia do Centro, ao abrigo do artº 5º do DL 340/07, de 12/10. 

 O industrial necessita de comprovar, perante a Agência Portuguesa do Ambiente, a conformidade da ampliação 
com o PDM de Soure. 

 O art.º 47º do regulamento do PDM condiciona o aumento da área de exploração à apresentação e aprovação de 
plano de pormenor que vise a correcção dos impactes negativos existentes. 

 Porém, os objectivos que se pretendem atingir no art.º 47 do PDM não são avaliados no âmbito de um plano de 
pormenor, já que, não se aplica à natureza da matéria em causa nem visa a correcção dos impactes negativos 
existentes decorrentes da exploração de massas minerais (pedreiras). 

 Para esse efeito existe o estudo de impacte ambiental, EIA. 
 Acresce que à época em que o PDM foi elaborado, anterior a 27/07/94 data em que entrou em vigor, os planos 

de pormenor tratavam apenas áreas urbanas e urbanizáveis, de acordo com a tipologia dos planos definida no 
artigo 2º do DL 69/90, de 2/3. 
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Pelo exposto, parece claro que o instrumento de gestão do território previsto no art.º 47º do PDM não é, nem 
nunca foi, o adequado, tratando-se de manifesto lapso gramatical pelo que se sugere a correcção do mesmo ao 
abrigo do nº 5 e alínea a) do nº 4 do art.º 97º - A do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, DL 
380/1999, de 22/09, com a redacção do DL 46/2009, de 20/02. 

 De notar que a parte cartográfica do PDM está correcta, ou seja, não impede a ampliação da pedreira. 
 

  
Sugere-se, assim, uma nova redacção para o nº 1 do art.º 47º do Regulamento do PDM: 

 

“ Artigo 47º 
Uso dos espaços de indústrias extractivas 

1 – Pedreira de Tapeus – tratando-se de uma zona a necessitar de reconversão, condiciona-se o aumento 
da área de exploração (quer em área, quer em profundidade) à realização de procedimento de 
avaliação de impacte ambiental, que vise a correcção dos impactes negativos existentes. 

2 – (…) 
3 – (…).” 
 

 Em substituição de: 
 

“ Artigo 47º 
Uso dos espaços de indústrias extractivas 

1 – Pedreira de Tapeus – tratando-se de uma zona a necessitar de reconversão, condiciona-se o aumento 
de área de exploração (quer em área, quer em profundidade) à apresentação e aprovação de plano de 
pormenor que vise a correcção de impactes negativos existentes. 

2 – (…) 
3 – (…).” 
 A correcção do PDM, classifica-se em “correcção de lapso de natureza análoga”, e segue o procedimento 
previsto na alínea a) do nº 4 por remissão do nº 5 do artº 97º - A, do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial. 
 
À Consideração Superior 
Maria José O. Carvalhão – Engª       
Chefe de Divisão Obras Particulares        
   21 de Fevereiro de 2011  e  
Assunto: URBANISMO E URBANIZAÇÃO 

   PLANO URBANÍSTICO E REVISÃO PDM 
   AMPLIAÇÃO DA PEDREIRA 2986, DENOMINADA SERRA DO CARVALHAL 
   CORRECÇÃO DO ARTIGO 47.º DO PDM DE SOURE 
   PROPOSTA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

 O Plano Director Municipal de Soure foi aprovado, pela Assembleia Municipal, em 28 de Janeiro de 1994. 
 O n.º1 do artigo 47.º do Regulamento, com a epígrafe “Uso dos espaços de indústrias extractivas” ficou com a seguinte redacção: 
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“1 – Pedreira de Tapeus – tratando-se de uma zona a necessitar de reconversão, condiciona-se o aumento 
de área de exploração (quer em área, quer em profundidade) à apresentação e aprovação de plano de 
pormenor que vise a correcção de impactes negativos existentes.” 

   Sucede que os objectivos que se pretendem atingir com o mencionado n.º1 do artigo 47.º, não são avaliados no âmbito de um plano de pormenor, porquanto não é aplicável à natureza da matéria em causa, nem visa a correcção dos impactes negativos existentes decorrentes da exploração de massas minerais, para os quais é aplicável a Avaliação de Impacte Ambiental. Este procedimento encontra-se, inclusivamente, em curso, no âmbito de um projecto de ampliação da Pedreira n.º2986, sita na Serra do Carvalhal. 
 Acresce que, à época em que o PDM foi elaborado, os Planos de Pormenor tratavam apenas de áreas urbanas e urbanizáveis, de acordo com a tipologia dos Planos definida no artigo 2.º do Dec.-Lei n.º69/90, de 02/03. 
 A desadequação do Plano de Pormenor, referido no n.º1 do artigo 47.º do PDM, para a obtenção dos objectivos que a norma visa, revela que a referência feita àquele tipo de instrumento de gestão territorial, ao invés de Avaliação de Impacte Ambiental, se afigura, claramente, como um lapso gramatical e ortográfico, que urge corrigir. 
 Assim, a correcção do n.º1 do artigo 47.º do Regulamento do PDM, deverá ser no sentido de, onde se lê “(…) à apresentação e aprovação de plano de pormenor (…)” passe a constar “(…) à 
apresentação de procedimento de avaliação de impacte ambiental, (…)”. 
 
Assim: 
 O n.º 4 do artigo 97.º-A do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Dec.-Lei n.º380/99, de 22/09, prevê que “(…)são admissíveis, mediante declaração da respectiva 
entidade emitente, rectificações aos instrumentos de gestão territorial objecto de publicação na 1.ª série do 
Diário da República, para: a)Correcção de lapsos gramaticais, ortográficos, de cálculo ou de natureza 
análoga;” 
 Por seu lado, o n.º5 do mesmo artigo prevê que “São admissíveis a todo o tempo, mediante declaração 
da respectiva entidade emitente, rectificações aos instrumentos de gestão territorial objecto de publicação 
na 2.ª série do Diário da República, nos casos previstos no número anterior.” 
 Actualmente, dispõe a alínea d) do n.º4 do artigo 148.º Dec.-Lei n.º380/99, de 22/09 que, “São 
publicados na 2.ª série do Diário da República: A deliberação municipal que aprova o plano municipal 
de ordenamento do território não sujeito a ratificação, incluindo o regulamento, a planta de 
ordenamento, de zonamento ou de implantação e a planta de condicionantes” 
 Conforme supra referido, o PDM de Soure foi aprovado pela Assembleia Municipal, pelo que é esta a sua entidade emitente, para efeitos do disposto no n.º 4 e n.º5 do artigo 97.º-A do Dec.-Lei n.º380/99, de 22/09. 
 Por sua vez, compete à Câmara Municipal, ao abrigo da alínea a) do n.º6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, apresentar à assembleia municipal propostas, relativamente a matérias constantes dos n.º2 a 4 do artigo 53.º. 
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Em face do exposto sugere-se: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea a) do n.º6 do artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, delibere apresentar, à Assembleia Municipal, proposta de declaração de rectificação, do 
n.º1 do artigo 47.º do Regulamento do PDM de Soure, nos termos do n.º4 e 5 do artigo 97.º-A do 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Dec.-Lei n.º380/99, de 22/09, 
com o seguinte teor: 
 - No n.º1 do artigo 47.º do Regulamento do PDM de Soure, onde se lê “(…) à 

apresentação e aprovação de plano de pormenor (…)” passe a constar “(…) à 
apresentação de procedimento de avaliação de impacte ambiental, (…)”. 

 

À consideração superior, O Jurista, (Edgar J. Domingues, Dr.) 21.02.2011 
 
 

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “uma das empresas que tem 
pedreiras na zona da Sub-região do Sicó, tem vindo a procurar legalizar a sua 
actividade e está a fazê-lo junto de quem de direito - Ministério da Economia -…  
A Divisão de Obras Particulares, que tem a seu cargo as questões de Ordenamento 
do Território, Urbanismo e Urbanização, socorrendo-se de Pareceres Jurídicos e 
tendo conversado com Técnicos da CCDRC, chegou  à conclusão que, perante este 
caso concreto, no PDM em vigor havia um artigo em que se deveria ter de fazer 
uma rectificação, porque a sua redacção não estaria correcta para o tratamento 
destes casos. 
O Senhor Deputado Dr. Serralha Duarte teve o cuidado de me alertar de que lhe 
parecia, não sendo jurista, que nesta correcção estar lá escrito “Pedreira de 
Tapeus”, e manter “Pedreira de Tapeus”, poderia prejudicar que idêntico raciocínio 
fosse prosseguido para outras explorações calcárias… 
Porém, a Senhora Chefe de Divisão explicou que, em termos de PDM, a expressão 
“Pedreira de Tapeus” não significa em concreto uma pedreira de Tapeus, significa 
todo aquele maciço calcário, conforme está na Planta adjacente ao PDM, o que 
significa que embora a expressão não seja a mais feliz, porque parece ser uma 
expressão redutora e limitativa, a tradução do alcance dessa expressão na Planta 
adjacente explica que vale para toda a área calcária em que há pedreiras…” 
 
Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de Rectificação do art.º 47.º do PDM, conforme decorre das informações 
técnicas dos serviços. ---------------------- 
 
PONTO 5. PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE SOURE 
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                   . CORRECÇÃO MATERIAL 
 
Foram presentes as seguintes informações:  
 

Assunto: PLANO DE PORMENOR DA ZONA INDUSTRIAL DE SOURE 
                   CORRECÇÃO MATERIAL 
 

 O Plano de Pormenor da Zona Industrial de Soure foi aprovado na sessão ordinária da Assembleia Municipal de Soure em 3 de Novembro de 1990 e publicado no Diário da República 2ª Série, nº 82 de 07 de Abril de 1992. De acordo com a informação técnica da Chefe de Divisão de Obras Particulares, datada de 06/04/2011, tem-se constatado a existência de erros materiais patentes e manifestos nas plantas do Plano de Pormenor, eventualmente decorrentes de défice de diagnóstico e de ponderação da situação existente, em lotes com edifícios construídos e com limites bem definidos que não foram devidamente considerados. 
 Deste modo a Divisão de Obras Particulares propõe a correcção da Planta de Implantação do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Soure, em três situações concretas cujas propostas apresenta e fundamenta, a referir: 
 

•         Omissão de limite entre dois lotes, correcção do polígono de implantação e correcção de áreas Lote nº 7 no actual PP; 
 

•         Correcção do limite entre dois lotes e respectivas áreas Lotes nº 3 e 4; 
 

•        Correcção do polígono de implantação Lote nº 10; 
 O n.º1 do artigo 97.º-A do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado pelo Dec.-Lei n.º380/99, de 22/09, prevê a possibilidade de se efectuarem correcções materiais e rectificações dos instrumentos de gestão territorial, nos quais se inclui o Plano de Pormenor da Zona Industrial de Soure, para  acertos de cartografia, determinados por incorrecções de cadastro, de transposição de escalas, de definição de limites físicos identificáveis no terreno, bem como por discrepâncias entre plantas de condicionantes e plantas de ordenamento; correcções de erros materiais, patentes e manifestos, na representação cartográfica; e correcções de regulamentos ou de plantas determinadas por incongruência entre si. 
 Atenta a fundamentação da proposta de correcção da Planta de Implantação do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Soure, apresentada pela Divisão de Obras Particulares, as correcções pretendidas subsumem-se nas alíneas a) e b) do n.º1 do artigo 97.º-A. 
 Nos termos dos n.ºs2 e 5 do referido artigo 97.º-A, as correcções materiais propostas, podem ser efectuadas a todo o tempo por declaração da entidade responsável pela elaboração do instrumento de gestão territorial, neste caso a Câmara Municipal, sendo publicadas na mesma série do Diário da República em que foi publicado o instrumento de gestão territorial objecto de correcção, ou seja, no presente caso na 2,ª Serie. 
 No entanto, nos termos do n.º3 do mesmo artigo 97.º-A declaração supra referida é comunicada previamente ao órgão competente para a aprovação do instrumento de gestão territorial, neste caso em concreto a Assembleia Municipal, e à comissão de coordenação e desenvolvimento regional competente e remetida para depósito, nos termos do artigo 150.º. 
 

Em face do exposto sugere-se, que: 
 

a)      Nos termos propostos pela Divisão de Obras Particulares, a Câmara Municipal, ao abrigo dos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 97.º-A do Dec.-Lei n.º380/99, de 22/09, delibere declarar a correcção material da Planta de 
Implantação do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Soure, nos termos propostos pela Divisão de 
Obras Particulares, do seguinte modo: 

 

“Correcção de erros materiais patentes e manifestos, a efectuar na Planta de Implantação do Plano de 
Pormenor da Zona Industrial de Soure, decorrentes de défice de diagnóstico e de ponderação da 
situação existente: 

Planta de Implantação: 
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Lote 7: Repor o limite entre os dois lotes; correcção da mancha de implantação dos edifícios, das áreas 
dos lotes e das áreas de implantação e de construção. 
 

Lotes 3 e 4: corrigir o limite entre os dois lotes, as áreas dos lotes, as áreas de implantação, e as áreas 
de construção. 
 

 Lote 10: Correcção do polígono de implantação.” 
 

b)      Ao abrigo do n.º3 do artigo 97.º-A do Dec.-Lei n.º380/99, de 22/09, a declaração de rectificação e 
respectiva cartografia corrigida seja remetida à Assembleia Municipal e à comissão de coordenação e 
desenvolvimento regional competente e remetida para depósito; Posteriormente, 

c)      Proceda-se à publicação na 2.ª Série do Diário da República, da declaração de rectificação e respectiva 
Planta de Implantação e quadro síntese, corrigidos. 

 

À consideração superior, O Jurista, (Edgar J. Domingues, Dr.) 11.04.2011 
 DESPACHO:  À Senhora Chefe de Divisão  Eng.ª Maria José Carvalhão - Proceda-se em Conformidade. À Reunião de Câmara  Soure 12/04/2011 O Vereador*  Mário Jorge Nunes  
*Competências delegadas por Despacho do  
Senhor Presidente de Câmara de 06/11/2009 
 
e 
 
Assunto: Plano de Pormenor da Zona Industrial de Soure                   Correcção material 
 

 

I. Enquadramento 
 O Plano de Pormenor da Zona Industrial de Soure foi aprovado na sessão ordinária da Assembleia Municipal de Soure em 3 de Novembro de 1990 e publicado no Diário da República 2ª série, nº 82 de 07 de Abril de 1992. 

 Este Plano sofreu uma alteração e ampliação, aprovada na sessão ordinária da Assembleia Municipal de Soure em 11 de Setembro e 22 de Dezembro de 1992 e publicada na 1ª série – B, nº 210 de 7 de Setembro de 1993. 
 Voltou a sofrer nova alteração e ampliação, aprovada em sessão ordinária da Assembleia Municipal de Soure, em 24 de Fevereiro de 2006 e publicada no Diário da República, 2ª série, nº 13, de 18 de Janeiro de 2008. 
 Não obstante as aprovações das alterações atrás aludidas, ainda assim, tem-se vindo a constatar a subsistência de alguns erros materiais patentes e manifestos nas plantas do Plano de Pormenor, eventualmente também decorrentes de défice de diagnóstico e de ponderação da situação existente, em lotes com edifícios construídos e com limites bem definidos que não foram devidamente considerados. Assim, torna-se necessário e adequado que se proceda à aprovação de nova planta de implantação com a informação correcta. 
 Concretamente, as correcções propostas apenas se traduzem em mudanças pontuais de natureza clarificadora da representação gráfica, e não em mudanças da estratégia e regulamentação base subjacentes à versão aprovada do Plano de Pormenor. 
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O presente procedimento de correcção material enquadra-se nas a) e b) do nº 1 do artigo 97º- A, do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, DL 316/2007, de 19 de Setembro com as alterações introduzidas pelo DL 46/2009, de 20 de Fevereiro. 
 Neste contexto, sugere-se a aprovação da correcção de três situações concretas cujas propostas se apresentam de seguida com a respectiva fundamentação. 

 

II. Fundamentação e Propostas 
 

 

1. Omissão de limite entre dois lotes, correcção do polígono de implantação e correcção de áreas  
    Lote nº 7 no actual PP 

 
 O actual lote nº 7 tem dois edifícios construídos contíguos com dois artigos matriciais distintos, que correspondiam a dois lotes no anterior Plano de Pormenor, lotes nº 9 e 10, o que se comprova com as certidões da conservatória e no desenho nº 3 planta da situação existente e cadastro, e que à época pertenciam ao mesmo proprietário. 

 

 O anterior lote 10 tem um edifício licenciado, processo nº 362/87, que foi vendido no decorrer do processo de alteração e ampliação do Plano de Pormenor. 
 
 Ou seja, quando terminou o processo de alteração e ampliação do Plano, os lotes nº 9 e 10 já pertenciam a proprietários diferentes, e o Plano juntou-os num só lote, o número 7. 
 Também o levantamento dos edifícios construídos não correspondeu ao existente nem o limite de lote foi posicionado na separação entre os dois edifícios. 
 Parece óbvio neste caso, que na avaliação subjacente à elaboração da alteração e ampliação do Plano, não foi feito um correcto diagnóstico da realidade, ou seja, tratava-se de dois lotes distintos com edifícios autónomos pertencentes ao mesmo proprietário, em vez de um único lote. 
  Neste caso, estamos perante várias situações com limites físicos identificáveis no terreno que não foram devidamente analisadas.  Propõe-se a reposição da situação anterior, ou seja repor a linha de divisão os lotes de acordo com a realidade com a respectiva correcção de áreas.  Também a mancha de implantação no anterior lote nº 9 não corresponde ao edifício construído, pelo que se propõe a sua correcção. 

 
Lote nº 7 no actual Plano de Pormenor: 

   
 Planta da situação existente e de cadastro no actual Plano de Pormenor:  
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Proposta: 
 - Repor o limite entre os dois lotes;  - Correcção da mancha de implantação dos edifícios; - Correcção das áreas dos lotes; - Correcção das áreas de implantação e de construção; 
 

 

 

                   
 

2. Correcção do limite entre dois lotes e respectivas áreas 
     Lotes nº 3 e 4 
 Os lotes nº 3 e 4 têm edifícios construídos contíguos, sendo o limite físico de separação entre os lotes a parede que separa os dois edifícios. 
 As áreas destes dois lotes apresentadas no Plano de Pormenor são distintas da realidade, em virtude de o limite físico de separação entre os lotes ter sido incorrectamente representado. 
 O limite entre os dois lotes sempre foi a parede que separa os dois edifícios que são contíguos, pelo que se propõe a correcção da linha divisória de acordo com o limite físico existente e a respectiva correcção de áreas. 

 

 

Nº Lote Área PP (m²) Área Corrigida (m²) 
3 1.050 880 
4 1.010 1.180 

Total 2.060 2.060 
  Fotografia dos edifícios, sendo o amarelo e vermelho do lote 3 e o branco ao fundo, do lote 4 
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 Limite entre os lotes 3 e 4 no actual Plano de Pormenor  

 
 

                         
 
 

Proposta: 
 - Corrigir:   a) o limite entre os dois lotes; b) as áreas dos lotes; c) as áreas de implantação; d) as áreas de construção 

 
 
 
 

 

                
 
3. Correcção do polígono de implantação  
   Lote nº 10 
 
O lote nº 10 tem um edifício industrial construído que não é exactamente igual à mancha de implantação definida no Plano de Pormenor, sendo a diferença um pormenor gráfico que claramente foi um erro na representação cartográfica. 
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  A comprovar esta situação está o processo de licenciamento industrial recebido na Câmara de Soure em 2004, com a implantação do edifício com a situação actual e em desconformidade com o Plano de Pormenor.  Ou seja, com o Plano em elaboração foi desenhado uma reentrância na implantação do edifício que não corresponde ao edificado pelo que se propõe a sua correcção. 
 

 
Actual: 
 
 

 

             
 

 
Proposta: 
 

 
- Correcção do polígono de implantação; 
 

 

 
 

                
 

 
 Como observação final, releve-se que as correcções foram efectuadas na planta de implantação (Desenho nº 1) que inclui o quadro síntese.   Naturalmente, que face ao atrás exposto, se impõe a aprovação das correcções materiais identificadas.  Ainda assim, parece-me adequado que seja solicitado um parecer jurídico “de enquadramento” ao Dr. Edgar Domingues. 
 

À Consideração Superior 
Maria José O. Carvalhão – Engª       
Chefe de Divisão Obras Particulares           
07 de Abril de 2011 
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DESPACHO:  De acordo  Proceda-se em Conformidade. Soure 08/04/2011 O Vereador*  Mário Jorge Nunes  
*Competências delegadas por Despacho do  
Senhor Presidente de Câmara de 06/11/2009 
 
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “esta é uma situação em que a 
competência legal para aprovar esta Correcção Material é da Câmara Municipal, sendo que 
deve ser dado conhecimento disso mesmo à Assembleia Municipal e à CCDRC… 
Assim, cumprindo com as “instruções jurídicas”, a Câmara Municipal aprovou e está a dar 
conhecimento à Assembleia Municipal… mas a dar conhecimento de quê?... 
Periodicamente, os serviços têm estado a acompanhar o Plano de Pormenor da Zona 
Industrial para avaliar da coincidência entre o Plano de Pormenor em vigor e aquilo que 
realmente lá está… 
Na última verificação de toda a Zona Industrial, ao que parece, os serviços identificaram a 
subsistência de 3 questões: um primeiro caso, em que havia 2 lotes e aquando de uma 
alteração, como eram do mesmo proprietário, alterou para 1 lote; entretanto, terá havido 
uma alienação e quando vão para concretizar juridicamente a mesma, deparam-se com o 
facto de que já era só 1 lote e querem que passe a ser 2 novamente… segundo caso, 2 
lotes vizinhos, em que a parede de separação está num local e na planta parece que está 
uns centímetros para o outro lado e trata-se de actualizar a planta… terceiro caso, parece 
que há um limite que faz uma reentrância, parece que o muro existente foi a direito, 
portanto é dizer que o quadrado existente na planta, de 4 m2, não existe e o muro é a 
direito… 
Juridicamente, rectificar estas 3 “coisas” dá pelo nome de Correcção Material…  em 
termos de metodologia, significa que deve a Câmara Municipal deliberar declarar a 
Correcção Material da Implantação do Plano de Pormenor da Zona Industrial de Soure, 
nos termos propostos pela Divisão de Obras Particulares.” 
 
Foi tomado conhecimento. ------------------------------------------------------------------ 
 

PONTO 6. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL 
                   . CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO A MÉDIO/LONGO PRAZO 
                      - FINANCIAMENTO DE 5 (CINCO) PROJECTOS C/ COMPARTICIPAÇÃO DE 

FUNDOS COMUNITÁRIOS 
 
Foram presentes as seguintes informações:  

 
 

INFORMAÇÃO / RECOMENDAÇÃO 
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ASSUNTO: ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL 
              EMPRÉSTIMO A MÉDIO / LONGO PRAZO  
                   - FINANCIAMENTO DE 5 (CINCO) PROJECTOS C/ COMPARTICIPAÇÃO DE FUNDOS COMUNITÁRIOS 
 
 

1 . NATUREZA E OBJECTIVO DO EMPRÉSTIMO 
 
Esta informação visa a contratualização de um empréstimo bancário a médio e longo prazo, no âmbito do 
financiamento de Projectos com comparticipação de Fundos Comunitários, nos termos do n.º 6 do artigo 39º 
da Lei das Finanças Locais – Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. 
 
Assim, nesta ambiência legal, o Município de Soure visa obter financiamento, no montante máximo de 75% do 
valor da participação pública nacional necessária à execução dos seguintes Projectos co-financiados pelo Fundo 
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER): 

 
 

Desporto e Tempos Livres  

• Pavilhão Desportivo Municipal em Granja do Ulmeiro 
 

Saúde 

• Extensão de Saúde de Samuel 
 

 

Habitação, Urbanismo e Urbanização 

• Requalificação do Espaço entre os Rios Anços e Arunca 
 

Comunicações e Transportes 
 

• Beneficiação do CM 1113 entre Vila Nova de Anços e o Limite do Concelho 

• Beneficiação da EM 622, Pedrógão do Pranto/Limite do Concelho. 

 
 

Este empréstimo, face ao previsto nos artigos 37º e 39º da Lei das Finanças Locais - Lei n.º 2/2007, de 15 de 
Janeiro, poderá ser excepcionado dos limites de endividamento do Município, dependendo tal de autorização 
por despacho do Ministro das Finanças, o que já foi solicitado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    Projecto 

 
Data 

homologação da 
Candidatura 

 
 

Investimento 
Total 

 
Investimento  

Elegível 
 
 

Compart. 
Comunitária 

 
 

Compart.   
Município 

 
Montante 

Empréstimo 
a contratar 
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Pavilhão 
Desportivo 

Municipal em 
Granja do 
Ulmeiro 

20-07-2010 1.004.550,87 1.004.550,87 803.640,70 200.910,17 150.682,63 

Extensão de 
Saúde de 
Samuel 

23-03-2010 480.459,67 380.173,64 266.121,55 214.338,12 160.753,59 

Requalificação 
do Espaço 

entre os Rios 
Anços e Arunca 

30-07-2010 835.240,98 835.240,98 661.886,71 173.354,27 130.015,70 

Beneficiação do 
CM 1113 entre 
Vila Nova de 
Anços e o 
Limite do 
Concelho 

06-05-2010 737.380,01 737.380,01 589.904,01 147.476,00 110.607,00 

Beneficiação da 
EM 622, 

Pedrógão do 
Pranto/Limite 
do Concelho 

06-05-2010 567.831,62 567.831,62 444.952,86 122.878,76 92.159,07 

Total  3.625.463,15 3.525.177,12 2.766.505,83 858.957,32 644.217,99 

 

 

Concretizando, é sugerida uma operação que consista na contratualização de um empréstimo a médio e longo 
prazo, no valor de 644.217,99€, montante máximo do crédito excepcionado, com a seguinte decomposição: 
 

- 150.682,63€ para financiar  o Pavilhão Desportivo Municipal em Granja do Ulmeiro; 

- 160.753,59€ para financiar  a Extensão de Saúde de Samuel; 
 

- 130.015,70€ para financiar  a Requalificação do Espaço entre os Rios Anços e Arunca; 
 

                 

- 110.607,00€ para financiar  a Beneficiação do CM 1113 entre Vila Nova de Anços e o Limite do 
Concelho; 

 

- 92.159,07€ para financiar  a Beneficiação da EM 622, Pedrógão do Pranto/Limite do Concelho. 
 

 

 
 
 
 
2 . ENQUADRAMENTO JURÍDICO/NORMATIVO 
 

 

Esta operação de financiamento decorre do previsto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 38º da Lei das Finanças 
Locais - Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, conjugado com o n.º 6 do artigo 39º da referida Lei.  

 
3 . ENQUADRAMENTO ECONÓMICO 
 
A oportunidade e necessidade da materialização desta proposta, decorrem daquilo que os órgãos municipais 
aprovaram em tempo próprio a nível de investimento municipal, naturalmente consubstanciado no PPI - Plano 
Plurianual de Investimentos.  
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A justificação desta operação, do ponto de vista técnico e económico, é a mesma que, coerentemente, tem vindo 
a ser explicada quando tratamos de financiamento ao investimento, ou seja: 
 

 - Ajustar a dinâmica do investimento à lógica dos possíveis e adequados mecanismos financeiros; 
 
 

 - Compatibilizar o período de amortização dos investimentos com a durabilidade dos capitais que os 
financiam, por forma a dar cumprimento à regra de equilíbrio financeiro mínimo, prescrita pela ciência 
económica; 

 

- Distribuir os custos por vários exercícios, de maneira cautelar e equilibrada, tendo em vista prevenir 
estrangulamentos de tesouraria. 

 
 
 

4 .  BREVE CARACTERIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO A CONTRATAR 
 

 
• Finalidade: Investimento; 

• Montante: Até 644.217,99€; 

• Prazo do empréstimo: 20 anos; 

• Período de utilização: até 1 ano; 

• Período de diferimento: sem carência de capital; 

• Pagamento de Juros e Reembolso de Capital: em prestações mensais, sucessivas e constantes 
 de capital e juros 

 

• Taxa de juro: a resultante da proposta que vier a ser aprovada. 

 
 

 

5. CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO DO MUNICÍPIO 
 
De acordo com a ambiência legal aplicável, tendo como base a evolução decorrente dos mapas demonstrativos da 
capacidade de Endividamento que têm sido enviados trimestralmente à DGAL - Direcção Geral das Autarquias 
Locais, parece-nos evidente, quer a razão de ser, quer a viabilidade desta operação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Limite Endividamento 2010 Endividamento Capital em 
Dívida 

Excepcionado 

Montante em excesso 
  

      Líquido 
 

M/L Prazo 
 

Líquido 
 

M/L Prazo 
 

Líquido 
 

M/L Prazo 

 1 2 3 4 5 6 = 3-1 7 = 4-2 
 

01-01-2010 

 

11.408.372,98 
 

9.126.698,38 
 
11.130.659,99 

 
8.072.065,01 

 
665.788,26 

 
-277.712,99 

 
-1.054.633,37 

 
31-03-2010 

   
11.129.917,70 

 
7.843.652,75 

 
774.095,47 

 
-278.455,28 

 
-1.283.045,63 

 
30-06-2010 

   
11.126.644,95 

 
7.615.175,65 

 
885.427,45 

 
-281.728,03 

 
-1.511.522,73 

 
30-09-2010 

   
11.103.196,57 

 
7.385.164,58 

 
874.779,20 

 
-305.176,41 

 
-1.741.533,80 
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31-12-2010 

   
10.899.027,35 

 
7.155.165,40 

 
848.536,96 

 
-509.345,63 

 
-1.971.532,98 

 
6. SUGESTÃO / PROPOSTA 
 
Em conclusão, sugere-se a aprovação da contratualização de um empréstimo de médio e longo prazo, com as 
características atrás indicadas. 
Assim, conforme decorre do previsto no n.º 6, do artigo 38º da Lei das Finanças Locais, deverá ser efectuada 
uma consulta sobre as condições praticadas em pelo menos três Instituições de Crédito, sugerindo-se as 
seguintes: 

 

 

� BES - Banco Espírito Santo 

� BPI - Banco Português de Investimentos 

� CCCAM - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo 

� CGD - Caixa Geral de Depósitos  

� Millennium BCP 

� Santander Totta 
 

 

O Técnico-Superior 
(Ivo Costa, Dr.) 
Soure, 11 de Março de 2011 
 

 e 
 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS 
 

“ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL” 
 

 CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO A MÉDIO/LONGO PRAZO  
 - FINANCIAMENTO DE 5(CINCO)PROJECTOS C/ COMPARTICIPAÇÃO DE FUNDOS 

COMUNITÁRIOS -   
 

 

 

 

 ACTA 
 

No dia 04 de Abril de dois mil e onze, sensivelmente pelas quinze horas, reuniu, nos Paços do 
Concelho, o Júri nomeado por Despacho de 21 de Março de dois mil e onze, no âmbito da contratação 
do empréstimo em epígrafe. 
 

Estiveram presentes, o Sr. Vereador, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, o Sr. Chefe de Divisão de 
Obras Públicas e Municipais, Eng. Mário Fernando Rodrigues Monteiro, e o Técnico – Superior, Dr. 
Fernando Alfeu Foja de Oliveira Cavacas. 
 

Após a leitura e análise, quer das Propostas, quer do Parecer Técnico elaborado pelo Técnico Superior, 
Dr. Ivo Gil Antunes Martins da Costa, o Júri entendeu, por unanimidade, recomendar a escolha da 
proposta apresentada pelo Banco Espírito Santo, concretamente pela seguinte alternativa que a 
mesma comporta: 
 

 - Taxa Variável “ Euribor” a três meses, acrescida de um spread de 5,5%, com pagamentos mensais. 
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O JÚRI 
 

 

VEREADOR, EM REGIME DE PERMANÊNCIA – Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes 
 

CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E MUNICIPAIS –  Eng. Mário Fernando Rodrigues Monteiro 
 

TÉCNICO – SUPERIOR – Dr. Fernando Alfeu Foja de Oliveira Cavacas 
 

e 
 

“ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL” 
 

  CONTRATAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO A MÉDIO/LONGO PRAZO  

- FINANCIAMENTO DE 5(CINCO)PROJECTOS C/ COMPARTICIPAÇÃO DE FUNDOS 
COMUNITÁRIOS -   

 

PROPOSTAS - PARECER TÉCNICO  
 

 

1.          ENQUADRAMENTO DO PARECER 
Na sequência do solicitado pelo Júri sobre as Propostas apresentadas, é elaborado o presente 
parecer técnico. 
 
2.          NUMERAÇÃO DAS PROPOSTAS 
Proposta n.º 1 ………………………. BES – Banco Espírito Santo 
Proposta n.º 2 ………………………. CGD - Caixa Geral de Depósitos  
Proposta n.º 3 ………………………. BPI - Banco Português de Investimento 
 
3.          PAINEL COMPARATIVO DAS PROPOSTAS 
 

O quadro abaixo evidencia, de forma clara e sintética, as condições essenciais constantes das 
Propostas dos concorrentes: 
 

 

Quadro 1 
 Base Spread Comissões 

Proposta 1  Variável: Euribor a 3 meses 5,5 % Isento 
Proposta 2  Variável: Euribor a 6 meses 5,5 % Apresenta Comissão 

de Acompanhamento 
Proposta 3 Ofício de desistência ---------------- ---------------- 

 

De acordo com a ambiência legal aplicável, designadamente o D.L. n.º 171/07 de 08/05 e o 
D.L. n.º 240/06 de 22/12, verifica-se a seguinte análise: 
 

 
 

 

 

Quadro 2 

  Base Taxa Média Spread Taxa de Juro 
Nominal 

Taxa Anual 
Efectiva 

Proposta 1  Variável: Euribor a 3 meses 1,087 % 5,5% 6,587 % 6,789 % 
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Proposta 2  Variável: Euribor a 6 meses 1,352 % 5,5% 6,852 % 7,071 % 
 
 
 

 

4.          HIERARQUIZAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 Após a análise comparativa considerada adequada, é nosso entendimento que as Propostas 
deverão ser classificadas/escalonadas da seguinte forma:  
 

  1.º lugar ……….. Proposta n.º 1 … BES - Banco Espírito Santo 
  2.º lugar ……….. Proposta n.º 2 … CGD –  Caixa Geral de Depósitos 
 

5.          FUNDAMENTAÇÃO DA ESCOLHA 
 
Na avaliação das Propostas, observados todos os aspectos realmente relevantes para 
apreciação – Base da Taxa de Juro e Spread e Comissões/Encargos –, consideramos que a 
escolha não suscita dúvidas, uma vez que a Proposta n.º 1 apresenta uma Taxa de Juro 
inferior à Proposta n.º 2, não tendo quaisquer comissões ou despesas contratuais, ao invés da 
Proposta n.º 2 que tem uma Comissão de acompanhamento. 
 
Assim, afigura-se-nos que a Proposta n.º 1 do Banco Espírito Santo é a mais vantajosa. 
 

 

6.          RECOMENDAÇÃO 
 Face ao exposto anteriormente, recomenda-se a escolha da Proposta n.º 1 do Banco Espírito Santo. 
 
 

Soure, 01 de Abril de 2011. 
O Técnico-Superior 
(Ivo Costa, Dr.) 
 e 
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Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “temos cinco investimentos já com Candidaturas a Fundos Comunitários aprovadas… - Pavilhão Desportivo Municipal de Alfarelos/Granja do Ulmeiro, Extensão de Saúde de Samuel, a Requalificação do Espaço entre os Rios Anços e Arunca, a Beneficiação do CM 1113 entre Vila Nova de Anços e o Limite do Concelho (c/Condeixa), a Beneficiação da EN 622 entre Pedrogão do Pranto e o Limite do Concelho (c/ Figueira da Foz) -… São 5 investimentos com um investimento elegível de quase 4.000.000,00 euros, que têm uma comparticipação comunitária aprovada em ≈ 80% e em que está prevista uma comparticipação do Município de cerca de 860.000,00 euros… Nestes casos, os Municípios, desde que tenham capacidade de endividamento e autorização do Ministério, podem solicitar, nos termos da lei, autorização para contratarem empréstimos num valor até 75% da participação nacional… Como sabem, na reunião de Câmara de 17 de Março do corrente ano, aprovámos, por unanimidade, a Contratação de um Empréstimo a Médio/Longo Prazo…  Qual é a questão aqui?... Há a possibilidade de, se nós conseguirmos desenvolver e pagar estes investimentos este ano, podermos vir a ter mais 5%, de Fundos Comunitários…  Releve-se que dos 6 (seis) Bancos consultados, só dois apresentaram proposta: o Banco Espírito Santo e a Caixa Geral de Depósitos… Independentemente da taxa proposta, a Euribor a três meses ou a seis meses, o Spread foi de 5,5%... Todos percebemos, pela ambiência Nacional e Europeia, o porquê do valor deste Spread…  Se formos, por exemplo, aos Empréstimos que temos em vigor, constatamos as seguintes taxas: 1,4%... 2%... 1,1%... 0,86%... 1,6%... 1,65%... 1,08%... e mesmo a do mais recente, o dos Centros Escolares, é de 2,38%... Assim propõe-se em concreto: - que se aprove a Contratação do Empréstimo junto do Banco Espírito Santo, de acordo com a recomendação do júri assente num Parecer Técnico que considerou essa proposta como sendo a mais vantajosa; - que se confiram poderes ao Senhor Presidente da Câmara, para Outorga do Contrato, de acordo com as condições constantes na proposta.”  Usou da palavra o Senhor Deputado Eng.º Pedro Mota Cordeiro: “parece-me evidente, a avaliar pela informação prestada pela aprovação por unanimidade na Câmara Municipal, que a contratação do empréstimo é oportuna e conveniente… quanto à bondade e oportunidade parecem não sobrar dúvidas. Quanto à forma de procurar esse contrato há regras estabelecidas e, portanto, das duas uma, ou se cumprem ou não se cumprem. Nestas questões não é só o dinheiro que conta… primeiro, somos obrigados a cumprir a lei, depois, nem sempre o interesse público se resume a pagar menos… para mim, é perfeitamente claro que este é o caminho certo e que o empréstimo deve ser contraído.”    
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Usou da palavra o Senhor Deputado Dr. Rui Cunha: “ontem, fizemos uma pequena reunião, para tentar perceber alguns assuntos presentes nesta Sessão e rapidamente chegámos à conclusão que o que realmente merecia alguma discussão política seria este. Esta é verdadeiramente uma questão política e as questões políticas definem-se pela escolha, escolha entre possibilidades em função da escassez de recursos, que é a situação que conhecemos… a criação de novas responsabilidades faz com que os responsáveis façam, em cada momento, as escolhas de acordo com os recursos disponíveis. Infelizmente, estamos a atravessar um momento que a todos preocupa, o que nos separa aqui não é o que uns querem de bom para todos e o que é que outros querem porque, como o Senhor Presidente disse, todos queríamos estar numa ilha do Pacífico, a gozar umas belas férias… a realidade existente é dura e cada vez irá ser mais e penso que, cada um de nós, ainda não tomámos consciência da mesma…  Esta questão coloca-se da seguinte maneira: a defesa que o Senhor Presidente da Câmara faz da necessidade de contrair este empréstimo é uma defesa que compreendo, do ponto de vista de escolha política… compreendo e respeito profundamente. De facto, existir Fundos Comunitários, a mim, faz-me “balançar” sobre até que ponto não valerá a pena… estamos a falar de um esforço financeiro muito acentuado que o Município irá ter de fazer, para além de que não se sabe até que ponto há essa autorização para que possamos fazer essa contratação. Deste modo, e deixando sublinhado o respeito que tenho pelas razões porque alguns vão votar favoravelmente este empréstimo, pessoalmente, e sem prejuízo dos votos dos restantes membros desta Bancada serem diferentes ou não, vou votar contra, por duas razões: penso que, neste momento, este empréstimo não é oportuno por uma série de conscencialismos, destina-se a financiar investimentos que qualifico, se não sumptuários, pelo menos obras de segunda ou terceira necessidade… no momento que estamos a atravessar, em que sabemos que poderá não haver dinheiro para despesas correntes… o estarmos a gastar dinheiro, por pouco que seja, em obras que, apesar de tudo, são menos necessárias… num momento que não é oportuno, ou seja, daqui a uns anos podemos sair da crise, assim como podemos piorar ainda mais, podemos regredir décadas como povo… por conseguinte, da mesma forma que o Senhor Presidente da Câmara sustenta que seria criminoso não aproveitarmos esta oportunidade, poderá no futuro revelar-se criminoso estarmos a aproveitá-la. Por essas razões e porque entendo que algumas obras, nomeadamente a do Espaço entre os Rios, com algumas pessoas a considerar como o “TGV da nossa terra”, pessoalmente vou votar contra.” 
 
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “há, de facto, um ponto em que não poderia estar mais de acordo consigo: esta, apesar de se tratar de uma proposta, como qualquer outra, com sustentação técnica evidente, é uma proposta que tem por detrás uma questão política e, quando assim é, assenta em opções políticas!!!... Na Câmara Municipal, as Senhoras Vereadoras eleitas pelo PSD abstiveram-se, tendo justificado tal opção com os valores e as condições do empréstimo… 
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De facto, no plano político, não podíamos estar mais em desacordo… o Senhor Deputado ainda não percebeu que na CCDRC nada se oferece, nem se estimula o voluntarismo… Na CCDRC, em termos de Programa Comunitário, o Fundo chama-se, não por acaso, Fundo Europeu de Desenvolvimento para a Coesão Social… isto significa que não é fácil conseguir aprovar candidaturas e que elas só são aprovadas quando correspondem a investimentos que foram considerados, no âmbito de um Plano de Desenvolvimento Sub-Regional ou Regional, prioritários para homogeneizar a melhoria e o bem-estar colectivo nessa Região ou Sub-Região!!!... Estes investimentos, estas obras, que, a nosso ver, de forma no mínimo injusta, qualificou de “sumptuários, de segunda ou terceira necessidade”, foram priorizados no Plano de Desenvolvimento Sub-Regional do Baixo Mondego e no Plano de Desenvolvimento Regional da Região Centro… acresce que não posso deixar de dizer que não estará a ver bem as coisas… concretizando: na segunda zona mais povoada do Concelho - Granja do Ulmeiro, Alfarelos - não existe uma resposta desportiva em termos cobertos… é preciso fazer um esforço extraordinário para considerar que a construção de um Pavilhão Desportivo para toda esta área do Concelho – onde, aliás, é uma expectativa social de há muito, porque corresponde a uma necessidade social inequívoca - corresponde a uma obra de segunda ou terceira necessidade ou se trata de um investimento sumptuário!!!... para nós essa opinião só tem um significado: aquilo que é para vocês o entendimento do que é o bem-estar colectivo não tem nada a ver com o que nós pensamos deva ser a promoção do bem-estar colectivo!!!... O PSD, se assim votar, assume a responsabilidade de dizer “para nós, este investimento não seria feito porque entendemos que é sumptuário, é de segunda ou terceira necessidade…”, mas isto é válido para todos os cinco investimentos…  … Vinha da Rainha… Beneficiação da EM 622, Pedrogão do Pranto/limite do Concelho com Figueira da Foz… com pontes e pontões a evidenciarem elementos claros de insegurança, várias vezes alertados… a acusarem perigosidade… a reposição e melhoria da segurança, a normalização, para melhor, de questões em termos de humanismo, em termos daquilo que nós chamamos de “mínimo de segurança” que devemos dar aos cidadãos desta ou qualquer outra zona do Concelho, não é, do nosso ponto de vista, um investimento de segunda ou terceira necessidade, muito menos é um investimento sumptuário!!!… a mesma coisa na Variante a Vila Nova de Anços, Beneficiação do CM 1113, entre Vila Nova de Anços e o Limite do Concelho com Condeixa… extraordinário!... todas as pessoas que vivem no Barroco, Monte Vale Grande, Vila Nova de Anços vão passar a ter outras condições de acesso… Vila Nova de Anços é uma Sede de Freguesia, com arruamentos pombalinos, com paralelas e perpendiculares, mas sem a largura que o Marquês de Pombal projectou e implementou em Lisboa… os carros que ontem, hoje e amanhã, dado o empreendedorismo que o PSD tanto diz incentivar e acarinhar, os carros pesados que por lá passam são desviados para melhorar o bem estar e a segurança de pessoas de uma Freguesia, e o Senhor Deputado acha que isso é uma obra de segunda ou terceira necessidade, um investimento sumptuário… Na Sede do Concelho de Soure, aquilo que é um projecto integrado, faseado, que temos, sem hipotecar o futuro, procurado desenvolver de forma gradual: a Primeira Fase dos 
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Bacelos (adquirir os terrenos)… depois, a Requalificação entre o Castelo e o Rio Anços…  agora, uma regeneração urbana/ambiental no espaço entre os rios Anços e Arunca… procurar darmos àquelas e àqueles que qualquer dia têm de pagar o ar que respiram, a possibilidade de terem saúde sem terem de ir à farmácia… termos uma zona com plantas autóctones, uma zona gereátrica, uma zona de desportos radicais, uma zona de desportos de areia, um circuito pedonal, uma ciclovia… termos, no fundo, tentado aproveitar, pagando ≈ 15%, aquilo que nunca teríamos condições para fazer… valorizar e potenciar o nosso ambiente, é sumptuosidade, é segunda ou terceira necessidade?!!… a construção de uma nova Extensão de Saúde na Freguesia de Samuel, para assegurar melhores cuidados de saúde primários aos Munícipes de uma zona periférica do Concelho… isto é, um investimento sumptuoso ou uma obra de segunda ou terceira necessidade?... de facto, não podíamos estar mais em desacordo!!!... Acho que deve, política e partidariamente, o Partido Socialista de Soure denunciar esta forma enviesada de qualificar aquilo que são investimentos socialmente necessários, que os cidadãos há muito reclamam!!!… quando tudo continuamos a procurar fazer, sem hipotecar o futuro, para que deixem de ser meros sonhos e se transformem em realidade… ainda mais num quadro em que foi possível aprovar pelo menos 80% de co-financiamento a Fundo Perdido!!!… essa não é a nossa gestão e não é compreensível que extrapolemos preocupações de natureza nacional, de não haver dinheiro para salários, preocupações que, tendo nós muitas, felizmente ainda não são manifesta e inequivocamente as nossas!!!... Não contem comigo para dar passos maiores do que as pernas, para hipotecar o futuro… mas também não contem comigo para fechar a porta e dizer “não se faça nada porque vem aí o 
“FMI”, porque fui eleito apenas para garantir que se tudo de mau vier nada pior pode acontecer porque 
nada se faz”… extraordinária declaração política!... com esta sua intervenção ficou bem claro que nesta questão política não podíamos estar mais em desacordo… acho até um “atrevimento” político ter qualificado estes investimentos de sumptuosos… de obras de segunda ou de terceira necessidade!!!...   Usou da palavra o Senhor Deputado Dr. Rui Cunha: “das muitas observações que fiz, reti uma de que não está disposto a hipotecar o futuro… não vale a pena, o futuro já está hipotecado… aqueles “sujeitos de Bruxelas” já aterraram em Lisboa… não vale a pena. Continuamos a fazer de conta que o passado não existe, que vai ser tudo como tem sido até aqui. A História vai fazer justiça, se calhar, quando nós já cá não estivermos… irá fazer justiça porque irão cá ficar as Actas, a sua posição e a minha, agora, aquilo que eu disse tem que ser contextualizado, ou seja, não pode, de forma ágil, descontextualizar aquilo que disse. Todos estes investimentos são sumptuários, são desnecessários neste momento e nas circunstâncias em que estamos. O Senhor Presidente não pode pôr na minha boca posições que não tomo… também disse que quem me dera ter um Pavilhão Gimnodesportivo, uma Piscina, um Campo de Corridas, de Ténis… em cada localidade, só que sei que não é possível. Estas opções são as suas, e respeito-as, não são as minhas porque preferia, neste momento, não hipotecar o futuro como estamos a fazer. Este empréstimo, como sabemos, esgota a capacidade de 
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endividamento do Município, de tal maneira que foi preciso pedir uma autorização especial ao Ministério das Finanças. Gastar o que não temos, ainda mais nos dias de hoje, é, do meu ponto de vista, hipotecar o futuro… essa é a sua opção… o Senhor Presidente, um dia, e eu também, responderemos pelas nossas opções… eu mantenho a minha posição, não admito é que o Senhor Presidente faça essa extrapolação, ou seja, que queira dizer que sou contra estes investimentos, que eu não quero que Alfarelos e Granja do Ulmeiro tenham o Pavilhão… eu quero… mas não é possível.” 
 Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “não disse rigorosamente nada de diferente do que disse… mesmo dando de barato que possa ter alguma facilidade de comunicação, devo dizer que procurei ter o cuidado de não recorrer a qualquer abuso da mesma… limitei-me a discordar das adjectivações, das qualificações que usou para estes investimentos!!!... gostaria, ainda assim, porque penso que há alguma falta de informação que o está a levar a essa posição tão radical ou então está a transportar linearmente a sua posição quanto à ambiência nacional… repito, gostaria de, ainda assim, clarificar três coisas: primeiro, a nossa capacidade de endividamento é de ≈ 2.000.000,00 euros… segundo, durante o ano de 2011, normalmente, amortizaremos 1.000.000,00 euros; se viermos a utilizar este novo empréstimo, quando muito, em vez de diminuirmos a Dívida em 1.000.000,00 euros, diminuiremos ≈ 400.000,00 euros… terceiro, com ou sem empréstimo, estas candidaturas foram aprovadas e as obras foram adjudicadas… vamos ter que as fazer com ou sem empréstimo... A diferença é que com o empréstimo tentaremos não parar outras áreas da actividade municipal!!!…  Quanto ao pedido de autorização?... De forma, a nosso ver pouco compreensível, independentemente do Município ter ou não capacidade de endividamento, como este tipo de empréstimos são legalmente excepcionados dos limites legais, carecem de uma autorização, até aqui quase automática, do Senhor Ministro, sendo certo que, se não houver Despacho de Excepcionamento, o valor do empréstimo não poderá ultrapassar o do rateio apurado para o Município de acordo com o Orçamento de Estado, desde que inferior ou igual à sua margem de endividamento líquido…” 
 Usou da palavra o Senhor Deputado Dr. Rui Cunha: “se eu tivesse alguma dúvida sobre a bondade desta proposta, do ponto de vista da minha análise - já disse que respeito -, o Senhor Presidente acabou de me dar o argumento para votar contra. É que se não fazemos este ano, fazemos em 2/3 anos…”  Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “não é em 2/3 anos… as candidaturas aprovadas, definem um prazo de execução!!!... o prazo de execução destes investimentos não diz que têm que acabar em Dezembro de 2011… nuns casos, definem Abril de 2012… noutros Junho de 2012… noutros Dezembro de 2012… O que não se entenderia é que não tivéssemos procurado aproveitar, antes desperdiçado, num período manifestamente difícil, mais 5% a Fundo Perdido…” 
 Usou da palavra o Senhor Deputado Eng.º Pedro Mota Cordeiro: “quando o Senhor Deputado Dr. Rui Cunha pediu a palavra, e no seguimento da informação que tinha sido 
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prestada antes, sobre a posição das Vereadoras do PSD, tendo em vista os custos do mesmo, pensava que vinha dar uma explicação para os custos desse empréstimo. Qual não é o meu espanto quando, afinal de contas, e aí penso que não há duas interpretações, das suas palavras só pode resultar uma proposta, que é de anulação ou suspensão dos empreendimentos em questão… as pessoas são inteligentes e o insulto à inteligência é uma coisa que não admito. Se a argumentação para reprovar este empréstimo é de que se trata de obras sumptuárias, só tem uma conclusão: é que haja uma proposta e parafraseando “sendo o nosso TGV”, há que propor a suspensão do TGV e a sua proposta é no sentido de suspensão desses empreendimentos ou de algum deles e, nesse caso, pergunto: todos? Só um? Qual ou quais?” 
 Usou da palavra o Senhor Deputado Dr. Rui Cunha: “relativamente à divergência entre aquilo que as Vereadoras do PSD optaram na reunião de Câmara e a minha posição, quero dizer duas coisas: uma, não importa repetir os argumentos que elas usaram, eu não abordei a questão dos custos porque eles são evidentes e o Senhor Presidente fez uma análise esclarecedora sobre isso, estamos a falar de Spread a 5,5%... todos entendemos que as condições do empréstimo, neste momento, não têm nada a ver com há um ano atrás… Quanto à sua surpresa, agora já não estamos de acordo, ou melhor, que aqui penso pela minha cabeça. Eu cheguei aqui para iniciar esta Sessão e o Senhor Deputado não estava aqui, nem ninguém, mas eu estava e sabe porquê? Porque não trago recados de ninguém, digo aquilo que penso.” 
 Usou da palavra o Senhor Deputado Simões de Almeida: “o Senhor Deputado Dr. Rui Cunha falou, e bem, que é o seu pensamento, a sua opinião pessoal, não é a opinião do PSD. Quando falou, não falou em nome da Bancada mas em seu nome pessoal, portanto, acho que alguma da linguagem aqui usada na discussão, frisando precisamente o PSD, está errada porque nem todos podem comungar dessa opinião do Senhor Deputado Dr. Rui Cunha e este é livre de expor a sua opinião e vai votar dentro da sua consciência, como a Bancada do PSD, no seu todo, poderá votar de maneira diferente.” 
 Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “sou Presidente de Câmara há vários Mandatos e tenho mantido sempre uma relação muito clara com os Senhores Presidentes de Junta de Freguesia e com os demais Senhores Deputados Municipais. Entendo dever dar este esclarecimento, não porque sinta que quem quer que seja necessite que eu seja um qualquer péssimo “advogado de defesa” ou que possa ter “enfiado qualquer tipo de carapuça”… mas, como sempre faço, em nome da minha “ignorância” das críticas, ainda que de forma indirecta, e acima de tudo, pela assumpção clara daquilo que é a minha discordância e de tentar sempre repor a verdade!!!... Ao longo de todos estes anos houve sempre Deputados Municipais que diziam “então não 
reunimos para preparar?”… sempre tive o cuidado de procurar explicar, às vezes na véspera, às vezes 15 minutos antes ou já depois da hora a que era suposto iniciar a reunião, da bondade, ou falta dela, das propostas… Nunca “encomendei” qualquer discurso a um Deputado Municipal…  
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No dia em que estiver preocupado com a capacidade ou incapacidade que possa ter para esclarecer, para concordar ou discordar… estou convencido que os que comigo trabalharam ou trabalham sabem que deles quero afecto, estima e respeito, mas, não quero “carneirada” porque não sou pastor… e tenho a certeza absoluta que nas Bancadas dos que estiveram e agora estão comigo, se alguns, porventura se prestaram a ser carneiros, nunca tiveram pastor, porque me recuso a usar cajado na política… … Quanto ao que disse o Senhor Deputado, Dr. Rui Cunha… eu não critiquei o Dr. Rui Cunha, uma pessoa que admiro, respeito e por quem tenho afecto e estima, procurei apenas enfatizar o que ele disse… aquilo que ele diz, aquilo que eu disse, evidenciam uma discordância profunda, sobre este assunto… posso ter confundido a intervenção dele com a da Bancada do PSD… depois da intervenção do Senhor Deputado, Simões de Almeida, apresento à Bancada do PSD as minhas desculpas…”  Usou da palavra o Senhor Deputado Dr. Jorge Mendes: “depois destas intervenções, não posso deixar de me referir ao assunto até porque a seguir à intervenção do Senhor Deputado Dr. Rui Cunha, pessoa por quem tenho o maior respeito e admiração, penso que não podia deixar de referir-me às suas últimas palavras e, de facto, aquilo que ele disse, não explicitamente mas não precisamos ser muito inteligentes para entender, é que aqui ninguém recebe recados de ninguém. O Senhor Deputado Dr. Rui Cunha acabou por dizer que ontem à noite reuniram, previamente, para esta Assembleia Municipal… nós também. Não sei se na vossa reunião, vocês endereçaram aos restantes membros, ou encomendaram aquilo que deviam dizer… na nossa reunião houve um esclarecimento mas não há encomenda rigorosamente nenhuma. Penso, segundo as ideias que tenho, que sempre expressei livremente a minha opinião - já o fiz no passado, estou a fazê-lo agora e fá-lo-ei sempre -, não penso pela cabeça de ninguém, não recebo recados de ninguém. Há esclarecimentos que têm de ser dados tanto aqui na Bancada do PS, como na Bancada do PSD, como na Bancada da CDU, como na Bancada do BE, em todas as Bancadas acontece isso. Agora, há, de facto, ideias que têm de ser transmitidas, mas ninguém recebe recados de ninguém… se tiver de votar contra ou abster-me numa situação, fá-lo-ei. Agora, a forma como disse deixou-me um pouco preocupado… De qualquer modo, quero-lhe dizer que decido de acordo com o meu entendimento. Acerca desta questão, esta é simples… a aprovação destes investimentos está feita, as obras estão em curso e aquilo que está aqui em questão é saber se contraímos ou não o empréstimo. Há margem de manobra no endividamento bancário, de facto, há cerca de 2.000.000,00 euros de margem de manobra. A questão cifra-se em 600.000,00 euros e o Executivo tem de ponderar se tem capacidade para pagar este empréstimo e também não é despiciente saber quais são as vantagens que temos se contrairmos empréstimo em detrimento de não o fazermos e, de facto, a vantagem é bastante razoável e já aqui foi dito que passaremos de 80% para 85% de financiamento, são cerca de 200.000,00 euros. É claro que traz mais custos à Dívida, é certo que a capacidade da Câmara Municipal, que tem tido ao longo destes anos para abatimento da Dívida, é substancialmente grande e no ano de 2010 os números revelam que pagámos 160.000,00 euros de Juros e amortizámos 
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quase 1.000.000,00 euros. Portanto, é lícito pensar que em 2011 tal poderá acontecer na mesma e se for assim, no final do ano estamos com uma capacidade de endividamento sensivelmente igual à que temos agora. A decisão política já aconteceu, as obras estão em curso, há que pagá-las. A questão é saber se queremos um financiamento maior ou menor e isso é importante para a decisão de se queremos o empréstimo ou não. Penso que em função do investimento já feito, em função da orientação política definida pela Câmara Municipal, em função daquilo que também poderemos ir buscar e também da capacidade que a Câmara Municipal já revelou em fazer as amortizações financeiras que tem tido, que este empréstimo é de ser aprovado, aliás, em consonância com a aprovação que já fizemos na altura em que estas obras foram submetidas a aprovação.”  
Foi deliberado, por maioria, com vinte e um (21) votos a favor da Bancada do PS e da Bancada da CDU, um (1) voto contra da 
Bancada do PSD e cinco (5) abstenções da Bancada do PSD e da Bancada do BE, aprovar a Contratação de um Empréstimo de 
Médio/Longo Prazo, ao Banco Espírito Santo, pelo valor de, até 644.217,99 €, para aplicação em 5 investimentos, no âmbito do 
Financiamento de Projectos com Comparticipação de Fundos Comunitários, conforme decorre da informação técnica, económica e 
jurídica. ------------------------------------------------  Não havendo mais assuntos a tratar, o 1.º Secretário da Mesa leu em voz alta a minuta da acta tendo sido deliberado, por unanimidade, aprovar as deliberações hoje tomadas.  
 

 
 A Senhora Presidente da Assembleia Municipal deu por encerrados os trabalhos às 16,45 horas.  
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__________________________________ 
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