Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure, realizada no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município,
em 26 de Fevereiro de 2010
ACTA N.º 1/2010
No dia vinte e seis de Fevereiro do ano dois mil e dez, pelas 10,30 horas reuniu,
no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, a Assembleia Municipal de
Soure, convocada nos termos Regimentais para a sua P RIMEIRA S ESSÃO
O RDINÁRIA , com a seguinte Proposta de Ordem de Trabalhos:
Período de Antes da Ordem do Dia
Ponto 1. Apreciação das Propostas de Acta:
1.1. - 30.06.2009

1.2. - 30.09.2009

1.3. - Eleição da Mesa

1.4. - 27.11.2009

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. XXXVI ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL DE 1974 - Programa “Festivo”
- Indicação de Representantes para a Comissão Organizadora

Ponto 3. Outros assunt os a incluir, se for o caso disso, nos termos do artigo 83.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro
Período de Intervenção do Público
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Foi distribuída a folha de presenças que circulou pelas Bancadas, tendo-se verificado as
presenças e faltas dos Senhores Deputados:
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.;
- 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:
- 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;
Apresentou justificação:

-

Arlindo Rui Simões da Cunha, Dr.;
Carlos Miguel Simões Pimenta, Dr.;

-

Manuel Augusto Serralha Duarte, Dr.;

Não apresentaram justificação:
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Da BANCADA DA COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA verificou-se a presença do Senhor Deputado:
- João Augusto de Castro Ramos Pereira, Eng.º;

Apresentou justificação:
- José Francisco Ferreira Malhão, Dr.;

Da BANCADA DO BLOCO DE ESQUERDA verificou-se a presença do Senhor Deputado:
- David Manuel da Costa Carraca, Dr..

Estiveram presentes nesta Sessão vinte e nove 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 DAS PROPOSTAS DE ACTA:
1.1. - 30.06.2009

Foi deliberado, por maioria, com vinte e oito (28) votos a favor e uma (1) abstenção da Bancada do PSD, aprovar a presente
proposta de acta. ----------------------------1.2. - 30.09.2009

Foi deliberado, por maioria, com vinte e sete (27) votos a favor e duas (2) abstenções da Bancada da CDU e da Bancada do PSD,
aprovar a presente proposta de acta. -1.3. - ELEIÇÃO DA MESA

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de acta. -------------1.4. - 27.11.2009

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de acta. --------------
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PONTO 2. LEITURA DE EXPEDIENTE/INFORMAÇÕES
Pela Bancada do PS, foi presente a seguinte Moção:
MOÇÃO
“DIA DA MULHER”
Tendo em conta que no próximo dia 8 de Março se comemora o “Dia
Internacional da Mulher”, data relevante na dignificação do processo
da emancipação e de igualdade dos direitos das Mulheres, a Bancada
do Partido Socialista, reunida em Assembleia Municipal no dia 26 de
Fevereiro

de

2010,

saúda

todas

as

Mulheres,

apoiando

as

suas

reivindicações pela igualdade de oportunidades.

Foi apreciada e votada, por unanimidade, a Moção apresentada pela Bancada do PS, sobre o Dia Internacional da Mulher, a
comemorar no próximo dia 8 de Março.
Usou da palavra a Senhora Presidente da Assembleia: “a Mesa propõe um Voto de
Solidariedade para com o Povo Madeirense pela tragédia que os assolou, o qual será
enviado ao Governo Regional da Madeira.”

Foi apresentada, pela Assembleia Municipal, uma proposta de um Voto de Solidariedade, pela tragédia que afectou o Povo
Madeirense, aprovada por unanimidade, que será enviada ao Governo Regional da Madeira. -------------------Usou da palavra a Senhora Presidente da Assembleia: “no dia 18 de Fevereiro, realizou-se
a primeira Sessão da Assembleia Intermunicipal, da qual constou a seguinte Ordem de
Trabalhos: Instalação da Assembleia Intermunicipal; Eleição da Mesa; Eleição de um
Grupo de Trabalho para elaboração do Regulamento; Informação do Conselho Executivo
sobre a Actividade e a Situação Financeira da CIM; Plano e Orçamento; Mapa de Pessoal;
Regulamento Orgânico; Designação e Fixação de Remuneração de Secretário Executivo e
Fixação de Contribuições Anuais dos Municípios que integram a CIM.
Informar também que a Senhora Directora Regional de Educação do Centro, Dra. Helena
Libório, apresentou uma saudação especial a esta Assembleia, ao tomar posse.
Deu entrada um pedido de Suspensão de Mandato, a partir de 1 de Janeiro, por um
período até 365 dias, da Senhora Deputada Municipal Dra. Nádia Gouveia, devido ao
exercício de actividade incompatível com o cargo de Deputada, tendo sido substituída
pela Dra. Rosa Colaço, presente nesta Assembleia.”
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Período da Ordem do Dia
PONTO 1. APRECIAÇÃO DE UMA INFORMAÇÃO ESCRITA DO SENHOR PRESIDENTE
DA CÂMARA, SOBRE A ACTIVIDADE MUNICIPAL

INFORMAÇÃO ESCRITA SOBRE A
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

ENTRE

24

23

DE

DE

COMPREENDIDO

DEZEMBRO

FEVEREIRO

DE

DE

2009

E

2010

1. Situação financeira da Autarquia em 23 de Fevereiro de 2010 - Ver anexo 1 -

2. Descrição, sucinta, das principais Acções desenvolvidas ao longo do período em
epígrafe - Ver anexo 2 -
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ANEXO 1

SITUAÇÃO FINANCEIRA

DÍVIDA

EM

23.02.10

BANCA

8.701.844,30 EUROS

A OUTROS CREDORES

2.982.391,89 EUROS

TOTAL

11.684.236,19 EUROS

ANEXO 2
EDUCAÇÃO

* CENTRO ESCOLAR DAS FREGUESIAS DE DEGRACIAS/POMBALINHO
. Obra na Fase Final

* CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE JARDINS DE INFÂNCIA
. Intervenções Diversas, por Administração Directa

* CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SAMUEL
. Obra na Fase Final
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* CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESCOLAS DO 1.º CEB
. Intervenções Diversas, por Administração Directa

* EB1/Bonitos - Freguesia de Soure
. Demolição

* TRANSPORTES ESCOLARES

. Funcionamento Regular para todos os Níveis de Ensino

* SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA

- 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

. 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

* PROGRAMA DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1.º CEB

. Funcionamento Regular das Actividades em todas as Escolas do 1.º CEB do Concelho

* Distribuição de Leite Escolar

* Verificação do Sistema de Aquecimento nos Jardins de Infância e Escolas do 1.º CEB
* Distribuição de Lenha para Aquecimento

* CARTA EDUCATIVA
. Monitorização

CULTURA

* BIBLIOTECA MUNICIPAL
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. Aquisição de Fundos Bibliográficos

. Programa Integrado de Promoção da Leitura

- Hora do Conto/Acção Diária na Biblioteca Municipal – Em Busca do Génio Escondido!

. Participação das Crianças que frequentam a Educação Pré-Escolar e dos Alunos do 1.º CEB

- Sábados na Biblioteca

. Hora do Conto/Manta com Histórias

. Sessões de Histórias para Pais e Filhos

- Montras de Livros
- Exposições

. Funcionamento Regular de seis Postos Internet

* MUSEU MUNICIPAL

. Funcionamento Regular de cinco Postos Internet

* CONCERTOS MUSICAIS

. Encontro de Cantares Tradicionais - Do Natal até ao Reis…
- Igreja Matriz de Soure

* EDIÇÕES/PUBLICAÇÕES

. Histórias a Amarelo e Preto de Jorge Varanda
- Ajuste Directo

* Comemorações do 1.º Centenário da República (1910 - 2010)
. Projecto “Soure e a República”

* APOIO AO INVESTIMENTO

. Subscrição de Protocolos

. Transferências de Capital

* APOIO AO FOLCLORE, MÚSICA E TEATRO
. Proposta // 2010
- Aprovação

. Apoio Regular às Despesas de Funcionamento

* APOIO A INICIATIVAS DIVERSAS

. Acção para a Justiça e Paz – AJP
8

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure, realizada no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município,
em 26 de Fevereiro de 2010
* Associação Cimeirense de Solidariedade Social
. Agradecimento

* 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
. Candidatura

- Aprovação

* APOIO AO DESPORTO

. Apoio Regular às Despesas de Funcionamento

* APOIO AO INVESTIMENTO

. Transferências de Capital

*EVENTOS/PROVAS DESPORTIVAS
. Apoio

- Grupo Motard’s Diabos de Samuel

* Secção Columbófila da Casa do Povo de Soure

. Resultados Alcançados na Época Desportiva/2009

* XADREZ

. CX Pedro Hispano - Soure

- Distrital de Jovens // 2010

* NAD – Núcleo de Actividades Diversas
. IV Raid BTT - Granja do Ulmeiro
- Agradecimento

* 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 em Curso

* 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
. ESCOLA DE PAIS - SER FAMÍLIA/LAÇOS E AFECTOS
- Sensibilização das Famílias
- Inscrição

- 1.º GRUPO DE PAIS – Início do Funcionamento

. 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
. Dinamização da Acção - “Educação Parental” – dirigida a Técnicos das IPSS, CPCJ e Centro de Saúde.

- 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
- Início do Funcionamento

* Participação no Projecto PDIAS
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. Participação nas Reuniões

* Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ)
. Participação nas Reuniões

* NLI/RSI - Rendimento Social de Inserção
. Participação nas Reuniões

* Apoios ao Investimento

. Transferências de Capital

* Acção Social Escolar/Serviço de Apoio à Família

. Protocolos com Instituições e Juntas de Freguesia
- Transferências

* APOIO A INICIATIVAS DIVERSAS

. Desfile de Carnaval Infantil // 2010
- Organização

- Participação de ≈ 700 Crianças dos Jardins de Infância, IPSS’s e Escolas do 1.º CEB, do Concelho

* CASA DA CRIANÇA

. Normal Funcionamento

SAÚDE

* CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DA FREGUESIA DE SAMUEL
. Obra em Curso

* ECO-SAÚDE

. Transporte de Utentes das Freguesias de:
- Brunhós

- Degracias

- Pombalinho
- Tapeus

- Vinha da Rainha

* CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE EXTENSÕES DE SAÚDE
. Extensão de Saúde da Vinha da Rainha
- Ajuste Directo
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HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO
* ILUMINAÇÃO PÚBLICA

E

URBANISMO

. 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
- Candidatura

. Aprovação

* CASAS MORTUÁRIAS – CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO
. Das Paróquias - (1)

- Comparticipação//2010

SANEAMENTO

E

SALUBRIDADE

* ETAR’S – ENCAMINHAMENTO/TRATAMENTO DE LAMAS
. Ajuste Directo e Adjudicação

* PROLONGAMENTO DE COLECTORES

. Diversos, por Administração Directa

* ESTUDOS E PROJECTOS

. Documento de Enquadramento Estratégico (D.E.E.) e Estudo Tarifário
- Estudo de Viabilidade Técnico – Económica

. Outros

- Constituição de uma Empresa Municipal de Gestão das Infra-Estruturas do Ciclo Urbano da
Água e Resíduos Sólidos
. Ajuste Directo

* RESÍDUOS SÓLIDOS E HIGIENE PÚBLICA – REDE COMPLEMENTAR
. Prestação de Serviços/1.º Semestre de 2010
- Adjudicação

* ERSUC

. Pagamentos - Regularidade

* Manutenção e Conservação das Redes Existentes

* Manutenção e Conservação das ETAR’s Existentes
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* Limpeza e Manutenção dos Espaços Envolventes às Etar’s
* 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.
. Apoio Regular - Transferências

. Normal Funcionamento

* SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTECÇÃO CIVIL

. Elaboração do Plano Municipal de Emergência
- Ajuste Directo

* PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS - PMDFCI
. 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

* Limpeza da Linha de Água e Zona Envolvente, na Zona Industrial de Soure

ABASTECIMENTO PÚBLICO - ÁGUA

* Construção/Reparação de Estações Elevatórias

. Estação Elevatória Intermédia entre os Reservatórios de Carvalhal - Tapeus e das Degracias
- Obra na Fase Final

* CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, DAS ÁGUAS RESIDUAIS E LAMAS DAS ETAR’S
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. Sistemas Público e Privado
- Adjudicação

* CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

. Substituição de Tubagens no Reservatório das Degracias

- Obra Iniciada e Concluída, por Administração Directa

* Substituição de Contadores de Água

* Manutenção e Limpeza de Reservatórios

* Prolongamento de Condutas em Diversos Lugares do Concelho
* Execução de Ramais Domiciliários
* Reparação de Roturas

DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
* APOIO À ACTIVIDADE ECONÓMICA

. Investimentos Privados, Novos e em Curso
- Acolhimento

- Acompanhamento e Colaboração

. MODCOM // 5.ª Fase – Divulgação

- Colaboração com a A.E.S. – Associação Empresarial de Soure

. Zona Industrial de Soure – Vigilância
- Apoio à A.E.S. (Protocolo)

* ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA OBRA DE FOMENTO HIDROAGRÍCOLA DO BAIXO MONDEGO
. Investimentos Privados em Curso
- Agradecimento

* TERRAS DE SICÓ - Associação de Desenvolvimento
. Plano de Actividades e Orçamento // 2010
. PRODER

* CIM – BM // COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO BAIXO MONDEGO
. QREN Mais Centro
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COMUNICAÇÕES

E

TRANSPORTES - REDE VIÁRIA

E

SINALIZAÇÃO

* PROJECTO, Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto - Lote B
Troço, Soure/Mealhada - AIA 2143

. Consulta Pública no Âmbito do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental
- Parecer

* CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS URBANAS
. Limpeza de Bermas e Valetas

- Ajuste Directo e Adjudicação

* CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS RURAIS

. Correcção/Regularização do Acesso à Estação de B. Lares - Freg. de Samuel
- Obra Iniciada e Concluída, por Administração Directa

. Correcção/Regularização de vários Caminhos em Coles - Freg. de Samuel
- Obra Iniciada e em Curso, por Administração Directa

. Correcção/Regularização dos Caminhos junto à Margem do Rio Arunca em Soure
- Obra em Curso, por Administração Directa

. Correcção/Regularização de Caminho na Casa Velha - Freg. de Soure
- Obra Iniciada e Concluída, por Administração Directa

. Correcção/Regularização de Caminhos nos Delgados - Freg. de Soure
- Obra Iniciada e Concluída, por Administração Directa

. Correcção/Regularização de Caminho na Pouca Pena - Freg. de Soure
- Obra Iniciada e Concluída, por Administração Directa

. Correcção/Regularização de Caminho nos Simões - Freg. de Soure
- Obra Iniciada e Concluída, por Administração Directa

* SINALIZAÇÃO DIVERSA

. Zona Adjacente à EB 1/2 de Soure

. Banda Sonora - Redutor de Velocidade
- Ajuste Directo

* REGULAMENTO DE TRÂNSITO NA VILA DE SOURE
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. Grupo de Trabalho

* ZON TV CABO

. Utilização de Infra-Estruturas Eléctricas para a Distribuição de Televisão por Cabo
- Autorização

. Realização de Trabalhos de Instalação da Rede de Distribuição de Televisão por Cabo
- Autorização

* ABERTURA DE ESTRADAS E CAMINHOS

. EN 348 - Execução de um Novo Troço, Km 21.1 a 23
- Obra Praticamente Concluída

* 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

. Poda de Árvores

* Limpeza de Taludes da Vala na Zona Industrial de Soure e Zonas Adjacentes
. Obra em Curso, por Administração Directa

* EXPOSIÇÃO ITINERANTE - ROADSHOW

. Resíduos em Movimento/Uma Viagem Virtual

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 // 2010
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. Aprovação de Propostas de Alteração - 1.ª/1.ª -

* RECURSOS HUMANOS - ESTÁGIOS

. Santa Casa da Misericórdia de Soure

- Curso EFA de Acção Educativa

. Instituto Politécnico de Coimbra
- Escola Superior Agrária
. Agradecimento

. Instituto Politécnico de Leiria

- Escola Superior de Tecnologia e Gestão
. Agradecimento

* APOIO AOS MEMBROS DA CÂMARA
. Nomeações

- Chefe de Gabinete

- Secretário (Vice-Presidente)
- Secretário (Vereador)

* TAXAS MUNICIPAIS

. Elaboração de Regulamento Municipal de Liquidação e Cobrança de Taxas e Estudo de
Fundamentação Económica e Financeira das Taxas Municipais
- Ajuste Directo

* ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES

. Apoio à Institucionalização do Poder Local Democrático em Timor-Leste

O Presidente da Câmara,
(João Gouveia, Dr.)
2010/02/23

Usou da palavra a Senhora Deputada Dra. Rosa Colaço: “quero expressar, mais uma vez,
que tenho todo o prazer em estar presente nesta Assembleia.
Na rubrica Desporto e Tempos Livres - Construção do Pavilhão Desportivo Municipal
Alfarelos/Granja do Ulmeiro, saber qual o ponto da situação.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Dr. David Carraca: “sobre a Empresa Municipal de
Gestão de Infra-estruturas… sendo uma Empresa Municipal, à partida pensamos que vai
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ser uma gestão pública, mas gostaria de obter algum esclarecimento sobre a possibilidade
de haver gestão pública ou privada.
Congratular-me pelo Grupo de Trabalho que vai avaliar o novo Regulamento de Trânsito
da Vila de Soure e aguardaremos que haja algumas melhorias neste aspecto.
Gostaria de saber se há algum projecto para a estrada junto à Estação de Alfarelos. A via
pública tem algumas complicações devido aos estacionamentos, o que transtorna o
trânsito.
Qual é o ponto de situação das Termas da Amieira e do processo do Bairro Pré-fabricado,
tendo em conta que, visualmente, aquela situação à entrada da Vila de Soure é pouco
digna, o que está previsto para aquele local.”
Usou da palavra o Senhor Deputado António Simões de Almeida: “primeiro, não recebi a
Convocatória da última Assembleia Municipal, uma das principais Sessões que decorre
durante o ano, que é a discussão do Plano de Actividades e Orçamento e, como tal,
também não tenho o Plano de Actividades e Orçamento para o ano 2010. Gostaria de
perguntar se, efectivamente, uma vez que não recebi a Convocatória, tenho falta a essa
Sessão, porque não sendo convocado penso que não tenho que ter falta.
Em segundo, gostaria que me fosse fornecido o Plano de Actividades e Orçamento, é uma
peça fundamental em termos dos trabalhos a executar e a realizar durante este ano.
Saber se o Senhor Presidente da Câmara tem conhecimento do estado lastimoso em que
se encontra a estrada que vai de Soure ao Louriçal em que, pura e simplesmente, a mesma
não tem valetas, está completamente partido o alcatrão em vários sítios, é uma degradação
total, em que as águas escorrem precisamente pela via e não pelas valetas, uma vez que
não as há. Hoje, tive a sorte de encontrar alguém já lá a trabalhar e, portanto, a pergunta
que vinha fazer talvez já não tenha cabimento, espero sim é que, efectivamente, os
trabalhos prossigam mais para a frente e não andem aqui só junto à Vila, porque é um
perigo a estrada como está.
O Rancho Folclórico da Freguesia da Vinha da Rainha está a ser pressionado para
disponibilizar a Sede que, como o Senhor Presidente sabe, deixou de ser a nossa Sede
porque foi feita a doação do edifício à Associação. Na altura, numa reunião que tive com
o Senhor Presidente, foi discutida a situação de que não se via a tirar o local de trabalho de
uma Colectividade e que teria o cuidado de, no mais curto espaço de tempo, arranjar
alternativa. Gostaria de saber se efectivamente existe essa alternativa, até porque a
Colectividade tem estado praticamente inactiva mas quer arrancar novamente e, com
muitas dificuldades, vamos ver se conseguimos. Gostaríamos de saber se há alternativa, se
há hipótese de arranjar, pelo menos, o piso, uma vez que não temos recursos para o
fazer.”
Usou da palavra a Senhora Presidente da Assembleia: “em resposta ao Senhor Deputado
Simões de Almeida cumpre-me dizer que em relação à questão da falta, os Serviços da
Câmara, ao não assumi-la, estão a assumir que não enviaram a Convocatória e os serviços,
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de facto, na modalidade de e-mail ou de correio, procederam ao envio. Eu sugeria que
justificasse a falta por um outro motivo porque, de facto, isto é assumir que a
Convocatória não foi enviada…
Quanto ao envio do Plano de Actividades e Orçamento, penso que não há problema no
seu reenvio.”
Usou da palavra o Senhor Deputado António Simões de Almeida: “recebi agora estas
Actas, recebi a Convocatória, tiveram o cuidado de me ligar ontem para saber se eu tinha
recebido e eu confirmei que efectivamente recebi no meu e-mail, só não entendo é porque
não recebi a da última Sessão…”
Usou da palavra a Senhora Presidente da Assembleia: “os serviços tomaram a decisão,
para evitar estas situações, que podem ter a ver com o funcionamento de outros serviços,
de enviar a Convocatória por e-mail e por Correio com Aviso de Recepção. A partir de
agora isto não se verificará mais… isso ultrapassa os serviços, estes não podem assumir
uma coisa que efectivamente fizeram, ao enviar por e-mail há um registo de que foi
enviado…”
Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “com autorização da Senhora Presidente
da Assembleia Municipal e antes de procurar prestar os esclarecimentos solicitados pelos
Senhores três Deputados Municipais que já usaram da palavra… a questão que está agora
a ser discutida tem a ver com Serviços Municipais e a responsabilidade pelo
funcionamento dos mesmos é da Câmara Municipal, do Órgão Executivo, por isso
entendo dever dar nota a todas e a todos que reitero a minha total confiança no
funcionamento dos Serviços Municipais de apoio aos Órgãos Autárquicos… quero ainda
dizer que deu para perceber que, aquando da Convocatória da Sessão da Assembleia
Municipal de Dezembro para aqueles Senhores Deputados Municipais que tinham optado
por receber os elementos de apoio e a Convocatória por e-mail, houve algumas
dificuldades de comunicação, designadamente em termos de alguns deles não terem tido
logo acesso no seu mail àquilo que, de facto, foi enviado.
A aprendizagem que foi feita com esse processo é que, sem prejuízo de os elementos de
apoio continuarem a ser enviados por e-mail para aqueles que solicitaram essa forma de
recepção, a Convocatória deverá passar a ser enviada por Carta Registada com Aviso de
Recepção, para acabar com este tipo de dificuldades.
Quanto à questão daqueles que optaram pela recepção em suporte digital, a informação
que temos é de que a todos, sem excepção, isso foi enviado e os serviços têm os
elementos confirmativos/comprovativos de que assim procederam… O que é que isto
quer dizer?... Quer dizer que a justificação de uma falta, alegadamente por não ter
recebido pela via escolhida a Convocatória e os Elementos de Apoio, contraria aquilo que
é a informação que temos dos serviços assente em elementos comprovativos… nesta
ambiência deve assim imperar a compreensão, pois é preciso é que as coisas funcionem
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melhor, mas é difícil aceitar uma justificação de falta que contraria completamente aquilo
que os Serviços nos transmitem… Os Serviços informam e comprovam que enviaram os
elementos da forma que foi escolhida pelo Deputado Municipal e não me parece justo,
dizendo os Serviços isto, que um Deputado Municipal invoque que não recebeu para
justificar a falta quando há elementos comprovativos do envio informático dos mesmos…
mas, isso é matéria da Assembleia Municipal, não cabe à Câmara Municipal aceitar ou
deixar de aceitar justificações de falta, estou apenas a prestar este esclarecimento porque já
cabe à Câmara Municipal responder directamente pelo bom, menos bom, deficiente ou
mau funcionamento dos Serviços Municipais.
Entrando agora nas questões que foram colocadas… Senhora Deputada Dra. Rosa
Colaço saúdo o seu regresso à Assembleia Municipal e é, sinceramente, com satisfação
que a vejo, de novo, entre nós… Colocou uma questão muito concreta, que foi saber o
que é que se passa com a construção do novo Pavilhão Desportivo Municipal que se
localizará num terreno adquirido pelo Município, numa zona de fronteira entre as
Freguesias de Alfarelos e Granja do Ulmeiro…
Como é do conhecimento de todos, porque isso foi informado aquando da sua ocorrência,
foi definida a sua localização, desenvolvido o projecto, aberto concurso público, adjudicada a
obra e apresentada a candidatura!!!... A obra foi adjudicada por ≈ 1.000.000,00 euros, os
terrenos estão adquiridos, a Candidatura só foi aprovada na reunião da Unidade Directiva de
14 de Janeiro e agora aguardamos a correspondente homologação, pela Tutela, dessa
aprovação… Este “retardamento” na aprovação e a inexistência ainda de homologação, quer
neste caso, quer noutros investimentos que irão acontecer e que também estão já adjudicados,
que também têm já as Candidaturas aprovadas, mas aguardam homologação
(Concepção/Execução do Plano de Pormenor dos Bacelos - 3.ª Fase; Beneficiação do
CM 1113 entre Vila Nova de Anços e o Limite do Concelho c/ Condeixa; Beneficiação
da EM 622, Pedrógão do Pranto/Limite do Concelho c/ Figueira da Foz), obrigou a que os
serviços chamassem as empresas adjudicatárias para lhes dar nota de que não seria possível o
início das obras de acordo com o calendário inicialmente previsto, porque nós não teríamos
capacidade de pagar, uma vez que sem a(s) Aprovação(ões) e Homologação(ões) da(s)
Candidatura(s) não poderíamos solicitar o envio dos co-financiamentos!!!... como devem imaginar,
não havia condições para estarmos a suportar mais de 3.000.000,00 euros de investimento a
decorrer em simultâneo, com um prazo de execução até 1 ano, sem que pudéssemos
solicitar co-financiamentos de ≈ 70%... Neste contexto, trata-se de um investimento que
ainda se iniciará neste semestre e que deverá manter a duração temporal prevista de cerca
de 12 meses…
Relativamente à intervenção do Senhor Deputado Dr. David Carraca… questão da
Empresa Municipal de Gestão das Infra-estruturas do Ciclo Urbano da Água e Resíduos
Sólidos Urbanos… nesta altura, a única coisa que a Câmara Municipal aprovou foi
contratar a realização de um Estudo Jurídico de suporte para preparar a sua constituição,
que, naturalmente, terá que ser avaliada e aprovada nos órgãos próprios… Adiantar-vos
também que já todas as forças partidárias com representatividade nos Órgãos Municipais
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receberam uma cópia daquilo que foi o relatório do trabalho desenvolvido pela Faculdade
de Engenharia da Universidade do Porto, sobre o Estudo Técnico de Viabilidade
Económica naquilo que diz respeito à Água, Saneamento e Resíduos Sólidos… Este estudo,
no fundo, avaliou os tarifários em vigor, cruzou-os com a necessária sustentabilidade dos
mesmos, fez um diagnóstico da situação em que nos encontramos… naturalmente,
apontou o que é que devemos procurar fazer para garantir a sua sustentabilidade, para
progredir para a sua universalidade!!!... apontou para, em termos de alargamento daquilo
que falta fazer no que toca ao fecho da rede de Saneamento Básico, a possibilidade de se
recorrer, nos termos da legislação em vigor, à constituição de uma parceria
público/privada... Mas isso será sequencial porque, para já, aquilo que iremos fazer é
proceder à apresentação de propostas de Actualização dos Tarifários em que, ainda assim,
não deixaremos de procurar manter aquilo que é uma característica de que não abdicamos,
que é a consciência social traduzida no facto de não penalizarmos as famílias, quer em
termos comparativos com a realidade extra concelhia, quer as que se encontram
manifestamente em situação ou num quadro de comprovadas dificuldades…
Importará recordar que em termos de Tarifário de Água, por exemplo, aprovámos
actualizações em 1992, em 1999 e em 2002… em Saneamento, no ano de 1999 dissémos,
“estamos com 10% de cobertura, iremos procurar evoluir para mais de 50%, vamos criar para já uma
Tarifa simbólica para aqueles que já o têm pagarem qualquer coisa…” isto é, enquanto o Tarifário
de Água tem caminhado progressivamente para a sua sustentabilidade, já o Tarifário de
Saneamento em vigor não foi aprovado numa lógica de sustentabilidade, mas, apenas e só,
numa de mero simbolismo!!!... Assim, deveremos procurar aprovar Tarifas de Saneamento
e de Resíduos Sólidos também numa lógica de sustentabilidade e vamos ter que actualizar
o Tarifário da Água… para isso nada melhor do que recorrer às conclusões de Estudos
Técnicos insuspeitos para sobre elas reflectirmos… não para as seguir de forma absoluta e
integral, porque aos técnicos o que é dos técnicos, mas, aos políticos a avaliação e a
consideração de outras variáveis que não apenas e exclusivamente a variável técnica e por
isso é que há a instrumentalidade e a assessoria técnica e há a capacidade e competência de
decisão política…
Regulamento de Trânsito da Vila de Soure… de facto, o Senhor Vice-Presidente, Dr. Santos
Mota, utilizou um conjunto de considerandos designadamente… aquilo que é hoje o afluxo
muito mais significativo, quer de viaturas, quer mesmo em termos de densidade de utilização
pedonal dos arruamentos e das vias de Soure; a idade que tem o actual conjunto de
regras… sugeriu a constituição de um Grupo de Trabalho alargado, que integra
representantes de todas as Forças Políticas com assento nos Órgãos Municipais e
representantes da Educação, Segurança Social, Saúde, Protecção Civil Segurança Pública e
Escolas de Condução… A ideia é que ocorram duas/três reuniões preparatórias e que, se
possível, até final de Maio/Junho, fosse apresentada uma proposta concreta em reunião
de Câmara que resultasse do trabalho desse grupo…
Estação de Alfarelos/Granja do Ulmeiro… tivémos a oportunidade, ainda no Mandato
anterior, de emitir um Parecer Favorável Condicionado quanto a intervenções que a
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REFER tem já previstas… Aquilo que se prevê é um alargamento dessa faixa, é o
aparecimento de baías de estacionamento para privados e de estacionamento para
autocarros que vão levar e buscar as pessoas, portanto, tudo isso está nesse projecto de
execução, sendo que a empresa já tinha desenvolvido o projecto definitivo e apontado
2010/2011 como o calendário previsto para a realização dessas obras… Neste momento,
já há alguns meses que não tenho mantido reuniões com os responsáveis e não estou em
condições de adiantar um qualquer calendário… esse investimento teve, na altura, um
diálogo participado com os Autarcas de Freguesia da Granja do Ulmeiro, e, se se vier a
concretizar, viria solucionar todos aqueles problemas que são apontados.
Termas da Amieira… aquilo que existiu foi o desenvolvimento de um trabalho, que está
concluído, sendo que a Câmara Municipal continua a manter contactos com potenciais
parceiros que possam ter capacidade para, de forma sustentada, poderem desenvolver um
investimento que nunca deverá ser inferior a 20.000.000,00 euros… Naquilo que foi a
aprovação da Candidatura PROVER de Terras de Sicó, um dos investimentos âncora foi
este… tal significa que o grupo económico que se lance neste investimento terá o acesso
preferencial a Fundos Comunitários e vantagens comparativas, quer na questão dos cofinanciamentos, quer na questão dos empréstimos… isto é, este investimento passou a ser
um investimento com Certificado PROVER, o que significa uma mais valia preferencial,
significa apoios mais consideráveis para um qualquer parceiro que porventura se
predisponha e manifeste capacidade para realizar este investimento… Vamos ver como é
que as coisas irão correr este ano a esse nível, porque se as coisas não avançarem através
de um modelo assente na iniciativa privada em parceria com o Município, teremos que
equacionar outros modelos alternativos…
Bairro Pré-fabricado… das 30 casas, 27 estão demolidas e as famílias que lá estavam,
umas de per si, outras com o apoio do Gabinete de Acção Social da Câmara, estão em
condições residenciais muito melhores do que aquelas em que se encontravam!!!... As
três casas que ainda subsistem estão ocupadas por três agregados familiares… em
concreto três pessoas “de idade”, que têm manifestado uma relutância extrema em
abandonar aquele espaço, dando nota de que ali “querem morrer”, sendo que nós
estamos a sentir, de há dois anos a esta parte, uma dificuldade enorme… não está a ser
fácil convencer essas três pessoas… Uma vez que as três casas estão ao “cantinho”, o
que significa que quase todo o terreno está liberto, estamos em condições de poder
equacionar uma qualquer nova utilização… Portanto, é natural que comecemos a pensar,
porque não estávamos “agarrados” a uma qualquer ideia, a uma qualquer operação
comercial, nem estávamos com pressa em ter o terreno liberto para qualquer operação
imobiliária, estávamos com pressa em dignificar a entrada da Vila em termos urbanísticos
e estávamos com pressa em que as pessoas que lá viviam passassem a viver, sem serem
reinstaladas em guetos, em melhores condições, com dignidade urbana e social.
Deveremos, serenamente, também de acordo com as possibilidades, ir pensando sobre
qual será o destino mais adequado a dar àquele espaço…
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Senhor Deputado António Simões de Almeida… devo relembrar que a estrada
Soure/Louriçal é uma Estrada Regional e há como que um vazio em termos de entidade
responsável pela sua conservação/reparação… De qualquer forma, o Município de Soure
não se tem demitido de praticamente todos os anos fazer um conjunto alargado de
pequenas intervenções, porque nós não podemos ficar de consciência tranquila se
percebermos que todos nós lá passamos, bem mais, aqueles que lá residem, e sentirmos
que há um conjunto de condições que não se verificam… Faremos aquilo que temos feito
nos outros anos sem prejuízo de, da mesma forma que nos empenhámos na questão do
Nó da A1, e foi uma luta ganha, estarmos agora fortemente empenhados em conseguir
que a atenção do Governo de Portugal se centre na necessidade de podermos desenvolver
uma nova via directa entre Soure e o Louriçal… Temos que ir amenizando, fazendo as
correcções possíveis nessa ligação, mas temos que estar e continuar firmemente
empenhados numa batalha política que poderá significar um investimento de ≈ uma
dezena de milhões de euros numa nova ligação Soure/Louriçal…
Rancho Folclórico da Freguesia da Vinha da Rainha… a Câmara Municipal continua a
apreciar e aprovar pedidos de apoio ao investimento… estamos, continuamos,
absolutamente disponíveis para apreciar e aprovar qualquer pedido concreto de apoio ao
investimento… agora, é evidente que há aqui um ciclo vicioso que gostaria que fosse
ultrapassado; seria bom que também o Grupo da Vinha da Rainha reencontrasse ânimo e
condições para poder voltar a actuar com regularidade… Da parte da Câmara Municipal
não faltará a aprovação de qualquer apoio ao investimento que se revele necessário, sendo
que continuamos como sempre disponíveis para dialogar, para concretizar uma solução
alternativa de espaço, para isto ou para aquilo, sem prejuízo de, enquanto não a
resolvermos, considerar que haverá toda a abertura para qualquer utilização provisória de
espaços culturais da própria Associação… Estamos disponíveis para reunir com os
responsáveis, para aprovar um qualquer apoio ao investimento que se justifique no
imediato e equacionar, entre várias hipóteses alternativas, a materialização concreta
daquilo que for socialmente mais importante. É esta a predisposição que temos e que
manteremos e quando os responsáveis quiserem, reuniremos e procuraremos, acima de
tudo, concretizar coisas.”
Usou da palavra o Senhor Deputado Eng.º Mota Cordeiro: “quanto à situação
financeira… de uma análise sumária constatam-se, nos dois meses que nos separam da
última Sessão da Assembleia, duas situações que me parecem de relevar: primeiro, houve
uma diminuição da Dívida à Banca em cerca de 94.000,00 euros; segundo, houve um
acréscimo da Dívida a Outros Credores de cerca de 215.000,00 euros. Quanto à primeira
só podemos congratularmo-nos, até porque é sinal que a intenção que nos foi manifestada
e que aprovámos aquando da apresentação do Plano e Orçamento de redução da Dívida à
Banca por forma a aumentar a nossa capacidade de endividamento estar a ser perseguida,
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já no que diz respeito à segunda, gostaria que o Senhor Presidente nos esclarecesse do seu
significado e qual a real leitura que destes números se pode fazer.
Bem sabemos que os fornecimentos de que resultam estas dívidas obedecem a uma
sazonalidade e consequente apresentação das respectivas facturas. É sabido que o período
de execução de maior volume de obras decorre de Março a Novembro e a décalage dos
respectivos custos, da sua liquidação, faz sentir-se nos meses seguintes. Não podemos
deixar de ter presente que se trata de empresas com necessidade de receber para que, por
sua vez, possam satisfazer as suas obrigações perante terceiros, incluindo os trabalhadores.
Assim, gostaria que o Senhor Presidente nos esclarecesse se está previsto e/ou
implementado algum mecanismo financeiro que alivie nos credores os efeitos de uma
dívida que a não serem colmatados esses efeitos mormente na situação de crise que
atravessamos poderia, por vezes, tornar-se asfixiante.
Centros Escolares… Constato que os mesmos se encontram em fase final. O que é que
isto significa? Significa que estão prontas as instalações para serem ocupadas a curto
prazo? Para quando? No início do terceiro período? No início do novo Ano Lectivo? A
minha experiência pessoal diz-me que não devem ser feitas mudanças no terceiro período
e estou a admitir que a ocupação destas Escolas seria uma mudança, uma vez que nesta
etapa do ano escolar já estão à vista avaliações e uma mudança implica sempre uma
quebra de ritmo da qual a recuperação não é segura nem fácil. Parece-me pois que seja
aproveitado este avanço para, com calma, ser preparado o novo ano escolar, já com todo
o cenário montado e algum tempo para verificações, adaptações, equipamentos,
mobiliário, material didáctico, adaptação do pessoal docente e não docente às novas
instalações, análises de rotina… Enquanto Membro desta Assembleia e uma vez que não
tive a oportunidade de acompanhar o processo que levou à sua execução e toda a
problemática que a envolveu, proporia, se possível, uma visita às instalações até porque
tenho que confessar que a leitura da Acta da Sessão da Assembleia Municipal de 30 de
Junho de 2009 aguçou-me o apetite nesta matéria. Nesta acta, li a intervenção do Senhor
Deputado Dr. Serralha Duarte que, quiçá, numa tentativa de justificar uma qualquer
discordância quanto ao projecto desta obra disse, relativamente ao Parecer vinculativo da
DREC, que o emitiu e passo a citar: “…a DREC, com certeza, passou vista grossa por cima deste
projecto, senão não estaria aprovado…”. Como é sabido, desenvolvo a minha actividade
profissional neste organismo público, ou seja, na DREC e conheço muito bem, mas
mesmo muito bem, a Técnica responsável pela área que emite estes pareceres e penso que
o parecer de que a Câmara Municipal dispõe para estes empreendimentos se louvou no
parecer dela e reconheço que é uma Técnica de elevadíssima qualidade e competência
técnica. Por outro lado, estou em condições, porque sou amigo pessoal dela, de afirmar
que não é pessoa de “passar a vista grossa” por cima de assuntos importantes mormente
se são assuntos relacionados com a sua actividade profissional e assim sendo, não
compreendo como é que alguém faz uma afirmação destas… penso que nesta altura
estamos na situação de poder avaliar, in loco, a bondade das decisões tomadas sobre este
empreendimento.
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Na área do Saneamento e Salubridade… perguntava onde é que entra a implementação
dos projectos da conclusão da rede pública do Concelho e se está relacionada com os
Estudos e Projectos referido neste capítulo.
Comunicações e Transportes - Rede Viária e Sinalização… há um parecer sobre a
travessia no Concelho do TGV. Gostava de ver explanado o pensamento da Câmara
Municipal.
Para terminar, queria informar que se realizou a reunião da CIM-BM e é meu entender
que esta Comunidade poderá ter uma relevante importância política de desenvolvimento
regional, dependendo dessa importância, da dinâmica que todos que lhe conseguirmos
imprimir, com particular destaque para o seu Conselho Executivo que, como sabem, é
composto pelos Presidentes de Câmara dos Municípios que a integram - Cantanhede,
Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Mealhada, Mira, Montemor-o-Velho,
Mortágua, Penacova e Soure -.
Nesta reunião, onde todos os oitos pontos abordados foram aprovados por unanimidade,
estiveram presentes quarenta e oito elementos dos cinquenta e seis possíveis. Por Soure,
são cinco elementos, estiveram três presentes, a Dra. Isabel Verão, o Dr. Jorge Mendes e
eu próprio, faltaram os outros dois elementos.”
Usou da palavra a Senhora Deputada Dra. Fátima Nunes: “quanto à situação financeira,
quando olhamos para a Dívida a Outros Credores poderemos assustar-nos porque é de
quase 3.000.000,00 euros, mas na minha vida profissional lido com fornecedores desta
própria Câmara e tenho a noção que eles não estão de “corda ao pescoço” em termos de
pagamentos com a Câmara, mas o que queria em termos de esclarecimento é porque nós
todos sabemos que esta Câmara usa um mecanismo dos Créditos Cedidos e queria saber,
mais ou menos, destes 2.982.391,89 euros quais são os montantes que estão em Créditos
Cedidos para aliviar a carga desses fornecedores.
Na Cultura, nas Comemorações do 1.º Centenário da República, temos Projecto “Soure e a
República”. Gostaria de saber que tipo de Projecto é este, se é um projecto individual do
Concelho de Soure, se está integrado nalgum projecto a nível distrital ou nacional.
Em relação ao Desporto, falar-vos sobre os resultados alcançados pela Secção
Columbófila da Casa do Povo de Soure. Comunicar-vos que esta Associação tem cerca de
40 Associados, na sua maioria são Columbófilos a participar nas Provas Desportivas
Distritais e Nacionais e que em 2009 obtiveram óptimos resultados, tendo esta
Colectividade ficado em 1.º lugar a nível Distrital e em 4.º lugar a nível Nacional. Em
termos individuais, também tem um Associado Columbófilo que foi Campeão.
Portanto, o Concelho de Soure, em termos desportivos está muito bem e recomenda-se.
Na Acção Social, temos um parâmetro que é a ESCOLA DE PAIS - SER FAMÍLIA/LAÇOS E
AFECTOS e eu agora, não como Deputada mas como mãe porque estou a participar neste
primeiro grupo, quero louvar esta iniciativa, dar os parabéns à Câmara Municipal porque
todos nós - mães, educadores, pais, encarregados de educação -, de índoles diferentes,
temos questões e problemas que muitas vezes não conseguimos resolver e este é um sítio
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onde podemos partilhar algumas soluções. Congratular-me também porque teve uma
adesão muito boa; neste primeiro grupo somos 21 pais.
Vi ainda, com muito agrado, que está em início de funcionamento um Gabinete de
Inserção Profissional. Felizmente o nosso Concelho não está em topos de número de
desempregados, mas gostava de saber onde funciona, se está a ser divulgado, as pessoas
que estejam em situação de desemprego como podem contactar ou vir a ter informação
deste tipo de acções.
Por último, congratular-me com a Câmara Municipal por ter parcerias com a Associação
Empresarial de Soure, nomeadamente no MODCOM. Sei que as candidaturas
apresentadas nesta fase mais do que duplicaram as da fase anterior.”

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “o Senhor Deputado Eng.º Mota
Cordeiro colocou uma primeira questão que tem a ver com a evolução do endividamento…
como veremos em Abril, aquando da Apreciação e Aprovação da proposta de Prestação de
Contas, poderemos constatar que o endividamento, quer quanto ao seu valor global, quer
face aos limites legais, voltou a baixar comparativamente ao final de 2008!!!...
Neste caso em concreto é bom que percebamos o seguinte tendo em conta a sazonalidade
habitual das obras públicas… Esta Informação Escrita de 23 de Fevereiro revela um
pequeno agravamento relativamente à de Dezembro, mas já houve um agravamento em
final de ano, decorrente do lançamento de toda uma série de conclusões de obras que
entraram, aliás a exemplo do que aconteceu em 2008… agora estamos num processo de
algum recuo, mas aquilo que é importante que compreendamos é que, para além da
observação de limites legais e, acima de tudo, da não hipoteca de futuro, é que sabemos o
que estamos a fazer!!!... É que mesmo na Dívida a Credores que não a Banca, quando
nesta altura estamos a dever perto de 3.000.000,00 euros, é bom que tenhamos
consciência do seguinte: no final de 2007 eram quase 3.750.000,00 euros, no final de 2008
quase 4.000.000,00 euros, agora não chega a 3.000.000,00 euros…
Centros Escolares… quanto a mobiliário, equipamento informático e material didáctico,
trata-se de um investimento que se poderá aproximar dos 100.000,00 euros…
Tive a oportunidade de dizer, sempre que era confrontado, de forma recorrente, com essa
chamada de atenção, que começou por ser uma discordância com a localização e depois
degenerou em suposta falta de espaço… numa das últimas reuniões disse tão
simplesmente isto “os factos falarão por si”!!!... os factos já estão a falar, pois bastará
visitar esses equipamentos…
Tudo está programado para que estes novos equipamentos entrem em funcionamento no
início do próximo Ano Lectivo… No caso do Centro Escolar de Degracias/Pombalinho,
a Câmara Municipal vai adquirir mais uma nova viatura devidamente adequada e começará
com a Eco-Educação a funcionar nessas Freguesias, isto é, com o serviço assegurado
directamente pelo Município… Este é, naturalmente, um processo em que não
deixaremos de ter o diálogo que se impõe com o Agrupamento de Escolas de Soure, que
estes novos equipamentos passarão a integrar.
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A visita às instalações… devo dizer que é uma decisão vossa… de acordo com a hora a
que viermos a terminar esta Sessão, poderemos fazer uma visita acompanhada pelo
Senhor arquitecto, Rui Amadeu…
Questão do fecho de Rede de Saneamento Básico… já tive a oportunidade de referir, a
propósito da observação feita pelo Senhor Deputado Dr. David Carraca sobre a Empresa
Municipal, que a estratégia é esta: com base em estudos, mas com a consciência social de
sempre, iremos procurar constituir essa empresa… devo dizer até que os Serviços
Municipais, neste período em que as obras abrandam, de Inverno, têm estado a trabalhar
no desenvolvimento de projectos relativos ao que falta fazer na Rede de Saneamento
Básico… portanto, não estamos a perder tempo a esse nível, mas o objectivo será o de
este ano “montarmos” a estratégia jurídica politicamente legitimada e, acima de tudo,
tecnicamente sustentada… o objectivo é o de, durante o Mandato procurarmos
implementar, definir e colocar em desenvolvimento a estratégia de encerramento da Rede
Concelhia de Saneamento Básico…
Relativamente ao TGV, tive a oportunidade de chamar a Senhora Chefe de Divisão de
Obras Públicas, Eng.ª Maria José, que acompanhou este processo de perto e que elaborou
uma informação, porque ela é que tem acompanhado tudo aquilo que tem a ver com a
Linha do Norte, com base na qual nós emitimos um Parecer, que foi aprovado, por
unanimidade, na Reunião de Câmara de 28 de Janeiro… Há dois traçados alternativos e
nós aprovámos considerar o Traçado 2 como menos impactante… aprovámos que se
emitisse Parecer Desfavorável às ligações directas e inversas e aprovámos que, na fase de
projecto de execução, se deva prever expressamente a obrigatoriedade de
restabelecimento de todos os caminhos existentes afectados, mas com uma largura de
plataforma e pavimentação de acordo com as normas actualmente em vigor… aprovámos
também que nesse projecto de execução se preveja expressamente o restabelecimento de
todas as linhas de água prejudicadas e o acesso a todas as propriedades atravessadas,
divididas pela linha de alta velocidade.”
Os trabalhos foram interrompidos por dez (10) minutos para a Senhora Chefe de Divisão
de Obras Públicas, Eng.ª Maria José, apresentar aos Senhores Deputados Municipais os
dois Traçados alternativos do TGV.

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “espero que depois desta visualização,
tenham compreendido melhor o Parecer que aprovámos na reunião de Câmara, por
unanimidade…
Quanto à intervenção da Senhora Deputada Dra. Fátima Nunes… a parte dos Outros
Credores… julgo que já prestei o esclarecimento, no âmbito da explicação que dei a uma
questão colocada pelo Senhor Deputado, Eng.º Mota Cordeiro.
Relativamente ao Centenário da República e à Escola de Pais, com autorização da
Assembleia Municipal, delegarei na Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno a
explicação sobre os mesmos.
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A Secção Columbófila da Casa do Povo de Soure apresentou-nos o balanço da sua
actividade em 2009 e nós tivemos a oportunidade, na Reunião de 14 de Janeiro, de
apreciar e aprovar, por unanimidade, um Voto de Louvor e dizer que, no fundo, está a
justificar social e desportivamente aquilo que foi a concessão, a aprovação de um
Protocolo de Cedência de Instalações, a exemplo do que temos vindo a fazer um pouco
por todo o Concelho com outros “antigos” equipamentos educativos inactivos…
Como sabem, com o Reordenamento do Parque Escolar, para melhorar as condições de
ensino/aprendizagem, houve Escolas Básicas do 1.º Ciclo que encerraram… nós temos
estado a aproveitar as dinâmicas sociais existentes em cada zona onde ocorreram os
encerramentos para aprovar e subscrever os Protocolos de Cedências anuais renováveis,
através dos quais esses equipamentos passam naturalmente a ter uma outra função… foi o
caso da antiga Escola Básica do 1.º Ciclo da Venda Nova, que tem tido, com o dinamismo
dos Dirigentes da Columbófila, muitas intervenções de requalificação e mesmo de
ampliação e que, pelos vistos, está a ter utilidade social e está a justificar o Protocolo que
foi aprovado!!!...
Relativamente ao Gabinete de Inserção Profissional… ele está a funcionar no edifício da
Câmara Municipal, do lado direito de quem entra, junto à área do Departamento de Obras e
Urbanismo e estão disponíveis duas técnicas para fazer o acompanhamento de
desempregados em articulação com o Centro de Emprego da Figueira da Foz… Dizer-vos
que possuímos os dados de evolução do desemprego de final de 2009, sendo que no
período de 2005 a 2009, dos 17 Concelhos do Distrito, em Soure verificou-se uma
diminuição do desemprego de ≈ 16%... Tratou-se, mesmo numa ambiência de contra
ciclo, de um dos melhores resultados do Distrito…
De qualquer forma, isso não nos deve demitir de procurar criar respostas alternativas para
podermos, de forma pró-activa na criação de emprego e no acompanhamento diligente e
responsável daqueles que estão confrontados com uma situação de desemprego, encontrar
formas de atenuar o drama social que normalmente está adjacente às questões de
desemprego.
Parcerias com a Associação Empresarial de Soure… estamos sempre disponíveis para
dialogar quando nos convidam para o fazer, ficamos espantados e estranhamos é quando
nos dizem que não dialogamos quando nem sequer nos convidaram ao diálogo…. De
maneira que quando a Associação Empresarial de Soure percebeu que a Câmara
Municipal estava disponível para dialogar e para concretizar acções conjuntas, temos
vindo a fazê-lo e continuaremos a fazê-lo sempre de boa fé… devo dizer que mesmo
agora na divulgação de um conjunto de linhas de apoio aos empresários, a Câmara
Municipal foi entidade apoiante, inclusivamente estive lá com o Senhor Vereador Mário
Jorge Nunes… nestes programas de apoio, no último período, o Distrito de Coimbra
tinha ficado a uma grande distância, em termos de dinamismo na apresentação de
candidaturas, do Distrito de Leiria e do próprio Concelho de Soure tinham sido
apresentadas apenas três Candidaturas… A verdade é que, de acordo com as informações
que temos, neste Aviso de Abertura, quer o Distrito de Coimbra, quer o Concelho de
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Soure, estão mais dinâmicos… tudo aquilo que possa contribuir para fazer do capital mais
valioso, que é o da informação, um instrumento ao serviço daqueles e daquelas que dessa
informação precisam, não podemos nem nos devemos demitir de colaborar e é isso que
estamos a fazer de forma regular e sistemática.”

Usou da palavra a Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno: “o Projecto “Soure e a
República” consiste num conjunto integrado de acções, quer formativas, quer culturais e
que será suportado cientificamente por um trabalho de investigação, sério e credível, sobre
a Implantação da República. Tem a particularidade de ter uma perspectiva nacional mas
que será predominantemente focalizada em acontecimentos e personalidades que
marcaram a vida política municipal desde a Monarquia Constitucional até aos primeiros
anos da Primeira República. Este estudo científico será da autoria de um investigador de
todos nós conhecido, nosso conterrâneo, o Professor Doutor Fernando Tavares Pimenta,
que é Investigador Universitário do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX,
da Universidade de Coimbra e, portanto, ao fazer este estudo ele vai concretizar uma série
de acções, as quais passam pela realização de palestras dirigidas especificamente à
População Escolar do Concelho; as primeiras integrarão o Programa da Semana do Livro
e da Cultura, em Maio e o trabalho culminará com a edição de um livro que se intitulará
“Soure, da Monarquia à República”. Este projecto contribuirá para identificar, valorizar e
divulgar a nossa história local, designadamente, no que toca a personalidades e também a
lugares relacionados com o Movimento Republicano no Concelho de Soure.
Considerámos que este projecto era importante e que se enquadra integralmente no
âmbito do Programa de Comemorações do 1.º Centenário da República que está,
inclusivamente, previsto num diploma legal, expressamente publicado para o efeito. Este
diploma legal cria uma estrutura organizativa a nível nacional, a qual prevê exactamente a
realização de iniciativas que envolvam diferentes Órgãos e Instituições, designadamente as
Autarquias Locais que são expressamente chamadas a intervir neste programa; prevê ainda
a evocação histórica de acontecimentos ocorridos em 1910, o antes e o depois; a
participação da Sociedade Portuguesa, de uma forma especial, os mais jovens, que devem
ser chamados também a participar e a informarem-se sobre este acontecimento e as suas
consequências; a edição e divulgação de textos históricos ou científicos e a realização de
palestras e colóquios. Assim, consideramos que este Projecto “Soure e a República”
responde, na íntegra, aos objectivos subjacentes à celebração do Centenário da República
em termos nacionais, com a particularidade de lhe atribuirmos também uma perspectiva
local muito forte.
Relativamente à ESCOLA DE PAIS - SER FAMÍLIA/LAÇOS E AFECTOS, é um projecto que
estamos a acarinhar de uma forma muito especial e que vai totalmente ao encontro
daquilo que é a política implementada por este Executivo, liderado pelo Dr. João Gouveia,
através de medidas muito centralizadas nas pessoas. Este é um projecto efectivamente
centralizado nas pessoas, de uma forma especial na importância que é dada à Família e ao
reforço de laços e afectos entre Pais e Filhos, mesmo que esse reforço de laços e afectos
29

Sessão Ordinária da Assembleia Municipal de Soure, realizada no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município,
em 26 de Fevereiro de 2010

passe por imposição também de regras e de limites, que também são necessários no
processo educativo que, à partida, parece um processo simples, mas quem é pai e mãe
sabe que é um processo complexo e esta é uma contribuição da Autarquia para com os
pais e as mães do Concelho de Soure. Acima de tudo, é um projecto de natureza
preventiva, daí que sensibilizámos primeiro os pais com crianças em idade Pré-Escolar,
porque é nessa altura que começam as maiores dúvidas e inquietações sobre como educar
os nossos filhos; o número de inscrições foi para além das nossas melhores expectativas;
temos 24 inscrições, sendo 22 mães e 2 pais. Este primeiro grupo já reuniu no dia 20 de
Fevereiro, irá ter mais sessões, uma no dia 13 de Março, outra a 10 de Abril, outra a 15 de
Maio e a última a 19 de Junho, na Biblioteca Municipal. Trata-se de um trabalho inter-activo
entre os pais e as técnicas do Gabinete de Acção Social, uma vez que este serviço se
integra no Gabinete de Acção Social da Autarquia, de uma forma muito especial com a
Psicóloga e que também passa pela auscultação dos pais, dos temas que querem ver
tratados nas sessões seguintes para que as mesmas possam ir ao encontro das suas dúvidas
e inquietações. Há também uma articulação com o trabalho que é efectuado na Biblioteca
Municipal, no âmbito da Promoção da Leitura, uma vez que aqueles pais que tenham que
levar os filhos, enquanto os pais estão na Escola de Pais, os filhos estão com Técnicas da
Biblioteca Municipal, em actividades promotoras da leitura. Portanto, há também aqui
uma interligação de dois Serviços Municipais que consideramos extremamente
importantes para a vida das famílias.”
Usou da palavra o Senhor Deputado José Ferraz: “embora o Pavilhão Desportivo
Municipal da Granja do Ulmeiro já tenha sido abordado, espero, efectivamente, que a
Câmara Municipal faça todas as diligências possíveis para que esta obra se inicie.
Na Informação Escrita, pude observar, como é apanágio desta Autarquia, quanto aos
apoios dados às entidades que assumem actividades no âmbito do desenvolvimento
cultural e social do Concelho, mas queria aqui destacar, entre outros, o apoio que a
Câmara Municipal deu ao Instituto Pedro Hispano, no âmbito do Xadrez, ao Núcleo de
Actividades Diversas da Granja do Ulmeiro e ao Grupo Folclórico e Etnográfico da
Granja do Ulmeiro, na sua deslocação à Holanda.
Há aqui um ponto que, por defeito, me é sensível e que tem a ver com a Saúde. Primeiro,
saudar o Senhor Presidente de Câmara e o seu elenco pela sensibilidade que tem quanto à
política de Saúde que tem seguido e a seguir no Concelho e disso tem dado provas na
construção de uma rede de novas Extensões de Saúde - passei pelo Concelho, como
Chefe Administrativo, e conheci bem as condições que se vivia neste Concelho,
concretamente nas povoações da Serra - e, nesta altura, o Concelho está praticamente
dotado de uma rede nova de instalações. Também provas tem dado quanto à Eco-Saúde,
um procedimento que, para mim, é uma situação inédita; as populações de Brunhós,
Degracias, Pombalinho, Tapeus e Vinha da Rainha têm que estar gratas para com a
Câmara Municipal… é um aspecto que me apraz gratificar pela postura que o Senhor
Presidente de Câmara e todo o elenco tem.
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Atrevo-me a afirmar que com o terminus da obra da Extensão de Saúde da Freguesia de
Samuel, a Granja do Ulmeiro será, digamos, a Extensão de Saúde que fica em piores
condições e com isto quero dizer, perspectivando uma nova política de Saúde, a que
designam Unidades de Saúde, penso que era altura de fazer um desafio ao Senhor
Presidente de Câmara para que contemple a Granja do Ulmeiro com uma nova estrutura
e, assim sim, teremos uma nova rede de cuidados…”

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara: “relativamente à intervenção do Senhor
Deputado José Ferraz… Pavilhão Desportivo Municipal… volto a repetir, só aguardamos
a homologação da aprovação da candidatura, para acordarmos com a empresa
adjudicatária a reprogramação adequada…
Apoio ao Xadrez… o Xadrez é uma modalidade desportiva com características
diferentes… diria que o Xadrez está mais virado para a melhoria da elastecidade mental e,
de facto, penso que o Clube de Xadrez do Instituto Pedro Hispano tem feito um
excelente trabalho de tentativa de massificação da sua prática a partir dos escalões etários
que frequentam o Básico/1.º Ciclo, mas de uma forma particularmente sentida nas
Freguesias de Granja do Ulmeiro, Alfarelos, Figueiró do Campo e Vila Nova de Anços.
Nesta altura, a Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno tem vindo a procurar materializar
uma “ponte” entre o Instituto Pedro Hispano e o Agrupamento de Escolas de Soure no
sentido de tentarmos estender ao resto do Concelho formas concretas de massificação da
prática desportiva do Xadrez, nos escalões etários, designadamente do Básico/1.º Ciclo.
Questão da Saúde… de facto, penso que não apenas na Saúde como na Educação, numa
época de centralidades totais e de encerramentos… temos vindo a conseguir que esteja a
“vingar” a lógica, o modelo assente em centralidades intermédias… No que toca às
Extensões de Saúde, temos uma com menor actividade do que a que seria desejável, talvez
pela sua proximidade de Soure e da vontade dos seus próprios habitantes, a da Gesteira,
mas de resto, as outras, não apenas estão com funcionamento regular, como têm havido
até investimentos recentes, sendo que, de investimento para investimento, estamos a fazer
melhor… os investimentos na Saúde, tal como noutros domínios, assentam em
Programas Funcionais que vêm da própria Autoridade de Saúde, neste caso, e que servem
de base ao desenvolvimento dos projectos; os projectos já não estão, ou estão pouco ao
sabor da maior ou menor inspiração do projectista… o projectista pode-se inspirar, mas
com duas balizas: primeira, o Programa Funcional de quem sabe para o que é o
equipamento… na Saúde é a Saúde, no Desporto é o Desporto, na Educação é a
Educação… segunda, a baliza de não inventar porque os recursos são escassos… é na
conjugação destas balizas que o arquitecto ou o projectista têm que revelar capacidade…
Portanto, é neste quadro em que, de equipamento para equipamento, ficamos sempre com
a sensação que o mais recente é melhor que o menos recente e, às tantas, quando passado
uns anos “damos a volta”, estamos a sentir que os primeiros de todo um processo
justamente reclamam uma resposta equivalente à dos mais recentes…
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É aquilo que me parece resultar das palavras do Senhor Deputado no que toca à Extensão
de Saúde da Granja do Ulmeiro, que é ainda anterior a 1994… foi numa primeira fase em
que começaram a aparecer algumas Extensões de Saúde, mas que resultavam do
voluntarismo local, numa ambiência em que nem sempre a Autoridade de Saúde
“respondia”… todas as demais que desenvolvemos depois disso já foram em colaboração,
nem sempre económica, mas pelo menos no plano funcional, no plano da concepção do
equipamento.
É evidente que a Granja do Ulmeiro tem outra questão subjacente, mas isso vai depender
da estratégia regional de Saúde, que é a de, mantendo-se a actividade regular das
Extensões de Saúde existentes, que o eixo Alfarelos/Granja do Ulmeiro/Figueiró do
Campo, porventura da mesma forma que isso existe em Soure, possa vir a justificar,
cumulativamente e com as Extensões de Saúde existentes a funcionar, de poder vir a ter
uma Unidade de Saúde Familiar!!!... Essa é matéria para a qual estamos absolutamente
disponíveis, continuamos a dialogar com as autoridades de Saúde e tenhamos fé de que
possamos juntar à resposta existente o acréscimo de resposta que normalmente significa a
constituição cumulativa de uma Unidade de Saúde Familiar.”

Foi apreciada a Informação Escrita apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara.
PONTO 2. XXXVI ANIVERSÁRIO DO 25 DE ABRIL DE 1974 - Programa “Festivo”

- Indicação de Representantes para a Comissão Organizadora

Pela Bancada do PS, foi presente a seguinte e única proposta:
A Bancada do Partido Socialista propõe para integrar a Comissão Organizadora do Programa de

Comemorações do XXXVI Aniversário do 25 de Abril de 1974 os seguintes Deputados
Municipais:

Dra. Isabel Verão

António Letra

Dra. Luísa Anjo

como elementos da Mesa

Eng.º Pedro Cordeiro, como representante da Bancada do PS
Júlio Penedo, como representante da Bancada do PSD
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Dr. Francisco Malhão, como representante da Bancada da CDU
Dr. David Carraca, como representante da Bancada do BE

À semelhança dos anos anteriores, este Grupo integrará uma Comissão Organizadora,
coordenada pela Câmara Municipal, na qual participam também representantes das várias
Instituições Escolares do Concelho.

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a constituição de uma Comissão Organizadora do Programa do 36.º
Aniversário do 25 de Abril, composta pela Mesa da Assembleia Municipal e pelos seguintes Deputados Municipais:
Eng.º Manuel Pedro Mota Cordeiro, pela Bancada do PS, Júlio Dionísio Penedo, pela Bancada do PSD, Dr. José Francisco
Ferreira Malhão, pela Bancada da CDU e Dr. David Manuel da Costa Carraca, pela Bancada do Bloco de Esquerda. 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 12,20 horas.

A PRESIDENTE

DA ASSEMBLEIA

MUNICIPAL

_________________________________

Maria Isabel Franco Gonçalves Verão, Dra.
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O 1º SECRETÁRIO
__________________________________

António da Silva Letra

A 2ª SECRETÁRIA
___________________________________

Luísa Margarida Lima Anjo, Dra.
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