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Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações

O Senhor Presidente deu início à reunião, começando por prestar as seguintes
informações:
* EDUCAÇÃO
No que toca aos novos Centros Escolares, foram também terminados, em tempo
útil, isto é, antes do início do Ano Lectivo, os investimentos na melhoria das
condições de segurança dos espaços adjacentes, quer no de Degracias/Pombalinho,
quer no de Samuel…
* CULTURA
- No dia 03 de Setembro, estivémos presentes, eu e o Senhor Vice-Presidente,
Dr. Santos Mota, na Antiga Escola Secundária, numa parte das instalações, a
formalizar a subscrição de dois Protocolos, um com o Clube de Pesca
Desportiva de Soure e outro com o “Cascos e Rolhas” - Grupo Desportivo e
Recreativo de Soure… Assim, ficaram a ocupar um conjunto de duas salas e duas
casas de banho, tendo resolvido os seus problemas de Sede Social… Por outro
lado, isto insere-se dentro daquele nosso objectivo de aprovarmos formas de apoio
a actividades que, no plano legal, têm que ver com atribuições do Município!!!…
Uma das formas que nós temos de apoiar acções nestes domínios é exactamente
colaborar através da cedência de equipamentos em termos que decorrem da
legislação aplicável… e enquanto se mantiver a utilidade social dos equipamentos,
óptimo, sendo que estamos a conseguir concretizar um duplo objectivo: demos uma
nova vida, redireccionando a utilidade social ao equipamento e, por outro lado,
evitámos a degradação que normalmente resulta quando um qualquer imóvel deixa
de ter utilidade e é abandonado, mesmo que seja periodicamente acompanhado…
- No dia 04 de Setembro, a Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno esteve, em
representação do Município, na 12ª Edição do Festival de Danças e Cantares do
Grupo de Pauliteiros de Vila Nova de Anços... Eu próprio, representei o Município
no XXI Festival de Folclore do Grupo Folclórico e Etnográfico do Casal do
Cimeiro, sendo que se trataram de duas meritórias iniciativas, que contaram com
uma expressiva adesão das pessoas…
- No dia 05 de Setembro, estive na comunidade de Casal dos Ferreiros, Freguesia de
Soure, na Matança do Porco… trata-se de um iniciativa em que toda uma
comunidade se envolve na recriação de um hábito ancestral, aproveitando para
conviver, de forma mais do que saudável…
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- No dia 11 de Setembro, estive também presente, com a Senhora Vereadora Dra. Ana
Maria Treno, no XVII Festival Nacional do Grupo Folclórico e Etnográfico da Granja
do Ulmeiro… Esta iniciativa contou, mais uma vez, com assinalável adesão popular.
- No dia 12 de Setembro, eu e a Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno,
“acarinhámos” o lançamento do livro “Memórias de Outrora” de uma Senhora do
Concelho de Soure, do Sobral, naquilo que tem vindo a ser um hábito nosso:
estimular pessoas, Munícipes, que têm a coragem de escrever…
* DESPORTO
- Na próxima semana deverá ter início a construção do novo Pavilhão Desportivo
de Alfarelos/Granja do Ulmeiro.
O Instituto Pedro Hispano desenvolveu uma iniciativa de iniciação ao Xadrez
Escolar… Concretamente, no dia 11 de Setembro, estiveram docentes dos 1.º, 2.º e
3.º Ciclos, dos Distritos de Aveiro, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu… estiveram
representantes da Direcção Geral de Educação, o Senhor Presidente da Federação
Portuguesa de Xadrez, o Senhor Presidente da Associação Desportiva Escolar de
Xadrez de Coimbra, o Senhor Presidente da Associação de Xadrez de Coimbra e o
Mestre António Freire - Mestre Internacional de Xadrez… Foi dada formação a
professores de Escolas dos cinco Distritos para poderem disseminar aquilo que está
a ser feito no Xadrez, numa parte do Concelho de Soure…
Durante a “Sessão” de Encerramento, a que “presidi”, fui convidado a proceder à
entrega dos Diplomas aos Participantes.
* ACÇÃO SOCIAL
No dia 11 de Setembro, em representação do Município, estive no 1.º Aniversário
do novo Lar de Alfarelos... Uma iniciativa do Centro Social de Alfarelos, que foi
bastante participada e que teve interessantes e saudáveis momentos culturais…
* SAÚDE
Hoje mesmo, estive numa reunião na Figueira da Foz, com os Senhores Presidentes
de Câmara, da Figueira da Foz e de Montemor-o-Velho, e com o Senhor Presidente
da ACES do Baixo Mondego.
Foi-nos feita uma apresentação de qual o estado da Saúde nos Concelhos que
integram a ACES do Baixo Mondego… Algumas das soluções que já implementámos
no Concelho, apesar de tudo, começam agora a equacionar a possibilidade de as
implementar nesses Concelhos… entre os três, decidimos, por unanimidade, que quem
ficaria a presidir ao Conselho da Comunidade seria o Dr. João Ataíde, Presidente da
Câmara Municipal da Figueira da Foz.
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O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “ontem, dia 15 de
Setembro, realizou-se a Sessão Solene de Abertura das Festas de S. Mateus e
FATACIS presidida pelo Senhor Governador Civil de Coimbra. Uma Sessão com
diversas intervenções no âmbito destes festejos. Foram atribuídos prémios aos
alunos que mais se distinguiram no Ensino Secundário, bem como a entrega de uma
Medalha de Mérito Desportivo.
No dia 05 de Setembro, estive presente nos festejos em Honra do Senhor dos
Aflitos. Esta festa esteve interrompida mais de 80 anos e foi revitalizada pelo Grupo
Onomástico “Os Josés de Soure” - “Grojos”.
No dia 11 de Setembro, recebi no Salão Nobre, mais de 250 participantes no
Encontro de Antigos Veículos Motorizados, da Marca “Vespa”. Uma organização
da Associação de Vespas do Marquês \ Barros da Paz - Almagreira, fazendo parte
alguns elementos do Concelho de Soure.
No dia 12 de Setembro, estive em Vila Nova de Anços, na Casa do Povo, num
Concurso de Pesca Desportiva, organizado pela Associação Regional do Centro de
Caça e Pesca local.”
A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “o Senhor Presidente já
referiu, na área da Cultura, os Festivais de Folclore. Acrescentaria apenas que estes
três Festivais, que decorreram nestes dois fins de semana, encerraram um ciclo de
17 Festivais de Folclore que decorreram entre Maio e Setembro, no Concelho de
Soure, o que revela uma forte dinâmica, se pensarmos, por exemplo, no conjunto de
pessoas que cada um dos Festivais envolve, quer dos próprios grupos que
organizam, quer da comunidade envolvente, quer dos grupos que nos visitam.
Penso que se trata de acções com grande impacto cultural e também social.”
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 Proposta de Acta de 03.09.2010

Deliberado, por unanimidade, retirar a presente proposta de Acta da ordem de trabalhos.-Ponto 4. EDUCAÇÃO
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. Ano Lectivo 2010 - 2011

- Início

A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “mais uma vez, no nosso
Concelho, as actividades escolares iniciaram-se com a serenidade habitual, de
acordo com o calendário estabelecido pelo Ministério da Educação para o Ano
Lectivo 2010/2011.
No que toca aos 12 Jardins de Infância, apenas o Jardim de Infância dos Simões
iniciará as suas actividades no dia 20 de Setembro, porque a Educadora que ali foi
colocada, teve que ser substituída por motivo de doença.
Durante toda a semana anterior estive presente nas reuniões com os pais,
encarregados de educação e educadores, nos 11 Jardins de Infância. Todos tiveram
conhecimento que se daria início não só às Actividades Lectivas, mas também ao
Serviço de Apoio à Família, isto é, o Serviço de Almoço, o Prolongamento de
Horário no Pré-Escolar, e as Actividades de Enriquecimento Curricular no 1.º CEB.
Para tal, houve toda uma articulação com as Instituições envolvidas no que toca,
quer a Transportes Escolares, quer ao Fornecimento de Refeições, quer ao nível dos
Recursos Humanos.
No que se refere ao 1.º CEB, as 14 Escolas iniciaram o seu funcionamento no dia 13
de Setembro. Os dois novos Centros Escolares entraram também em funcionamento.
À semelhança dos anos anteriores, a Autarquia disponibilizou Recursos Humanos
no arranque deste Ano Lectivo para uma limpeza geral das Escolas do 1.º CEB, o
que em termos de funcionamento é uma acção importante ao nível da higiene dos
espaços. É também uma forma de rentabilizar estas auxiliares que, enquanto não
começam as aulas, não têm propriamente uma actividade a desenvolver.
Os Transportes Escolares começaram no dia 14, em articulação com o Senhor
Vereador Américo Nogueira. Esta é a semana dos ajustes em termos de horários. É
um serviço extremamente exigente, muito próximo das famílias. Em cada ano, este
serviço tem vindo a melhorar, há um acompanhamento quase directo das famílias.
Já nos outros Ciclos de Ensino, no Agrupamento de Escolas de Soure, todos os
alunos começaram o Ano Lectivo a 13 de Setembro, com horário integral a partir
do dia 14 de Setembro.
No Instituto Pedro Hispano, as actividades tiveram o seu início dia 10 de Setembro, com
uma recepção a todos os alunos, independentemente do ano de escolaridade, que ainda
não tinham frequentado o Instituto. No dia 13 arrancaram com o horário normal.
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No que se refere ao INTEP, fizeram a recepção aos alunos a 10 de Setembro e, no
dia 13, as aulas já decorreram normalmente.
Também porque há uma ligação próxima entre a área da Cultura e da Educação, as
Técnicas de Animação da Biblioteca Municipal estão a ultimar a Acção de
Animação que vai já arrancar no mês de Outubro e, desta vez, com o tema que foi
seleccionado pelo Corpo de Docentes dos Jardins de Infância - “Contos da Floresta
com Arte e Ciência”, no âmbito do Programa Integrado de Promoção da Leitura.
Estamos também já a preparar um conjunto de actividades direccionadas às famílias
para melhorar ainda mais o Programa dos Sábados na Biblioteca.”
O Senhor Presidente referiu que: “para além de todo este conjunto integrado de
cuidados que, muito mais do que as palavras, assenta numa visão profundamente
humanista de como deve ser tratada a Educação… a verdade é que o humanismo
também tem tradução económica!!!... Concretizando, não obstante o valor
correspondente às comparticipações da Administração Central e das Famílias, se o
cruzarmos com as despesas com a Educação no mesmo Ano Lectivo, constata-se
uma diferença que ronda os 500.000,00 euros, suportada pelo Orçamento
Municipal!!!... Isto naturalmente para que tudo corra o melhor possível no que toca
ao ensino/aprendizagem no nosso Concelho…
Quanto aos Transportes Escolares, releve-se que entrou em funcionamento o novo
autocarro, que veio servir os alunos das Freguesias de Degracias e de Pombalinho…
… Ano Lectivo 2010/2011…
- 14 Escolas do 1.º CEB, com 609 alunos - as actividades começaram no calendário
previsto;
- 12 Jardins de Infância, com 228 alunos - as actividades começaram no calendário
previsto em 11 e em 1 deles com um ligeiro retardamento;
- As Actividades de Enriquecimento Curricular para os 609 alunos do 1.º CEB,
Inglês, Música, Actividade Física e Desportiva tiveram o seu início no calendário
previsto;
- No Serviço de Apoio à Família as necessidades apresentadas estão todas a ter
resposta (414 alunos do 1.º CEB e 177 do Pré-Escolar com Serviço de Almoço; 102
do Pré-Escolar com Prolongamento de Horário).
Há boas razões para afirmarmos que o início do Ano Lectivo decorreu, em todo o
Concelho, com normalidade!!!...”
Foi tomado conhecimento. -------------------------------------------------------------7
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Ponto 5. CULTURA
. EDIÇÕES/PUBLICAÇÕES

. Elites e Poder Municipal no Portugal Rural. Soure - da Monarquia à República (1820-1926)
- Adjudicação
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: CULTURA
EDIÇÕES / PUBLICAÇÕES
- ELITES E PODER MUNICIPAL NO PORTUGAL RURAL. SOURE - DA MONARQUIA À REPÚBLICA (1820-1926)
- ADJUDICAÇÃO
Por deliberação da Reunião de Câmara de 03.09.2010, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.
A empresa consultada apresentou a seguinte proposta:
EMPRESA
Areias do Tempo - Associação Cultural e Editorial

VALOR
2.000,00 euros

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta está de acordo com o preço base
definido, sugerimos a adjudicação do presente fornecimento à mesma.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 95º do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
Nos termos da alínea b) do n.º 2 do art. 103º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa
de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.
CONCLUSÃO
Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
1. A dispensa de audiência prévia;
2. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Areias do Tempo - Associação Cultural e Editorial”;
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 2.000,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Fernando Cavacas, Dr.)
10.09.2010

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica
dos serviços. -------------------------------------------------------8
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Ponto 6. CULTURA
. XVIII ENCONTRO DE BANDAS DO CONCELHO

A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “em 2009 não se realizou
o Encontro de Bandas do Concelho, pelo que estamos a retomar a iniciativa. O
XVIII Encontro de Bandas do Concelho irá decorrer na Freguesia da Granja do
Ulmeiro, numa perspectiva descentralizadora e, naturalmente, já foram feitas as
reuniões preparatórias necessárias para que venhamos a ter um dia 10 de Outubro
bastante rico, quer musicalmente, quer culturalmente. Porque se trata de uma
iniciativa que envolve sempre muita gente, acima de tudo, muitos jovens do nosso
Concelho, que integram as cinco Filarmónicas, este é também um evento de
significativo alcance social.
À semelhança dos anos anteriores, teremos um Concerto extremamente interessante
num dia totalmente dedicado à Música.”
O Senhor Presidente referiu que: “a descentralização desta iniciativa prossegue com
a extensão da mesma a Freguesias que não têm qualquer Banda... O que é que isto
quer dizer?... Numa primeira fase, a rotatividade destes Encontros de Bandas do
Concelho assentava num universo que era o das Freguesias com Bandas... A saber:
Soure, Alfarelos, Vila Nova de Anços e Gesteira, sendo que a rotação era nestas 4
Freguesias!!!... Depois, a Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno sugeriu, e bem,
que alargássemos essa rotação às Freguesias que não têm Bandas, exactamente para
acarinhar, incentivar, estimular o eventual aparecimento desta “aposta” cultural
também nessas Freguesias… Assim, esta aposta na descentralização, passou a ser
extensiva às Freguesias que não têm ainda Bandas e, tanto assim foi, que as duas
últimas iniciativas decorreram em Pombalinho e Samuel…
Porque é que em 2009 não houve?... Porque o calendário habitual que está
tradicionalmente ligado a esta iniciativa, que consideramos de grande afirmação
cultural do Concelho, em ano de Eleições Autárquicas é quase coincidente… A
experiência, nas penúltimas Eleições Autárquicas, em 2005, pareceu-nos que, de
alguma forma, nos aconselhou a arranjar um outro calendário… ou então que no
ano de Eleições Autárquicas não se promovesse este Encontro de Bandas… não
nos pareceu muito saudável que, em pleno Encontro de Bandas do Concelho,
devido à coincidência temporal, circulassem caravanas partidárias… A Senhora
Vereadora Dra. Ana Maria Treno teve essa “conversa” com os Dirigentes das
Bandas e terão concluído que a última coisa que se deveria permitir era deixar que
houvesse a tentação de se poder dizer que se estaria a instrumentalizar uma
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iniciativa cultural concelhia, pela qual temos o maior respeito, com fins que não
apenas o de reforço da afirmação e capacidade cultural e da coesão social,
concelhias!!!...
Para este ano, 2010, é proposto que se aprove o programa e que se autorizem as
despesas daí decorrentes.”
Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Senhora Vereadora, Dra. Ana
Maria Treno. --------------------------------------------------Ponto 7. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
. Beneficiação do CM 1113 entre Vila Nova de Anços e o Limite do Concelho
(c/Condeixa)
- Aquisição de Terrenos
Foram presentes as seguintes informações:
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
BENEFICIAÇÃO DO CM 1113 ENTRE VILA NOVA DE ANÇOS E O LIMITE DO CONCELHO (COM CONDEIXA)
- AQUISIÇÃO DE TERRENOS
No âmbito da execução da empreitada em epígrafe, torna-se necessária a aquisição de onze parcelas de terreno
na freguesia de Vila Nova de Anços, identificadas na planta em anexo.
Após várias diligências foi possível obter o seguinte acordo: as parcelas situadas fora do perímetro urbano a um
custo unitário de 3,50€/m2; as parcelas situadas dentro do perímetro urbano, de acordo com os critérios do
CIMI, a um custo unitário de 51,99€/m2; as oliveiras a um custo de 36,00€/unidade; e um poço a um custo de
500,00€.
O valor total das aquisições ascende a 54.111,01€.
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.)
13/09/2010

e

Assunto: Beneficiação do CM 1113 entre Vila Nova de Anços e o Limite do Concelho (com
Condeixa)
- Indemnizações por ocupação de terrenos
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Com vista à realização da obra em assunto, foram contactados os proprietários dos terrenos a ocupar na
zona onde se prevê a construção de um troço de estrada novo, incluindo uma rotunda no entroncamento
com a EN 342-1, em Vila Nova de Anços.
Foi obtido acordo com todos os proprietários nas condições constantes dos mapas em anexo.
Na obtenção dos valores a atribuir às parcelas de terreno, foram tidas em conta as seguintes condições:
a) A sua localização, dentro ou fora do perímetro urbano;
b) As áreas a ocupar;
c) As benfeitorias existentes, a remover.
Para os terrenos localizados dentro do perímetro urbano do lugar, foram obtidos os valores constantes
do anexo 1, num total de 35.096,01 €, já para os outros, localizados fora do perímetro urbano o mapa
de indemnizações é o constante do anexo 2, num total de 19.015,00 €.
Os valores unitários obtidos, considerados razoáveis e aceitáveis para as indemnizações em causa,
foram:
i. Para os terrenos localizados em Vila Nova de Anços, mas fora do perímetro urbano – 3,5€/m²;
ii. Para os terrenos localizados dentro do perímetro urbano de Vila Nova de Anços, de acordo
com os critérios do CIMI, 51,99€/m².
Assim o valor correspondente a estas ocupações totaliza 54.111,01€.
Sugere-se a aprovação das indemnizações correspondentes nas condições enunciadas.
À consideração superior.
O Chefe de Divisão
(Mário Monteiro, Eng.º)

2010.09.09

Deliberado, por unanimidade, aprovar a aquisição de 11 (onze) parcelas de terreno, conforme
decorre das informações técnicas dos serviços. --------------------
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