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O Senhor Presidente deu início à reunião, concedendo de imediato a palavra aos
Senhores Vereadores.
O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “Soure - Artesanato,
Gastronomia e Cultura… o Jardim da Várzea foi, mais uma vez, palco do que
melhor temos no Concelho a nível da Gastronomia, da Cultura, do Artesanato…
portanto, numa envolvência de festa e de alegria, também uma forte humanização,
não esquecendo uma referência ao Ano Internacional da Biodiversidade, numa das
entradas, na chamada entrada principal, uma série de componentes que se
complementaram uns aos outros…
Os Artesãos, mais uma vez, apresentaram vários trabalhos, muitos deles
interessantes.
As Instituições Culturais do nosso Concelho apresentaram também a sua dinâmica
e qualidade e, sem dúvida, temos que confirmar que são elementos indispensáveis
na valorização deste Certame.
As Juntas de Freguesia e as Associações como é habito, colaboraram, representando
essas próprias Freguesias, também como principais protagonistas… Houve um
empenhamento, uma motivação de todos os participantes em apresentarem o
melhor que tinham nas suas Freguesias e estamos a falar, nomeadamente em termos
da confecção dos pratos, na prestação de serviços. Foi muito gratificante verificar,
principalmente nos bastidores, toda aquela ambiência, toda a envolvência que havia
nesses participantes em darem o seu melhor, sempre num ambiente de grande
responsabilidade… Sem dúvida, para nós, foi muito importante essa parte não
visível, pelas pessoas que aderiram e que estiveram neste evento, mas é um espaço
em que se sente e se vive, na verdade, a Gastronomia e tudo que a envolve, as
pessoas fazem aquilo com bastante prazer e com bastante satisfação.
Também tenho que fazer aqui uns agradecimentos, em primeiro lugar ao Senhor
Presidente de Câmara, pelo privilégio que tive em coordenar este Certame, que me
deu imenso prazer em realizar. Também a todos os meus Colegas, Vereadores em
Regime de Permanência, pelo trabalho, pela colaboração e pela disponibilidade que
sempre demonstraram em cooperar em todo este processo e também transmitir à
Senhora Vereadora, Dra. Márcia Travassos e à Senhora Vereadora, Dra. Sónia Vidal
que as suas presenças foram muito gratificantes. Realçar os pequenos/grandes
pormenores que foram, mais uma vez, da maior importância e são esses que fazem
marcar a diferença em relação aos eventos, dos quais, nem se dão conta, mas se
estivesse alguma coisa mal dava-se logo por ela… dificilmente se encontrava um
4

13.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 15 de Julho de 2010
papel no chão… dificilmente viram uma casa de banho suja… também não se
aperceberam com certeza, mesmo com o calor que se fez sentir, dos insectos… o
vestuário identificativo, uma mais valia… naturalmente, isto não é fruto do acaso,
tem a ver com planeamento, com algum rigor, com o trabalho de muitas pessoas…
quero aproveitar para realçar o trabalho das pessoas que colaboraram mais
directamente comigo, foram incansáveis, no seu empenhamento, dedicação e no
sentido responsável, e estou a falar do Senhor Cândido do Bem, do Dr. Mário João,
do Chefe Rodrigues e de todo o Pessoal dos Diversos Sectores Operacionais da
Câmara Municipal. Por vezes surgem avarias e o que importa é que sejam
solucionadas de forma eficaz e discreta. Portanto, houve uma vasta equipa, toda
mobilizada, com sentido de responsabilidade e também com muito gosto em
participar e dar dignificação ao nosso Concelho. Para remate final, dizer que o
aspecto Gastronómico correu muito bem, não me esquecendo de todos os
requisitos no âmbito da Segurança e Higiene Alimentar. Todas as Acções Culturais
de qualidade que integraram este Certame, toda a vivência, envolvência e motivação
de todos os participantes, todos estes factores associados, sem dúvida, também não
esquecendo da envolvência natural do Jardim da Várzea - o “ex-libris” do nosso
Concelho -, tudo conjugado, naturalmente que este Certame teria que culminar num
êxito.
Portanto, da minha parte e de todos quantos colaboraram mais directamente
comigo, naturalmente como colaborador directo do Senhor Presidente de Câmara,
penso que tudo correu da melhor maneira e dignificámos, mais um vez, o nosso
Concelho e mantivemos este Certame como referência a nível regional.”
O Senhor Presidente referiu que: “o Senhor Vice-Presidente Santos Mota fez
uma intervenção/balanço sobre o Certame Soure - Artesanato, Gastronomia e
Cultura/2010...
A título complementar, importará, da minha parte, referir o seguinte: fui algumas
vezes, durante os dois fins de semana, a esta iniciativa… Nalgumas delas
acompanhado, quer com o Senhor Vice-Presidente, quer com os colaboradores que
mais directamente estavam a trabalhar para que tudo corresse o melhor possível…
de facto, também penso que existem todas as razões e mais algumas para estarmos
não apenas de consciência tranquila, mas orgulhosos e satisfeitos!!!... há muita gente
a promover e a realizar iniciativas que têm como tema nuclear, a Gastronomia, mas
eu diria que há poucas ou nenhumas a fazê-lo respeitando integralmente a
ambiência legal aplicável… Importará referir que na preparação deste evento, a
5

13.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 15 de Julho de 2010
pré-avaliação, a “auditoria” interna e externa, que previamente é feita, é mais
exigente do que aquela que a lei determina e que é aplicável nos licenciamentos
de unidades que prestam serviços de restauração...
Por outro lado, nunca é demais referir que há, efectivamente, um conjunto de
pormenores que são tudo menos resultado do acaso.
Nestas iniciativas, como puderam constatar, são sempre convidadas pessoas que
têm responsabilidades regionais, distritais, nacionais… durante essas “recepções”,
sem prejuízo das pessoas poderem gostar mais de uma coisa em detrimento de
outras, há uma coisa que todos perceberam, é que de uma forma inacreditável, por
exemplo, praticamente não havia moscas!!!… como o Senhor Vice-Presidente disse,
e bem, olhava-se para o chão e, sinceramente, tínhamos a sensação de estar a olhar
para o chão deste Salão Nobre… isto que parece uma coisa natural não é!!!... É
natural porque nós só reparamos no que está mal e nem valorizamos aquilo que,
inacreditavelmente, está bem porque não é fácil que esteja bem… por isso é que
acho que, não repetindo o que o Senhor Vice-Presidente disse justamente, podemos
vir a ter que repensar o modelo, podemos ter que ver como é que podemos vir a
partilhar esforços de financiamento desta iniciativa… mas, sem prejuízo de
acompanharmos sempre o evoluir dos tempos e podermos ter que repensar
modelos, designadamente estrutura de co-financiamento dos custos inerentes a uma
iniciativa deste género, atingimos um patamar, a vários níveis, do qual não podemos
abdicar!!!... é que esta iniciativa… ela não é uma referência regional… é uma
referência nacional!!!... porque aqueles que visitam as iniciativas que têm como tema
aglutinador a Gastronomia, daqueles que as visitam todas, até com
responsabilidades políticas e públicas, não ouvi nenhum dizer que esta tinha que
melhorar o que quer que fosse, comparativamente com outra qualquer que se realiza
no País e isto numa perspectiva qualitativa...
Numa perspectiva quantitativa e mesmo num quadro não atractivo para as famílias,
não vamos carpir mágoas, devemos, acima de tudo, afirmar auto-estima,
confiança… mas, ainda assim, e mesmo com o primeiro fim de semana que,
normalmente, os Presidentes de Junta, as próprios Autarcas com responsabilidades
directas, consideram sempre que é mais complicado, porque acham que a própria
divulgação do evento está mais consolidada e conseguida no espaço que medeia
entre o primeiro e o segundo… para a chamada captação de novos visitantes pode
ser um aspecto a melhorar ainda que vos deva dizer o seguinte: na tal ambiência mais
difícil para as famílias, os números que foram resultantes do acompanhamento
próximo feito pela equipa do Senhor Vice-Presidente Santos Mota, são muito claros e
apontam para um valor ligeiramente superior a 9000 refeições… um valor muito
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positivo!!!... É o segundo melhor número de sempre, e esta foi a 16.ª iniciativa… na
assistência, o segundo fim de semana rondou as 1300/1400 pessoas, no primeiro
teve um valor mínimo de 900, uma média de 1100… Portanto, enfatizada de forma
devida e adequada a avaliação mais importante, que é a qualitativa, também importa
complementar a avaliação qualitativa com a tradução quantitativa. Diria que são
muito bons números, que estamos perante uma iniciativa que é uma referência
nacional, cujo modelo de financiamento deveremos repensar… a verdade é que
depois de fazermos os testes de tudo num fim de semana com as 12 Freguesias, 4
Freguesias em 3 fins de semana, 3 Freguesias em 4 fins de semana e agora 6
Freguesias em 2 fins de semana, penso que este modelo, com estes números
permite que haja qualidade e uma serenidade tranquila, mas com gente!!!... Se
também vier muito mais gente, não sei se existe espaço, estrutura para, tendo tanta
gente, manter a serenidade tranquila que é aliada da qualidade que queremos manter
e preservar… Portanto, estamos praticamente no limite da capacidade para toda a
estrutura física que está pensada, tudo o que seja ir para além das 11000 refeições
pode criar momentos em que poderemos perder, do nosso ponto de vista, a
serenidade e a tranquilidade que um certame deste género deve ter... Pensamos que,
nesta altura, aquilo que nos deve “preocupar” é em, não prescindindo nós do
investimento que lhe está adjacente, termos que pensar em fórmulas criativas de poder
partilhar o co-financiamento desta resposta, mas não abdicando daquilo que são os
patamares a que chegámos.”
A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “Soure - Artesanato,
Gastronomia e Cultura… já praticamente tudo foi dito, mas não posso deixar de
reiterar aquilo que já tinha afirmado na última reunião de Câmara, quando já tinha
ocorrido o primeiro fim de semana e, mais uma vez, comprovámos que a Câmara
Municipal tem uma forte capacidade organizativa, que o público adere
massivamente a este certame, essencialmente para degustar os sabores das diferentes
Freguesias, mas também para participar nas iniciativas de carácter cultural. Trata-se
de mais uma iniciativa em que reforçamos, no plano cultural e, neste caso,
gastronómico, a coesão concelhia, porque justamente é um certame em que
participam Munícipes de todas as Freguesias do Concelho e em que todas as
Freguesias estão representadas a diversos níveis. A elevada qualidade nos
pequenos/grandes pormenores faz com que tenhamos o maior orgulho em trazer
amigos, vivam eles em qualquer lugar do País. A referência nacional é pois muito
justa e adequada, pois inúmeras pessoas que vivem em diversos pontos do País
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sentem-se sempre aqui muitíssimo bem, fazem comparações com outras iniciativas
do género e a comparação é sempre muito positiva relativamente ao nosso Certame.
Penso que foi interessante a questão da integração do Passatempo do Diário As
Beiras. Aliás, os responsáveis deste Jornal referiram, precisamente, que tinha
corrido muito bem em termos de adesão de público e de participantes. Mas
como em tudo, as pessoas são sempre o mais importante e por detrás de uma
grande iniciativa está sempre um grande ser humano e, naturalmente, tenho que
felicitar o Senhor Vice-Presidente, Dr. Santos Mota, pela coordenação exemplar
que, mais uma vez, aqui manifestou e tenho que saudar toda a equipa que ele
coordenou e que estiveram sempre presentes, ao nível de funcionários e técnicos.
Gostaria também de fazer uma referência específica, porque demos sempre por
eles mesmo que trabalhando nos bastidores e discretamente, mas acho que é
importante referir o papel, quer do Senhor Rodrigues, quer do Senhor Cândido
do Bem, quer do Dr. Mário João. Foram presenças que se fizeram sentir pela
positiva e que também fazem parte dos pequenos/grandes pormenores desta
iniciativa.
Na área da Educação, estive presente, no dia 5 de Julho, na apresentação das Provas
de Aptidão Profissional, dos 15 alunos do 3.º ano do INTEP, do Curso Técnico de
Electrotecnia. É interessante apreciar aquelas grandes máquinas que os alunos
projectam e põem a funcionar. Acima de tudo, é interessante verificar e são
testemunhos dos professores do INTEP, que estes alunos têm emprego garantido,
o que é muito importante. Hoje, a Direcção do INTEP irá proceder à entrega dos
Diplomas destes alunos.”
O Senhor Vereador Américo Nogueira referiu que: “Gastronomia… para além de
dar os parabéns ao Senhor Vice-Presidente, Dr. Santos Mota, realçar uma questão
que penso que ninguém falou, que é a festa dos que participam com o seu trabalho,
em todas as Instituições presentes, as mulheres e homens que trabalham, começam
a trabalhar às 8 da manhã, terminam às 24 horas… há um trabalho das Instituições
e há uma festa das Instituições; há uma permuta e um convívio permanente que as
pessoas não se apercebem, mas muitas das vezes falta comida e tem de se ir ao
vizinho do lado… portanto, realçar o espírito de grande amizade, entreajuda e
convívio que existe entre todos os participantes, não esquecendo que a grande
maioria colaboram gratuitamente para as suas Instituições.”
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O Senhor Vereador Mário Jorge Nunes referiu que: “relativamente ao Soure Artesanato, Gastronomia e Cultura… aproveitar para saudar a equipa liderada pelo
Senhor Vice-Presidente, Dr. Santos Mota, que levou a cabo este evento já com
raízes firmadas no Concelho de Soure e que se vem cimentando como uma festa da
Família Sourense e de projecção nacional. Está no limite da expectativa, é sempre
difícil fazer cada vez melhor e concordo com as palavras do Senhor Presidente
quando diz que este modelo de 2 fins de semana, 6 Freguesias em cada um, é um
modelo equilibrado porque se fossem as 12 Freguesias num fim de semana poderia
não haver capacidade nem público suficiente que justificasse este tipo de
investimento, por outro lado, ser em 2 fins de semana dá a oportunidade a quem
não pode vir num fim de semana estar no outro; dá a possibilidade de rondarmos
pelas Freguesias, tendo o calendário influenciado os resultados deste ano, pois o
primeiro fim de semana coincidiu com as festas tradicionais à volta do S. João. De
qualquer das maneiras, os parabéns à equipa que levou a efeito este Certame, o
Concelho de Soure ficou mais dignificado.”
A Senhora Vereadora Dra. Sónia Vidal referiu que: “Soure - Artesanato,
Gastronomia e Cultura… já tudo foi dito, mas não quero deixar passar sem felicitar
a coordenação do Senhor Vice-Presidente nesta iniciativa e que todos nós pudemos
verificar que foi, sem dúvida, uma excelente coordenação e quero salientar também
que saltou à vista o excelente aspecto visual da estrutura que estava na entrada,
muito bem conseguida e que cativou as pessoas.”
A Senhora Vereadora Dra. Márcia Travassos referiu que: “dizer que tive a
oportunidade de visitar o Certame Soure - Artesanato, Gastronomia e Cultura.
Realçar a excelente organização do espaço, e não querendo repetir o que já foi dito,
a verdade é que a entrada principal marcava a diferença e era um excelente cartão de
visita. Foi a primeira vez que tive a oportunidade de visitar e cativou-me logo a
entrada, alusiva ao tema da Biodiversidade. Dizer que o próprio ambiente que as
Freguesias e as Instituições criaram, também foi um exemplo.
Por tudo isto, nunca é demais felicitar todos quantos estiveram na coordenação,
directa ou indirectamente, em especial todo o trabalho e todo o empenho na pessoa
do Senhor Dr. Santos Mota.”
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Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
2.1. Licenciamento de Obras Particulares

Foi tomado conhecimento do(s) licenciamento(s) de obras particulares verificado(s) no período
decorrido entre a última reunião e a de hoje. -----------------------------------Ponto 3. Apreciação de Propostas de Acta
3.1. - 27.05.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta.------------------3.2. - 17.06.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta.------------------Ponto 4. EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR
. CENTRO ESCOLAR DAS FREGUESIAS DE DEGRACIAS/POMBALINHO
. Aquisição de Equipamento Informático
- Ajuste Directo e Adjudicação
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

CENTRO ESCOLAR DAS FREGUESIAS DE DEGRACIAS/POMBALINHO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
- AJUSTE DIRECTO E ADJUDICAÇÃO
Na sequência do despacho, de 16.06.2010, do Sr. Vereador Mário Jorge Nunes, tendo em vista o fornecimento
em causa, sugere-se a V. Exª a aprovação dos seguintes pontos:
1. AJUSTE DIRECTO
Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, no regime simplificado, uma vez que o valor do
fornecimento é de 312,64 euros + IVA, inferior ao limite máximo de 5.000,00 euros estabelecidos para o
recurso a esta figura – cf. art. 128º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008,
de 29 de Janeiro -.
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer do Presidente da Câmara Municipal quer
da Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf.
alínea a) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho -.
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O encargo previsto para o presente fornecimento tem cabimento no orçamento para o presente ano de 2010
pela rubrica 02.02.07.01.03.05 e trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a
classificação de 01.001 2004/10.
2. ADJUDICAÇÃO
Sugerimos a adjudicação do presente fornecimento à empresa Cibersur Unipessoal, Lda., no valor de 312,64 €,
acrescido de IVA.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo se encontra dispensado da redução a
escrito – vide al. a) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro -.
Tendo em conta que a decisão é favorável ao único interessado, sugere-se a dispensa da audiência prévia, nos
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 103º do CPA.
A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, não depende da
publicitação da mesma, pela entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos
(www.base.gov.pt) – ver n.º 3 do art. 128.º do CCP -.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
28.06.2010
e
Assunto: Educação – Ensino Pré-Escolar
Centro Escolar das Freguesias de Degracias/Pombalinho
Aquisição de Equipamento Informático

Na sequência da instalação do Equipamento Informático adquirido para o Centro Escolar das
Freguesias de Degracias/Pombalinho, feita a análise considerada adequada, concluiu-se que
importa acautelar a sua protecção a fim de reforçar a segurança da informação disponível, sempre
que ocorram falhas de energia.
Assim sendo, sugere-se, a título complementar, a aquisição de equipamento periférico do tipo
UPS com 650VA, para protecção de cada computador instalado, estimando-se o valor total para a
aquisição de 8 unidades em 320,00€ (40,00€/unidade), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Sugere-se a consulta à empresa “Cibersur Unipessoal, Lda.”.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Vítor Miranda, Eng.º Electrotécnico)
15.06.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ratificação do Despacho da Senhora Vereadora, Dra. Ana
Maria Treno.-------------------------------------------------------11
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Ponto 5. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
. CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SAMUEL
. Aquisição de Equipamento Informático
- Ajuste Directo e Adjudicação
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SAMUEL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
- AJUSTE DIRECTO E ADJUDICAÇÃO
Na sequência do despacho, de 16.06.2010, do Sr. Vereador Mário Jorge Nunes, tendo em vista o fornecimento
em causa, sugere-se a V. Exª a aprovação dos seguintes pontos:
1. AJUSTE DIRECTO
Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, no regime simplificado, uma vez que a proposta para o
fornecimento é de 234,48 euros + IVA, inferior ao limite máximo de 5.000,00 euros estabelecidos para o
recurso a esta figura – cf. art. 128º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008,
de 29 de Janeiro -.
A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer do Presidente da Câmara Municipal quer
da Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf.
alínea a) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho -.
O encargo previsto para o presente fornecimento tem cabimento no orçamento para o presente ano de 2010
pela rubrica 02.02.07.01.03.05 e trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a
classificação de 01.002 2007/14.
2. ADJUDICAÇÃO
Sugerimos a adjudicação do presente fornecimento à empresa Cibersur Unipessoal, Lda., no valor de 234,48 €,
acrescido de IVA.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo se encontra dispensado da redução a
escrito – vide al. a) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro -.
Tendo em conta que a decisão é favorável ao único interessado, sugere-se a dispensa da audiência prévia, nos
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 103º do CPA.
A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, não depende da
publicitação da mesma, pela entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos
(www.base.gov.pt) – ver n.º 3 do art. 128.º do CCP -.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
28.06.2010
e
Assunto: Educação

- Ensino Básico
Centro Escolar da Freguesia de Samuel
Aquisição de Equipamento Informático
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Na sequência da instalação do Equipamento Informático adquirido para o Centro Escolar das
Freguesias de Degracias/Pombalinho, feita a análise considerada adequada, concluiu-se que
importa acautelar a sua protecção a fim de reforçar a segurança da informação disponível, sempre
que ocorram falhas de energia.
Assim sendo, sugere-se, a título complementar, a aquisição de equipamento periférico do tipo
UPS com 650VA, para protecção de cada computador instalado, estimando-se o valor total para a
aquisição de 6 unidades em 240,00€ (40,00€/unidade), acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Sugere-se a consulta à empresa “Cibersur Unipessoal, Lda.”.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Vítor Miranda, Eng.º Electrotécnico)
15.06.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ratificação do Despacho da Senhora Vereadora, Dra. Ana
Maria Treno.-------------------------------------------------------Ponto 6. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
. PROGRAMA DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR -1.º CEB
- Ano Lectivo 2010/2011

. Acordo de Colaboração/Acesso ao Apoio Financeiro

A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “trata-se da
implementação do Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º
CEB. Como todos sabemos, este Programa foi implementado em todas as escolas
do Município, no ano lectivo 2006/2007, numa parceria entre o Município e o
Agrupamento de Escolas de Soure. Têm sido também estabelecidas parcerias com
Juntas de Freguesia e IPSS locais. De acordo com o legalmente previsto, temos que
enviar à DREC, até 30 de Junho, o Acordo de Colaboração para que, no início do
próximo ano lectivo, possamos proporcionar o acesso aos alunos do nosso
Concelho, às aulas de Inglês, Actividade Física e Desportiva, Música e Apoio ao
Estudo.
Para a elaboração do Acordo de Colaboração realizámos reuniões com a Direcção
do Agrupamento de Escolas de Soure e aproveitamos estas reuniões para fazer um
Balanço no sentido de continuar a melhorar a implementação deste serviço. É um
Programa extremamente exigente, mas extremamente positivo para a formação
pessoal e social dos alunos do nosso Concelho. Temos também tido a preocupação
de dar visibilidade àquilo que se faz no âmbito das AEC e fazemo-lo em ocasiões
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especiais: nas comemorações do 25 de Abril, na Semana do Livro e da Cultura, por
forma a que, designadamente, os pais e toda a comunidade possam perceber que
este é efectivamente um Programa muito positivo para as crianças; não passa por
uma mera ocupação de tempos livres, mas que se trata de proporcionar
aprendizagens que têm um reflexo enriquecedor nos alunos entre os 6 e os 10 anos,
um programa ao qual todos têm acesso, independentemente da escola que
frequentam.”
O Senhor Presidente referiu que: “o que importa referir politicamente, porque
estamos a falar de Política Municipal de Educação, é que quando foi lançado, a nível
nacional, o Programa Nacional das Actividades de Enriquecimento Curricular, a
verdade é que já tínhamos algumas experiências anteriores… logo no primeiro ano,
em 2006/2007, generalizámos a todo o Concelho e o que acontece é que,
anualmente, é preciso identificar o número de alunos, o número de turmas e, acima
de tudo, que materializemos, de acordo com aquilo que são as “definições” para
cada ano lectivo, que subscrevamos a actualização destes Protocolos.
Aquilo que importa é podermos dizer que no 1.º CEB, no próximo ano lectivo,
voltaremos a ter todas as crianças com aulas de Inglês, Expressão Física ou Motora
e de Música!!!...
A Câmara Municipal continuará a estabelecer as Parcerias consideradas
adequadas/oportunas com parceiros concelhios, continuará a coordenar toda esta
prestação educativa complementar.
Assim trata-se de aprovarmos a ratificação da subscrição do presente Acordo de
Colaboração.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a ratificação da subscrição do presente Acordo de
Colaboração.---------------------------------------------------------------------Ponto 7. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO
. Reorganização da Rede Escolar - Ano Lectivo 2010/2011
. Suspensão de Escolas do 1.º CEB
- Parecer “Final”

O Senhor Presidente referiu que: “penso que este Parecer “Final” diz tudo… Como
sabem, houve muito ruído na Comunicação Social Nacional.
No que diz respeito ao nosso Concelho, em concreto, já havíamos aprovado um
Parecer, sendo que, na prática, o Parecer “Final” não é mais do que a enfatização do
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13.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 15 de Julho de 2010
Parecer Inicial, com a diferença de que na sequência de um acordo entretanto
havido entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e o Ministério da
Educação, para o que diz respeito ao próximo ano lectivo, as Câmaras, nos
chamados casos que levantavam algumas dúvidas, passaram a ter capacidade de
decisão determinante.
Portanto, este Parecer é, no fundo, a decisão que determinará a reorganização a
implementar no próximo ano lectivo… Encerrarão, apenas e só, aquelas a que nós
démos Parecer Favorável, sendo que discordámos de eventuais encerramentos que
não conduziriam a um quadro de acolhimento que melhorasse as condições de
ensino/aprendizagem e tivémos o cuidado de insistir numa política habitual de
diálogo eficaz.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a ratificação do Parecer “Final”.-------------Ponto 8. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
. CASAS MORTUÁRIAS - CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO
. Das Freguesias
- Comparticipações // 2010 - (1)

HABITAÇÃO, URBANIZAÇÃO E URBANISMO
CASAS MORTU ÁRIAS
CONSTRU ÇÃO - REABILITAÇÃO
DAS FREGU ESIAS - Comparticipações // 2010 - (1)

Proposta
Entidade
Jun ta de Fr eg ues ia de Fig ueir ó do Cam po

Transferência
de Capital

5.000,00 €

O Vice-Presidente*
(Santos Mota, Dr.
* Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despachos
do Exmo Senhor Presidente da Câmara, de 03.11.209 e 06.11.2009.
2010.07.13

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Vice-Presidente, Dr. Santos Mota.--------------------------------------------------------------------------------Ponto 9. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
15

13.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 15 de Julho de 2010
. CASAS MORTUÁRIAS - CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO
. Das Paróquias
- Comparticipações // 2010 - (2)

HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
CASAS MORTU ÁRIAS
DAS PARÓ QU IAS OU INSTITU IÇÕES

Comparticipações // 2010 - (2)
Proposta

Entidade
Fá br ic a da Ig r ej a Par o quialda Fr eg ues ia de So ur e
- Capelan ia do Es pír ito San to -

Transferência
de Capital

20.000,00 €

O Vice-Presidente*
(Santos Mota, Dr.)
* Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despachos
do Exmo Senhor Presidente da Câmara, de 03.11.209 e 06.11.2009.
2010.07.09

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Vice-Presidente, Dr. Santos Mota.--------------------------------------------------------------------------------Ponto 10. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. EN 348 - EXECUÇÃO NOVO TROÇO, KM 21,1 A 23
- Aquisição de Terrenos
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
EN 348 – EXECUÇÃO DE NOVO TROÇO, KM 21,1 A 23

- AQUISIÇÃO DE TERRENOS
Na Reunião de Câmara, de 30.01.2009, foi deliberada a aquisição de terrenos no âmbito da empreitada supra
mencionada.
Durante a execução dos trabalhos verificou-se a necessidade de adquirir uma outra parcela de terreno, não
prevista inicialmente, bem como compensar o proprietário da parcela 11 pela perda de sete árvores, pelos
montantes de 293,32€ e 175,00€, respectivamente, conforme informação dos serviços.
Por fim, relembramos que estes valores irão ser, naturalmente, suportados pela LRP – Britas do Centros, SA,
segundo o acordo indemnizatório outorgado com aquela empresa.
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Tendo em conta o montante em causa, compete à Câmara Municipal, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo
64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Outubro, a decisão sobre a aquisição.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
09/07/2010

e
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES - REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO ABERTURA DE ESTRADAS E CAMINHOS
Empreitada de “EN 348 – EXECUÇÃO DE UM TROÇO, KMS 21,1 a 23”.
- Expropriações/Indemnizações – aditamento

Em reunião de Câmara de 30-01-2009, foi aprovada uma grelha de indemnizações relativa ao tema em
assunto.
Durante o desenrolar dos trabalhos verificou-se a existência duma nova parcela de terreno a ocupar,
não referenciada inicialmente, pertença dos herdeiros de Raúl dos Santos Azevedo, Degracias,
identificada na planta em anexo.
Por outro lado, foram identificas sete oliveiras, na parcela 11, pertença de José Maria Mendes Gama,
não incluídas na listagem inicial.
Assim, sugere-se a aprovação da indemnização correspondente a estas duas novas situações, no valor
de 293,32€ + 175,00€.
A ser aprovada a indemnização agora proposta, o valor global de indemnizações relacionadas com a
obra atingirá os 10.186,02€, conforme mapa resumo seguinte:

Aprovadas em R.C. de 30-01-2009

Parcela
2
7
3
4
8
5
6
9
10
11
12
13
11

Proprietário(s)
Maria Luisa Ferreira Gameiro
Maria Luisa Ferreira Gameiro
Maria Jorzina Santos Cardoso
Dr. Amilcar Mascarenhas Saraiva e filhos
Dr. Amilcar Mascarenhas Saraiva e filhos
José Freire
Natália Bento
João Oliveira Simões
Franklim Santos Casqueira
José Maria Mendes Gama
Maria da Conceição
Herdeiros de Raúl dos Santos Azevedo
José Maria Mendes Gama

Morada
Marinha Grande
Marinha Grande
Casais de S. Jorge
Porto
Porto
Degracias
Coimbra
Degracias
Degracias
Degracias
Degracias
Degracias
Degracias

Áreas
(m²)

Oliveiras
(un)

28,44
29,64
119,57
3537,3
88,55
149,9
321,67
157,91
264,16
105,55
56,16
146,66
7

Total

Valor de
Indemnização
56,88 €
59,28 €
239,14 €
7.074,60 €
177,10 €
299,80 €
643,34 €
315,82 €
528,32 €
211,10 €
112,32 €
293,32 €
175,00 €

10.186,02 €

À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º)
2010-07-01
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O Senhor Presidente referiu que: “terminado o investimento, vem o Senhor Chefe
de Divisão de Obras Públicas Municipais, Eng.º Mário Monteiro, dizer que durante
o desenrolar dos trabalhos se constatou a existência de uma nova parcela de terreno
a ocupar que não estava na listagem inicial e que, por outro lado, numa das parcelas
foram identificadas mais 7 oliveiras do que as já incluídas na mesma.
Portanto, trata-se de aprovarmos o pagamento da indemnização correspondente a
estas duas novas situações - 293,32€ e 175,00€ -, o que faz com que a listagem que
inicialmente aprovámos, passe a ter um valor global de 10.186,02€.
Estes valores acabarão por ser pagos pela LRP - Britas do Centro, S. A. pois, como
sabem, este investimento foi precedido de um Acordo Indemnizatório, em que, sem
recurso a via judicial, esta empresa assumiu que pagava não só a obra, como tudo o
que tivesse a ver com compra de terrenos, indemnizações que a mesma motivasse.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição de terrenos, conforme decorre das informações
técnicas dos serviços.-----------------------------------------------------------
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