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ORDEM DE TRABALHOS 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

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

 

Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências 

        2.1. Licenciamento de Obras Particulares 

 
 
 

Ponto 3. Apreciação de Propostas de Acta  

        3.1.  -  03.09.2010 

        3.2.  -  16.09.2010 

 

Ponto 4. EDUCAÇÃO – SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 

                  - Acordos de Cooperação – 2010/2011 
 

                       . Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar 

                      . Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos 

Alunos do 1.º CEB 

                     . Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular 
 

   

Ponto 5. EDUCAÇÃO  

             . SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA     

               - Comparticipação Familiar – 2010/2011   
 

       5.1. Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar 

       5.2. Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos 

do 1.º CEB 
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Ponto 6. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO  

            . PROJECTOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS  

            . Agrupamento de Escolas de Soure - Núcleo de Escalada 

                  - Agradecimento e “Relatório” de Resultados / 2009 

 

Ponto 7. CULTURA  

            . MUSEALIZAÇÃO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO - ESPAÇO CONTÍGUO AO LARGO DO CASTELO  

                  - Rede Urbana “Castelos e Muralhas Medievais do Mondego” 

         7.1. CANDIDATURA AO MAIS CENTRO (QREN) – “Política de Cidades - Redes Urbanas 

para a Competitividade e a Inovação (RUCI)” 

                    - Aprovação 

        7.2. Agência de Castelos e Muralhas Medievais do Mondego (ACMMM) 

                   - Criação, Participação e Estatutos 

 

Ponto 8. ACÇÃO SOCIAL – APOIO A ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL  

            . HABITAÇÃO SOCIAL // PROGRAMA PROHABITA 

                 . Aquisição/Reabilitação  

                 . Casa do Moinho 

                        - Prorrogação Graciosa de Prazo 

 

Ponto 9. ACÇÃO SOCIAL – APOIO A ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL  

            . PDIAS - PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ACÇÃO SOCIAL/PARTICIPAÇÃO  

                 . Apoio à Reabilitação de Habitações Degradadas  

                        - Proposta 
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Ponto 10. SAÚDE 

    . CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO SAÚDE DA FREG. DE SAMUEL 

      - Prorrogação Graciosa de Prazo 

 
Ponto 11. SAÚDE  

              . OUTRAS ACÇÕES 

                   . Aniversário do Grupo Ferroviário Dadores de Sangue (SANGFER) 

                        - Apoio 

 

Ponto 12. PROTECÇÃO CIVIL 

    . Z.I.F. (Zona de Intervenção Florestal) SOURE - SICÓ 

                    - Constituição 

        12.1. Núcleo Fundador  

        12.2. Candidatura da Saurium Florestal, Associação Prá Floresta do Concelho de 

Soure, ao Fundo Florestal Permanente  

                   - Aprovação 

       12.3. Adesão 

 

 

 

Ponto 13. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA 

    . CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 

    . Estação Elevatória Intermédia entre os Reservatórios de Carvalhal – Tapeus e 

das Degracias 

            - Homologação de Auto de Recepção Provisória  
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Ponto 14. DEFESA DO MEIO AMBIENTE   

              . JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO 

              . AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DE LAZER 

                 - Espaço, na Vila de Soure, entre o Pavilhão Desportivo Municipal e a Ligação 

da “Rotunda da Nora” ao Cemitério      

                          . Adjudicação 
 

 

Ponto 15. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 

               . ABERTURA DE ESTRADAS E CAMINHOS  

               . EN 348 - Execução de um Novo Troço, Km.s 21.1. a 23 

                   - Homologação de Auto de Recepção Provisória 

 
 

Ponto 16. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2010 

              . Apreciação de Propostas de Alteração - 7.ª/7.ª - . 

 

Ponto 17. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2010 

                 . Apreciação de Propostas de Revisão - 2.ª/2.ª -. 

 

Ponto 18. RENÚNCIA AO MANDATO  

 

Ponto 19. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

               . Hasta Pública 
 

 

Ponto 20. Outros assuntos a incluir, se for caso disso, nos termos do artigo 83.º da Lei n.º 169/99, de 18.09. 
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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: 
 

* CULTURA 
No dia 26 de Setembro, com o Senhor Vereador Mário Jorge Nunes, participámos 
numa iniciativa, na Freguesia de Alfarelos, promovida pela Associação Cultural 
Recreativa e Desportiva do Casal do Redinho e pela Associação 1.º de Maio de 
Alfarelense, denominada “Caminhada do Dia Mundial do Coração”… Tratou-se de 
uma acção simbólica, responsável e saudável, com uma significativa participação, 
que permitiu ainda um “alegre” convívio social… 
 

* SAÚDE 
No dia 25 de Setembro, eu próprio, em representação do Município de Soure e o 
Senhor Vereador Américo Nogueira, estivémos presentes no XVI Aniversário do 
Grupo Ferroviário Dadores de Sangue (SANGFER), na Granja do Ulmeiro… A 
SANGFER integra um grupo de ferroviários dadores de sangue, os quais criaram 
este organismo… Estiveram também presentes, quer a Administração da REFER, 
quer a da CP, bem como o Ministério da Saúde representado pelo Senhor 
Presidente da Direcção do Agrupamento dos Centros de Saúde do Baixo Mondego; 
também o Senhor Dr. Victor Baptista, em representação dos Deputados Eleitos 
pelo Distrito de Coimbra, o Senhor Presidente da Direcção da SANGFER, um 
representante do Instituto Português do Sangue e, acima de tudo, participaram 
cinco centenas de Dadores de Sangue!!!...  
O “momento” mais relevante deste Aniversário foi, naturalmente, o que teve a ver 
com a recolha de sangue.... Tratou-se de um evento a que eu presidi, enquanto 
Presidente de Câmara, com um conjunto alargado de intervenções, sendo que 
algumas delas foram motivadoras para uma causa que deve ser de todos… Também 
não é menos verdade que, com 16 anos de existência, têm sido um bom exemplo, 
com esta preocupação social ligada à Saúde, que é uma preocupação saudável e, 
acima de tudo, responsável… Tive a oportunidade de agradecer o facto de terem 
distinguido o Concelho de Soure com a realização desta iniciativa anual, mas penso 
que a marcação deste Aniversário na Granja do Ulmeiro tem naturalmente muito a 
ver com o facto de se tratar de uma zona “densamente ferroviária”…     
 

*ABASTECIMENTO PÚBLICO - ÁGUA  
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- Já se iniciou e está em curso o investimento na Remodelação da Estação 
Elevatória de Alfarelos, cuja adjudicação aprovámos numa das reuniões anteriores. 
- Também está em curso o investimento aprovado para a substituição da Adutora 
Distribuidora ao Formigal, Cabeça Carvalha e Casal de Almeida, na Freguesia de 
Vinha da Rainha   
 

* APOIO À ACTIVIDADE ECONÓMICA  
No dia 26 de Setembro, estivémos na Ribeira do Casconho, na Inauguração do 
Sistema de Rega Sob Pressão… Esta acção teve, acima de tudo, uma preocupação 
social de natureza didáctica e pedagógica… Tratou-se do corolário de uma 
Candidatura apresentada ao programa AGRIS, em 2002, pela Junta de Agricultores 
do Vale do Regadio do Casconho que, para ter podido ter tido o êxito que veio a 
ter, precisou de, previamente, ter tido um Protocolo de Colaboração aprovado pela 
Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia de Soure… O Protocolo então 
aprovado foi decisivo para dar a indispensável consistência técnica e/ou 
administrativa e mesmo económico-financeira… Este investimento traduziu-se num 
valor superior a meio milhão de euros, co-financiado a 75% por Fundos 
Comunitários e a 25% pelo Governo de Portugal…  
Consideramos que os responsáveis da Junta de Agricultores de então e os de hoje, 
desenvolveram uma iniciativa meritória… Os nossos serviços, entre eles o Técnico, 
Dr. Mário João, desenvolveram um desdobrável didáctico/pedagógico, com 
explicações que terão, pelo menos, um duplo efeito: consciencializar os destinatários 
e, ao mesmo tempo, com a colaboração da Rádio/Jornal, passar a mensagem de 
que, também neste domínio, temos um investimento modelar no Concelho… Um 
sistema de rega sob pressão com aquelas características é um bom exemplo de 
recurso a tecnologia de ponta para criar um quadro de resposta que vem abrir novas 
janelas, designadamente, para o aparecimento de empresas agrícolas… Tudo isto só 
se tornou possível porque foi desenvolvido este investimento que provocou uma 
verdadeira revolução ambiental e abriu “janelas de oportunidade”… 
Em termos de “calendário político”, dirão alguns ou algumas, que a data foi 
desinteressante, inapropriada… Porém, consideramos que foi uma inauguração que 
pode ter pecado por tardia, mas que foi de grande utilidade social…  
Releve-se a disponibilidade manifestada, apesar de convidado muito em cima da 
hora, pelo Senhor Director Regional da Agricultura e Pescas da Beira Litoral do 
Centro, o Eng.º Rui Moreira.” 
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O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “no dia 26 de Setembro, 
recebi, no Salão Nobre da Câmara Municipal, uma comitiva de cicloturistas da 
Ribeira da Mata. Esta iniciativa foi promovida pela Comissão de Festas local. 
Relativamente às Festas de S. Mateus e Fatacis/2010, de referir que decorreram da 
melhor forma, quer ao nível de espectáculos, quer ao nível de adesão de público na 
Feira, na FATACIS e na Vila de Soure.  
Gostaria de referir que a colocação do palco 2, no centro da Vila, com a 
animação/espectáculos que aí decorreram mobilizaram mais pessoas pelas ruas de 
Soure, deram mais vitalidade ao centro da Vila, lembrando, um pouco, tempos 
passados. Naturalmente com a satisfação dos comerciantes. 
Gostaria de realçar a boa articulação entre a Câmara Municipal e a Associação 
Empresarial de Soure, fruto de uma maior experiência e maturidade dos seus elementos. 
Também louvar o empenhamento do sector operacional da Câmara Municipal, que 
foram incansáveis em resolverem pequenos/grandes problemas que surgiram no 
decurso dos festejos.  
Gostaria de referir uma situação curiosa/interessante, que já decorre há 2/3 anos e 
que está associada à noitada de S. Mateus. Noutros tempos, a noite de S. Mateus era 
de 20 para 21 de Setembro. Agora está-se a verificar uma nova dinâmica/mobilização 
mas de Sexta-feira para Sábado, onde muitos jovens do Concelho se encontram com 
o objectivo de iniciar os festejos de S. Mateus com muita animação/alegria fazendo 
uma romaria pela Vila de Soure. Muitos desses jovens vestiam t-shirts alusivas a estes 
festejos, nomeadamente “I Love S. Mateus” e outras “porque o S. Mateus ainda é o que 
era”… Em suma, está subjacente a esta noitada um forte sentimento de partilha, de 
encontro, de convívio mas também de bairrismo. 
Não são apenas os grandes nomes, os grandes espectáculos que fazem as festas, é 
também com iniciativas com alguma originalidade e criatividade.  
Quanto ao resto, tudo decorreu da melhor forma e sabemos que um dos grandes 
protagonistas é o S. Pedro, que desta vez se portou muito bem!” 
 

A Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno referiu que: “no âmbito da política de 
proximidade, na área da Educação, representei o Senhor Presidente da Câmara, no 
dia 24 de Setembro, no Instituto Pedro Hispano, onde decorreu a cerimónia de 
entrega dos Diplomas aos Alunos do 12.º Ano e onde foram atribuídos também os 
Prémios de Mérito Desportivo e Académico. A atribuição dos Diplomas de 12.º 
Ano e os Prémios de Mérito decorre de uma legislação que saiu há dois anos, à 
semelhança daquilo que a Câmara Municipal de Soure já fazia, desde 2001. Agora é 
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o próprio Ministério da Educação que vem também dar esta possibilidade às 
Escolas, valorizando o trabalho e reconhecendo o mérito dos alunos, das escolas e 
das comunidades educativas. Estiveram presentes os alunos que receberam os 
diplomas, os pais, as famílias. Houve também lugar a uma homenagem ao jovem de 
Vila Nova de Anços, falecido recentemente, o Fábio, e que era aluno do Instituto 
Pedro Hispano, que também receberia este ano o diploma de 12.º Ano… 
Na área da Cultura, estivemos presentes nas comemorações do 33.º Aniversário da 
Associação Cimeirense de Solidariedade Social, uma iniciativa também muito 
participada. 
Relativamente às Festas de S. Mateus e Fatacis/2010 penso que foi uma 
concretização feliz de um bom programa. Para além de saudarmos o S. Pedro pelo 
bom tempo... Saudar, mais uma vez, todos os Grupos Culturais do Concelho, 
designadamente, de Folclore e Filarmónicas, mas também outros grupos musicais. 
Temos que nos orgulhar, porque com a “prata da casa” conseguimos fazer bons 
programas, o que não impede, naturalmente, de termos vedetas nacionais e até 
internacionais como é o caso da Mariza e outros… A conjugação de tudo isso fez 
um programa diversificado e enriquecido. 
Saudar o Senhor Vice-Presidente, Dr. Santos Mota, pela articulação com a 
Associação Empresarial de Soure. Penso que se conjugaram todos os esforços para 
que tudo corresse bem também ao nível daquilo que é a preservação da tradição.”  

 

A Senhora Vereadora Dra. Sónia Vidal referiu que: “só quero deixar aqui um louvor 
ao trabalho e à dedicação da Associação Empresarial de Soure e também toda a 
colaboração que a Câmara Municipal de Soure mobilizou para que permitissem que 
as Festas de S. Mateus e Fatacis corressem da forma como correram, com muita 
afluência de público e com agradáveis programas. 
No dia 26 de Setembro, estive presente na Inauguração do Sistema de Rega do 
Regadio do Casconho.”  
 

A Senhora Vereadora Dra. Márcia Travassos referiu que: “também não posso deixar 
de evidenciar as Festas de S. Mateus e Fatacis. Mais uma vez, Soure teve uma 
projecção para o exterior, a nível cultural, bastante significativa e, portanto, cabe-me 
também a mim felicitar a todos quantos estiveram na organização deste evento, pois 
quem participou e quem visitou testemunhou, mais uma vez, um evento com êxito, 
levado a cabo por este Município. Não podia deixar de destacar a pessoa que esteve 
mais envolvida na organização, o Senhor Vice-Presidente, Dr. Santos Mota. 
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No dia 26 de Setembro, a convite do Senhor Presidente da Câmara, estive presente 
na Inauguração do Sistema de Rega do Casconho. Conforme o que o Senhor 
Presidente já evidenciou, foi o culminar de um projecto. A meu ver, e com toda a 
certeza de todos os agricultores, estes projectos são pertinentes, ainda para mais 
sendo na área da Agricultura. Na minha opinião, a Agricultura é, por vezes, o sector 
de actividade considerado como o “patinho feio” da economia nacional e 
europeia… Acontece que à conta desse estigma associado, nem sempre são levados 
a cabo determinados investimentos, não é o caso do Concelho de Soure porque 
tivemos oportunidade de assistir a um investimento que é significativo, na ordem de 
meio milhão de euros. Felicitar todos quantos colaboraram para a realização e o 
culminar deste projecto.” 
 

O Senhor Presidente referiu que: “a propósito de Festas de S. Mateus e 
Fatacis/2010… evidentemente que subscrevo quase tudo aquilo que foi dito nas 
anteriores intervenções… Aliás, afigura-se-nos que, para além da constatação 
daquilo que eram as questões resultantes do bom tempo, da afirmação do 
dinamismo endógeno do Município de Soure nos mais diversos domínios, correu de 
facto tudo bem…  
Relembro que o Protocolo que mantemos com a Associação Empresarial de Soure, 
determina a apresentação de um relatório sobre o qual nos deveremos pronunciar… 
Nessa altura farei a avaliação integral daquilo que julgo ter sido a forma como 
decorreram globalmente as Festas de S. Mateus e Fatacis/2010… ainda assim, 
insisto que isso não significa que tenha qualquer discordância, pelo contrário, com 
aquilo que foi, para já, adiantado…” 
 
 

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.  -  03.09.2010 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Acta.------------------- 
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3.2.  -  16.09.2010 
 

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

Ponto 4. EDUCAÇÃO – SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 
                  - Acordos de Cooperação – 2010/2011 
                       . Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar 
                      . Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares 

aos Alunos do 1.º CEB 
                     . Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular 
 

Proposta 
ASSUNTO: EDU CAÇÃO 
 

                                       SERVIÇO DE APOIO À FAMÍ LIA 
                PROGRAMA DE EX PANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU CAÇÃO PRÉ- ESCOLAR 
                PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALU NOS DO 1. º CEB 
                             PROGRAMA DAS ACTIVIDADES DE ENRIQU ECIMENTO CU RRICU LAR  
                     - ACORDOS DE COOPERAÇÃO 2010/2011 

 
 

 

 

À semelhança dos anos anteriores, foi efectuado pelas Escolas um levantamento concelhio das 
necessidades das famílias relativamente ao Serviço de Almoço e Complemento de Horário a prestar 
no Ano Lectivo 2010/2011. 
 
 

 

Face a este levantamento, constata-se ser necessário continuar a prestar os seguintes serviços: 
 

       ৹ Ao nível da Educação Pré-Escolar:  
 

            - Almoço nos 12 (doze) Jardins de Infância do Concelho: Alfarelos, Degracias, Figueiró do 
Campo, Granja do Ulmeiro, Marco de Samuel, Pouca Pena, Simões, Sobral, Soure, Tapeus, 
Vila Nova de Anços e Vinha da Rainha.  

 

 

 - Complemento de Horário em 10 (dez) dos 12 (doze) Jardins de Infância: Alfarelos, 
Degracias, Figueiró do Campo, Granja do Ulmeiro, Pouca Pena, Simões, Soure, Tapeus, Vila 
Nova de Anços e Vinha da Rainha. 

                                            

     ৹ Ao nível do 1.º CEB:  
 

            - Almoço em 11 (onze) das 14 (catorze) Escolas: Alfarelos, Degracias/Pombalinho, Figueiró do 
Campo, Granja do Ulmeiro, Marco de Samuel, Pouca Pena, Simões, Sobral, Soure, Tapeus e 
Vinha da Rainha.                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                          

            -  As Actividades de Enriquecimento Curricular vão continuar a funcionar gratuitamente em 
todas as Escolas até às 17h 30m, no âmbito do Despacho n.º 14460/2008, de 26 de Maio. 

 

 

Assim, para o ano lectivo 2010/2011, a Câmara Municipal dará continuidade aos Acordos de 

Cooperação com as Instituições do Concelho que têm evidenciado melhores condições para 
assegurar os serviços referidos. 
 
 
 

Considerando: 
 

 

     - que o Despacho n.º 18987/2009, de 17 de Agosto, conjugado com o Despacho n.º 
14368-A/2010, de 14 de Setembro, no âmbito do Programa de Generalização do 
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Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º CEB, aponta como preço a pagar 
por estes alunos o valor  fixado para os alunos do 2.º/3.º CEB e Secundário, isto é, 1,46 € 
por refeição, no Ano Lectivo 2010/2011; 

 
 

    - que este Despacho do Ministério da Educação, recentemente publicado, define também em 
0,22 € a comparticipação máxima a atribuir às Escolas sempre que o custo médio 
refeição/aluno seja superior a 1,46 €. 

 
 
 

Proponho que, no Ano Lectivo 2010/2011, a Câmara Municipal continue a assegurar o pagamento 

de 1,50 € por refeição às Instituições que prestam aquele serviço, ou aquele que decorrer da 
ambiência legal aplicável. 
 
 

No que se refere ao Acompanhamento dos Alunos no Serviço de Almoço, Complemento de 
Horário e Actividades de Enriquecimento Curricular, proponho a continuidade da 

transferência de 280 €/mês. 
 

 A Vereadora* 
(Ana Maria Treno, Dra.) 
22.09.2010 
 
 

  * Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho 
   do Exmo Senhor Presidente da Câmara de 06.11.2009. 

 
O Senhor Presidente referiu que: “a Senhora Vereadora Dra. Ana Maria Treno 
apresenta-nos uma proposta, na qual propõe que: a Câmara Municipal continue a 
assegurar o pagamento de 1,50€ por refeição às Instituições que prestam aquele 
serviço, ou aquele que decorrer da ambiência legal aplicável... No que se refere ao 
Acompanhamento dos Alunos no Serviço de Almoço, Complemento de Horário e 
Actividades de Enriquecimento Curricular, a continuidade da transferência de 
280/mês. 
Assim, propõe-se que aprovemos a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria 
Treno.”  
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno.-------

-------------------------------------------------------------------------- 
 
 

    

Ponto 5. EDUCAÇÃO  
             . SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA     
                - Comparticipação Familiar – 2010/2011   
 

        
O Senhor Presidente referiu que: “trata-se de aprovarmos a Comparticipação 
Familiar para 2010/2011, uma no Pré-Escolar e outra no 1.º CEB do Ensino 
Básico… Ainda que se tratem de matérias recorrentes, também estas no início de 
cada Ano Lectivo, importará, no entanto, que não deixemos de enfatizar que, mais 
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uma vez, a proposta do Município tem consciência social evidente, pois bastará 
comparar os valores constantes da mesma com aqueles que resultariam por 
extrapolação da mera aplicação da legislação em vigor… É preciso que se perceba e 
que não se perca de vista que as famílias no nosso Concelho continuarão a ser, em 
termos comparativos, menos penalizadas, pagando menos do que aquilo que teriam 
que pagar se fosse, pura e simplesmente, aplicada a tabela de comparticipação 
familiar decorrente da lei…” 
 
5.1. Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar 
 
 

 

Proposta 
 

 
 

ASSUNTO: EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR 
                       SERVIÇO DE APOIO À FAMÍ LIA  
                            PROGRAMA DE EX PANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU CAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
                    - COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR 2010/2011 
 
Ao longo dos últimos treze anos, a Câmara Municipal de Soure tem vindo a apostar na criação de 
condições para a prestação do Serviço de Apoio à Família, designadamente, no que toca ao 

Fornecimento de Almoços e Complemento de Horário, tendo em conta o levantamento 
concelhio, efectuado anualmente, relativo às necessidades das famílias das crianças que 
frequentam o Ensino Pré-Escolar. 
 

Assim, têm sido celebrados Protocolos, quer com os Ministérios da Educação e da Segurança Social, 
quer com as Juntas de Freguesia e outras Instituições do Concelho, as quais têm sido parceiras no 
apoio à prestação daqueles serviços. 
 
De acordo com a legislação em vigor, esta componente de apoio deve ser comparticipada pelas famílias, 

tendo em conta as respectivas condições socio-económicas, estando os valores definidos para as 

crianças do Pré-Escolar no Despacho Conjunto n.º 300/97, de 9 de Setembro.  
 
Em 02 de Março de 2009, foi publicado o Decreto-Lei n.º 55/2009 que estabelece o regime 
jurídico aplicável à atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da Acção Social Escolar.                                                                                                                                                                 
 
Este Decreto-Lei aplica-se também às crianças que frequentam a Educação Pré-Escolar, no que toca 
ao Fornecimento de Refeições, mantendo-se a aplicação do Despacho Conjunto n.º 300/97, de 09 de 
Setembro, para o cálculo da comparticipação familiar no que toca ao Complemento de Horário.  
 

Para o Ano Lectivo 2010/2011, continua ainda a verificar-se a necessidade da prestação destes 

Serviços na quase totalidade dos Jardins de Infância, a partir do dia 14 de Setembro de 2010. 
 

Neste quadro, relativamente ao Fornecimento de Refeições, para o Ano Lectivo 2010/2011, deverá ser 
aplicado, para as crianças do Pré-Escolar, o disposto no Decreto-lei n.º 55/2009, de 02 de Março, 
conjugado com os Despachos n.º 18987/2009, de 17 de Agosto e n.º 14368-A/2010, de 14 de 
Setembro, do Ministério da Educação, isto é:  
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    . O pagamento pelas Famílias de 1,46 € por refeição, valor fixado para os alunos dos Ensinos 
Básico e Secundário em refeitórios escolares.  

    . O pagamento integral da refeição, pela Autarquia, para os alunos abrangidos pelo Escalão 1 do 

Abono de Família e metade do valor da refeição, para os alunos abrangidos pelo Escalão 2 do 

Abono de Família. 
 

No que toca ao Complemento de Horário, deverá continuar a ser aplicado o Despacho Conjunto n.º 
300/97, de 09 de Setembro. 
 

A Câmara Municipal de Soure, num quadro de consciência social, tem vindo a aprovar uma tabela de 
comparticipação menos penalizadora do que a que resulta da aplicação linear da lei, tendo em linha de 
conta as seguintes vertentes: 
 

     . Seguir os escalões fixados na lei, indexados à Remuneração Mínima Mensal; 
     . Fixar valores percentuais substancialmente inferiores aos nela previstos; 
                 . Fixar um escalão que isenta de pagamento os agregados familiares com condições socio-

económicas muito desfavorecidas; 
 

    . Fixar uma comparticipação familiar máxima cujo cálculo se baseou: 
           - No previsto no Despacho n.º 18987/2009, de 17 de Agosto, conjugado com o 

Despacho n.º 14368-A/2010, de 14 de Setembro, que fixa o preço das refeições 
em refeitórios escolares, no Ano Lectivo 2010/2011; 

            - Nalguns custos com Pessoal Afecto, designadamente com o Acompanhamento por Auxiliar;  
            - Nalguns custos de manutenção do espaço utilizado na Prestação do Serviço. 

 

Assim, continuando a insistir na aplicação de uma tabela de comparticipação familiar 
significativamente menos penalizadora do que a resultante da lei em vigor, no que toca ao 
Complemento de Horário e, de acordo com a ambiência legal, no que toca ao Fornecimento de 

Almoços, proponho que a Câmara Municipal aprove o quadro apresentado em anexo para as 

crianças que irão frequentar a EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR, no ano lectivo 2010/2011. 
 

A Vereadora* 
(Ana Maria Treno, Dra.) 
22.09.2010 
 

 

*  Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho 

   do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 06.11.2009 

 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno.-------

-------------------------------------------------------------------------- 

 

5.2. Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos 
do 1.º CEB 

 

Proposta 
 
 

 

 

ASSUNTO: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 
                      SERVIÇO DE APOIO À FAMÍ LIA  
                          PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALU NOS DO 1. º CEB 
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                    - COMPARTICIPAÇÃO FAMILIAR 2010/2011 
  

 
Ao longo dos últimos treze anos, a Câmara Municipal de Soure tem vindo a apostar na criação de 
condições para a prestação do Serviço de Apoio à Família, designadamente, no que toca ao 

Fornecimento de Almoços e Complemento de Horário, tendo em conta o levantamento concelhio, 
efectuado anualmente, relativo às necessidades das famílias das crianças que frequentam, quer o 
Ensino Pré-Escolar, quer o 1.º CEB 
 
Assim, têm sido celebrados Protocolos, quer com os Ministérios da Educação e da Segurança Social, 
quer com as Juntas de Freguesia e outras Instituições do Concelho, as quais têm sido parceiras no 
apoio à prestação daqueles serviços. 
   

De acordo com a legislação em vigor, esta componente de apoio deve ser comparticipada pelas famílias, 
tendo em conta as respectivas condições socio-económicas. 
 
A Câmara Municipal de Soure tem vindo a aprovar uma tabela de comparticipação familiar, com base 
no Despacho Conjunto n.º 300/97, de 09 de Setembro, que foi aplicada pela primeira vez no Ano 

Lectivo de 2000/2001, apesar deste Serviço já estar a ser implementado desde 1997/98. Esta tabela 

tem sido aplicada às crianças abrangidas pela Educação Pré-Escolar e foi aplicada aos alunos do 

1.º CEB, enquanto não houve uma ambiência legal aplicável. 
 
A partir do ano lectivo 2005/2006, foi aprovado o Programa de Generalização do Fornecimento de 
Refeições Escolares aos alunos do 1.º CEB. 
 

 
Nos termos deste Programa, agora definido no Novo Regime Jurídico de Acção Social Escolar, o 
Decreto-Lei n.º 55/2009, de 02 de Março, os alunos do 1.º CEB deverão pagar por refeição o mesmo 
valor que os alunos do 2.º/3.º CEB e Secundário pagam nos refeitórios escolares, cabendo à 

Autarquia o pagamento integral da refeição, para cada aluno com direito a Auxílio Económico, 

abrangido pelo Escalão A (Escalão 1 do Abono de Família) e metade do valor da refeição para 

cada aluno com direito a Auxílio Económico, abrangido pelo Escalão B (Escalão 2 do Abono de 

Família). Aquele valor é fixado anualmente por Despacho Governamental. 
      

Para o Ano Lectivo 2010/2011, de acordo com o levantamento concelhio das necessidades das 
famílias, verifica-se a necessidade da prestação do Serviço de Almoço em 11 (onze) das 14 (catorze) 

Escolas do 1.º CEB, a partir do dia 14 de Setembro de 2010. 
 

Assim, proponho, para o Ano Lectivo 2010/2011, que seja aplicado, para os alunos do 1.º 

CEB, o disposto no Decreto-Lei n.º 55/2009, de 02 de Março, conjugado com os Despachos 

n.º 18987/2009, de 17 de Agosto e n.º 14368-A/2010, de 14 de Setembro, do Ministério da 

Educação, isto é: 
 

     . O pagamento, pelas Famílias, de 1,46 € por refeição, valor fixado para os alunos dos Ensinos 
Básico e Secundário em refeitórios escolares.  

     . O pagamento integral da refeição, pela Autarquia, para os alunos abrangidos pelo Escalão 1 

do Abono de Família e metade do valor da refeição, para os alunos abrangidos pelo Escalão 

2 do Abono de Família. 
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À semelhança dos anos lectivos anteriores, os alunos do 1.º CEB vão continuar a frequentar 
gratuitamente as Actividades de Enriquecimento Curricular até às 17h30m, de acordo com o 
correspondente Programa do Ministério da Educação, ao qual a Câmara Municipal de Soure aderiu em 
parceria com o Agrupamento de Escolas de Soure. 

 
A Vereadora* 
(Ana Maria Treno, Dra.)  
22.09.2010 
 
 
 
 
 

*  Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho 

   do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 06.11.2009 
 
 

 
 

 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno.-------

------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 6. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO  
             . PROJECTOS ESCOLARES/OUTROS APOIOS  
              . Agrupamento de Escolas de Soure - Núcleo de Escalada 
                  - Agradecimento e “Relatório” de Resultados / 2009 

 

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto 7. CULTURA  
             . MUSEALIZAÇÃO DO SÍTIO ARQUEOLÓGICO - ESPAÇO CONTÍGUO AO LARGO DO 

CASTELO  
                   - Rede Urbana “Castelos e Muralhas Medievais do Mondego” 
 

Proposta  
 

 

Assunto: CU LT U RA 
 

                MU SEALIZAÇÃO DO SÍ TIO ARQU EOLÓ GICO  -   ESPAÇO CONT Í GU O AO LARGO DO CASTELO  
                 .  REDE U RBANA “CASTELOS E MU RALHAS MEDIEVAIS DO MONDEGO” 
                               - Aprovação de Candidatura  

                         - Associação Agência de Castelos e Muralhas Medievais do Mondego ( ACMMM)  

                                . Criação da Associação ACMMM  

                                . Aprovação dos Estatutos da Associação ACMMM  

                                . Integração do Município na Associação ACMMM 

  
As Câmaras Municipais de oito Municípios: as Vilas de Lousã, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, 
Penela e Soure e as Cidades de Coimbra, Figueira da Foz e Pombal apresentaram uma Candidatura, no 
âmbito do Mais Centro (QREN), ao Programa “Política de Cidades - Redes Urbanas para a 
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Competitividade e a Inovação (RUCI)”, inscrito no Eixo 2 - Desenvolvimento das Cidades e dos Sistemas 
Urbanos do Programa Operacional Regional do Centro. 
 

Para além destes oito Municípios são também parceiros desta Rede a Direcção Regional de Cultura do 
Centro, o Turismo Centro de Portugal, a Universidade de Coimbra, o Instituto Pedro Nunes e a 
Associação Comercial e Industrial de Coimbra. 
 

Esta Candidatura, que se propõe elaborar e implementar em comum um Programa Estratégico que visa a 
valorização do conjunto patrimonial dos Castelos e Muralhas Medievais da linha defensiva do 
Mondego e a consequente criação de um produto turístico e cultural que beneficie do reforço de 
complementaridades interurbanas, foi aprovada. 
 

Deste Programa Estratégico constam diferentes Projectos transversais aos oito Municípios, 
designadamente, a criação da Agência de Desenvolvimento de Castelos e Muralhas Medievais do 
Mondego, um Projecto de Criação, Promoção e Divulgação do Produto “Rede de Castelos e Muralhas do 
Mondego” e um conjunto de Acções de Capacitação e Projecção Internacional do Território da Rede de 
Castelos e Muralhas do Mondego. Integram ainda o Programa Estratégico, Projectos concretos de 
valorização do património muralhado de cada um dos Municípios envolvidos.     
 

Relativamente ao Município de Soure, naturalmente, o Projecto previsto enquadra-se na Musealização do Sítio Arqueológico, 
no Espaço Contíguo ao Largo do Castelo, onde se virá a constituir um CENTRO INTERPRETATIVO DO ESPAÇO 

MURALHADO DE SOURE, que funcionará como pólo aglutinador e dinamizador de acções e eventos relacionados com a 
valorização do património histórico-arqueológico. Este pólo possibilitará a todos, (designadamente aos alunos, quer do 
Concelho de Soure, quer dos outros Concelhos), um contacto próximo com as realidades do passado, através do 
desenvolvimento de actividades lúdicas e pedagógicas, de ateliers arqueológicos, onde se poderá consolidar uma relação 
privilegiada entre os alunos e o património histórico e arqueológico. 
 

Esta relação será ainda mais enriquecedora com a participação de Estudantes Universitários de Antropologia e Arqueologia 
que poderão vir a desenvolver os seus estudos relativos à investigação, documentação e preservação do património e posterior 
divulgação pública dos resultados científicos obtidos. 
 

Este projecto tem vindo a ser acompanhado pelos Arqueólogos da Empresa Dryas Arqueologia, Lda, no âmbito da 
deliberação da Reunião de Câmara de 31 de Agosto de 2005, ponto 6, que aprovou adjudicar a Musealização deste Sítio 
Arqueológico àquela Empresa. 
 

Para a concretização deste Projecto está previsto um custo de 1.000.000,00 €, prevendo-se o início do 
investimento em 2011 e a sua conclusão em 2014. 
 

Assim, na sequência da aprovação desta Candidatura, o primeiro procedimento a adoptar será a criação da 
Agência de Castelos e Muralhas Medievais do Mondego, Associação que funcionará como Unidade 
de Gestão e Direcção da Rede e que terá como grande objectivo promover, de forma sustentável e 
integrada, o Desenvolvimento Cultural, Turístico e Económico da Rede Urbana como Marca Agregadora 
do Património Medieval da Região do Mondego. 
 

Neste quadro, propõe-se que a Câmara Municipal, no uso da competência prevista no art.º 64º, n.º 2, alínea 
j), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprove:  
      - A criação da Associação Agência de Castelos e Muralhas Medievais do Mondego (ACMMM); 
      - A proposta de Estatutos da ACMMM; 
      - A Integração do Município de Soure nesta Associação, como Sócio Fundador. 
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Em cumprimento do disposto no art.º 64º, n.º 6, alínea a), da já citada Lei n.º 169/99, propõe-se ainda que 
a Câmara Municipal delibere:  
      - Solicitar à Assembleia Municipal que, nos termos do art.º 53º, n.º 2, alínea m), do mesmo diploma 

legal, autorize o Município de Soure a integrar a Associação Agência de Castelos e Muralhas 
Medievais do Mondego (ACMMM). 

 
Os Vereadores*  
(Ana Maria Treno, Dra.)  
(Mário Jorge Nunes)                                                                                                                                                                                          
 22.09.2010       
      

 

 

 

*  Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despachos 
   do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 06.11.2009 

  .                                                                                                              
7.1. CANDIDATURA AO MAIS CENTRO (QREN) – “Política de Cidades - Redes Urbanas 

para a Competitividade e a Inovação (RUCI)” 
         - Aprovação 
 
 

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------- 
 

 

7.2. Agência de Castelos e Muralhas Medievais do Mondego (ACMMM) 
         - Criação, Participação e Estatutos 
 

Foi presente a seguinte informação:  
 
Assunto: CULTURA 

. REDE URBANA “CASTELOS E MURALHAS MEDIEVAIS DO MONDEGO “ 

. AGÊNCIA DE CASTELOS E MURALHAS MEDIEVAIS DO MONDEGO (ACMMM)  
. Criação da Associação ACMMM 

  . Aprovação dos Estatutos da Associação ACMMM 
  . Integração do Município na Associação ACMMM 

 

Restringindo-nos à análise do órgão competente, em razão de matéria, para autorizar o Município de Soure a 
integrar-se com outras entidades públicas ou privadas, numa associação que prossiga fins de reconhecido 
interesse público local, cumpre-nos informar que a mesma pertence à Assembleia Municipal sob proposta da 
Câmara Municipal, nos termos da alínea m) do nº 2 do Artº 53º da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, com a 
alteração introduzida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 
De acordo com a mesma disposição, a Assembleia Municipal deverá fixar as condições gerais dessa 
participação, que poderá passar pela concordância daquele órgão com o projecto de Estatutos que deverá 
acompanhar a proposta do órgão executivo. 
 

À Consideração superior, 
O Director de Departamento 
(Marcus Tralhão, Dr.) 

22.09.2010 
 

Despacho: 
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De acordo. Junte-se ao Processo. 
Soure, 22 de Setembro 2010 
O Vereador* 
Mário Jorge Nunes 
*Competências delegadas por Despacho do Sr. Presidente de Câmara, de 6/11/2009 
 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a constituição e a integração do Município de Soure na 

Associação, Agência de Castelos e Muralhas Medievais do Mondego (ACMMM), bem como os Estatutos, 

conforme decorre da informação técnica/jurídica. -- 

Esta proposta irá ser submetida à Assembleia Municipal. ------------------------------ 
 

Ponto 8. ACÇÃO SOCIAL – APOIO A ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL  
             . HABITAÇÃO SOCIAL // PROGRAMA PROHABITA 

                  . Aquisição/Reabilitação  
                  . Casa do Moinho 
                        - Prorrogação Graciosa de Prazo 
 

Do Departamento de Obras e Urbanismo, foi presente a seguinte informação: 
 

Assunto: Acção Social – Apoio a Actividades no Âmbito da Acção Social - Habitação Social 
            Programa Prohabita – Aquisição – Reabilitação – Casa do Moinho  
                 Prorrogação de Prazo 
 

Dados da empreitada: 
 

Adjudicação 232.700,51 € 

Data Consignação 01/07/2009 

Prazo Inicial 270 dias 

Data conclusão 29/03/2010 
 

Considerando: 
 

   1. Que, o prazo de execução da obra se encontra esgotado; 
   2. O pedido de prorrogação apresentado pelo empreiteiro, em anexo, bem como as razões nele 

invocadas. 
 

Sugere-se, a aprovação de uma prorrogação graciosa da empreitada com data de conclusão prevista para o 
dia 15-12-2010 (261 dias). 
 

À consideração superior, 
O Técnico 
(Mauro Alegre) 
20.09.2010 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a prorrogação graciosa de prazo, conforme decorre da 

informação técnica dos serviços. ----------------------------------------------- 
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Ponto 9. ACÇÃO SOCIAL – APOIO A ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL  
            . PDIAS - PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ACÇÃO SOCIAL/PARTICIPAÇÃO  

                 . Apoio à Reabilitação de Habitações Degradadas  
                        - Proposta 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta da Senhora Vereadora, Dra. Ana Maria Treno.-------

-------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Ponto 10. SAÚDE 
    . CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO SAÚDE DA FREG. DE SAMUEL 

      - Prorrogação Graciosa de Prazo 
 

Do Departamento de Obras e Urbanismo, foi presente a seguinte informação: 
 

Assunto: Saúde – Acções no Âmbito da Saúde - Construção da Extensão Saúde da Freguesia de Samuel   

 Prorrogação de Prazo 
 

Dados da empreitada: 
 

Adjudicação 280.393,31 € 

Data Consignação 13/10/2009 

Prazo Inicial 270 dias 

Data conclusão 12/07/2010 
 

Considerando: 
 

   1. Que, o prazo de execução da obra se encontra esgotado; 
   2. O pedido de prorrogação apresentado pelo empreiteiro, em anexo, bem como as razões nele 

invocadas. 
 

Sugere-se, a aprovação de uma prorrogação graciosa da empreitada com data de conclusão prevista para o 
dia 06-01-2011 (180 dias). 

 
À consideração superior, 
O Técnico 
(Mauro Alegre) 
20.09.2010 

 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a prorrogação graciosa de prazo, conforme decorre da 

informação técnica dos serviços. ----------------------------------------------- 

 

Ponto 11. SAÚDE  
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              . OUTRAS ACÇÕES 

                   . Aniversário do Grupo Ferroviário Dadores de Sangue (SANGFER) 
                        - Apoio 

 

PROPOSTA 
 

ASSUNTO: SAÚDE  

             . OUTRAS ACÇÕES  

                 - Aniversário do Grupo Ferroviário Dadores de Sangue (SANGFER) 

                        . APOIO  
 

   

O Grupo Ferroviário Dadores de Sangue (SANGFER) é uma Instituição Solidária de Recolha de 

Sangue sem fins lucrativos. Este Grupo é constituído por Ferroviários e desenvolve a sua 

actividade em estreita colaboração com o Instituto Português do Sangue. 
 

No dia 25 de Setembro irá comemorar o seu XVI Aniversário, que ocorrerá nas Instalações da 

REFER na Freguesia da Granja do Ulmeiro. Neste encontro, participam cerca de 500 Dadores de 

Sangue de todo o país.  
 

Considerando que se trata de uma iniciativa a nível Nacional, com significativo alcance social, proponho 

que, no âmbito do Apoio a Acções previsto nas Grandes Opções do Plano - PPI e AMR - e Orçamento 

para 2010, na área da Saúde, a Câmara Municipal se associe às acções programadas e autorize, quer o 

apoio logístico necessário, quer a atribuição de um apoio financeiro no valor de 1.500€. 
 

O Vereador* 

(Américo Nogueira) 
 
 

 

* Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho 
  do Exmo. Senhor Presidente da Câmara de 06.11.2009 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor Vereador, Américo Nogueira.----------------

--------------------------------------------------------------------- 

 
Ponto 12. PROTECÇÃO CIVIL 

    . Z.I.F. (Zona de Intervenção Florestal) SOURE - SICÓ 

                    - Constituição 
         

12.1. Núcleo Fundador  
 

Foi presente a seguinte informação: 
 

Assunto: Protecção Civil. 
                 Constituição de uma ZIF. 
                 Núcleo fundador: reunião de 25.09.2009. Nomeação de entidade gestora. Pontos 2 e 3. 
                 Área a afectar. 
 

1. Constituição de uma Zona de Intervenção Florestal no Município de Soure. 
1.1. Iniciativa processual e núcleo fundador. Reunião de 25.09.2009.  
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Considerando a política municipal de protecção civil, os respectivos responsáveis têm-se pronunciado favoravelmente pela 
constituição de uma Zona de Intervenção Florestal, doravante designada como «ZIF», isto é, pela constituição de uma área 
territorial contínua e delimitada, composta maioritariamente por espaços florestais, submetida a um plano de gestão florestal 
e a um plano específico de intervenção florestal e gerida por uma única entidade: al. q) do art. 3 DL n.º 15/2009, 14.01., 
rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 10/2009, 09.02.. 
 

Em consonância com este entendimento, e seguindo orientações superiores, o Gabinete Técnico Florestal manteve reuniões 
informais para delimitação e estruturação da participação da câmara municipal de Soure neste projecto, dado que, e por 
aplicação conjugada da al. b) do n.º 1 e do n.º 2 do art. 6, os organismos gestores de áreas públicas ou municipais fazem 
obrigatoriamente parte do seu núcleo fundador, definido na al. l) do art. 3 como os proprietários ou produtores florestais 
detentores de um conjunto de prédios rústicos, constituídos maioritariamente por espaços florestais, com uma área territorial 
contínua ou contígua de pelo menos 5% da área proposta para a ZIF. 
 

Ora, e mediante deliberação por unanimidade resultante de reunião mantida a 25.09.2009., ( vide, ponto 2 da 
acta), constituiu-se formalmente o núcleo fundador de uma ZIF, composto pela câmara municipal de Soure, pelas 
juntas de freguesia de Soure e de Degracias, pela Assembleia de Compartes da Capelania de Alencarce de Cima 
e por Manuel Domingues Carlos, sendo nomeada como entidade gestora, por unanimidade, «Saurium Florestal- 
Associação para a Floresta do Concelho de Soure», sita em Praça da República, Soure ( idem, ponto 3). 
 

Constituído o núcleo fundador, os elementos do mesmo procederam, obedecendo aos critérios que resultam da 
legislação aplicável, à determinação de quais os prédios que deveriam integrar a ZIF, resultando deste processo 
de recolha, actualização e tratamento de dados um conjunto que a área total de 650.50 hectares, 4,73 dos quais 
são património do Município de Soure. 
 

É quanto nos cumpre informar, 
À consideração superior, 
Pedro Miguel das Neves Martins, Lic. em Direito 

Soure, 9 de Setembro de 2010 
 

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------- 

 
12.2. Candidatura da Saurium Florestal, Associação Prá Floresta do Concelho de 

Soure, ao Fundo Florestal Permanente  
              - Aprovação 
 

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------- 

        
12.3. Adesão 
 

Foi presente a seguinte informação: 
 

Assunto: PROTECÇÃO CIVIL 

                  Z.I.F - Zona de Intervenção Florestal, Soure - Sicó 
                   - Adesão 
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O Gabinete Técnico Florestal continua a considerar que é fundamental a nossa participação 

no processo tendo em conta os objectivos. 
 

Nesta ambiência, relembramos que temos participado em todas as reuniões do Núcleo 

Fundador. 
 

O Núcleo Fundador integra as seguintes entidades Câmara Municipal de Soure, Junta de 

Freguesia de Soure, Assembleia de Compartes dos Baldios da Capelania de Alencarce de 

Cima, Junta de Freguesia de Degracias e Manuel Domingos Carlos, com uma área total de 

650,50 ha, constituída maioritariamente por espaços florestais, sendo que a presença do 

Município é um imperativo legal, apresentando uma área de 4,73 ha – Anexo 1 -. 
 

O Núcleo Fundador nomeou como entidade gestora da Z.I.F. – Soure – Sicó a SAURIUM 

FLORESTAL - Associação Prá Floresta do Concelho de Soure, que apresentou uma 

candidatura ao Fundo Florestal Permanente. 
 

Esta Associação vem agora informar que a referida candidatura foi aprovada. 
 

Observe-se que esta Associação solicita que aprovemos formalmente a participação na 

constituição da Z.I.F. Soure-Sicó, sendo que nos sugere que adoptemos os procedimentos 

adoptados pela Autoridade Florestal Nacional.  
 

     Assim pareceu-nos que a nossa informação deveria ser complementada por uma outra de 

natureza jurídica, que juntamos. 

 

Á Consideração Superior, 

     Gabinete Técnico Florestal 

     A Técnica 

    (Cremilde Pimentel, Eng.ª) 

2010.09.17 
 

e 
 

Assunto: Processo de constituição de ZIF. 
                 E-mail da Autoridade Florestal Nacional de 16.09.2010: ponto 2. 
                 Procedimentos a adoptar: alíneas h) do n.º 2 e a) do n.º 1 do art. 68, art. 69, alínea i) do n.º 2 do 

art. 53, e a título residual, al. q) do n.º 1 mesma norma, Lei das Autarquias Locais. 
 

     1.Constituição de uma Zona de Intervenção Florestal no Município de Soure: e-mail AFN 16.09.2010. 

1.1. Procedimentos a adoptar: alíneas h) do n.º 2 e a) do n.º 1 do art. 68, art. 69, alínea i) do n.º 2 do art. 53, e a título 
residual, al. q) do n.º 1 mesma norma, Lei das Autarquias Locais. 

Na sequência de e-mail da Autoridade Florestal Nacional, recebido pelos nossos Serviços a 16.09.2010., é-nos solicitado, no 
ponto 2, que sejam indicadas não só a intenção da autarquia de aderir à ZIF (identificar a ZIF) e, se for o caso, ao respectivo 
Núcleo Fundador, referindo o património rústico a incluir (prédios e áreas) e o(s) representante(s) em todos os actos e 
formalidades inerentes ao processo de constituição da ZIF, e ratificando todos os actos e intervenções por ele(s) já 
praticados em representação da autarquia em causa, para o mesmo fim, mas também a deliberação do órgão competente 
da autarquia (Assembleia), onde foi aprovada a aceitação destes aspectos. 
 
 

Ora, e considerando a al. b) do n.º 1 e do n.º 2 do art. 6 do DL n.º 15/2009, 14.01., rectificado pela Declaração de 
Rectificação n.º 10/2009, 09.02., ao senhor Presidente da câmara municipal caberá somente a mera comunicação da 
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incorporação automática da câmara municipal no núcleo fundador de uma ZIF, por ser sua competência a promoção de 
todas as acções necessárias à administração corrente e à conservação do património municipal, de acordo com a al. h) do 
n.º 2 do art. 68 da Lei n.º 5-A/2002, 11.01.. Ressalve-se que é competência do senhor Presidente a representação do 
Município, podendo esta competência ser delegada nos vereadores: al. a) do n.º 1 do art. 68 e art. 69. 
 

Atentando ainda ao procedimento seguido neste âmbito pela Autoridade Florestal Nacional, afigura-se-nos ainda que 
competirá à assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, autorizar esta a onerar à constituição da ZIF os bens 
imóveis que compõem a listagem que figura em anexo à informação do Gabinete Técnico Florestal de 17.09.2010., por 
aplicação, a título principal, da al. i) do n.º 2 do art. 53 LAL, e, a título residual, da al. q) do n.º 1 da mesma norma, que 
determina ser competência do primeiro órgão pronunciar-se e deliberar sobre assuntos que visem a prossecução das 
atribuições da autarquia. 
 

É quanto nos cumpre informar, 
 

À consideração superior, 

Pedro Miguel das Neves Martins, Lic. em Direito 

Soure, 17 de Setembro de 2010 
 

 

Com a Constituição da Z.I.F. - Zona de Intervenção Florestal, Soure - Sicó, foi deliberado, por 

unanimidade, aprovar a proposta de oneração dos Bens Imóveis que integram a área da mesma, 

conforme decorre das informações técnicas dos serviços. --- 

Esta proposta irá ser submetida à Assembleia Municipal. ------------------------------ 
 
 

Ponto 13. ABASTECIMENTO PÚBLICO – ÁGUA 
    . CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 

    . Estação Elevatória Intermédia entre os Reservatórios de Carvalhal – Tapeus 
e das Degracias 

             - Homologação de Auto de Recepção Provisória 
  

Do Departamento de Obras e Urbanismo, foi presente a seguinte informação: 
 

Assunto: ABASTECIMENTO PÚBLICO - ÁGUA 
                     CONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO DE ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 
                     ESTAÇÃO ELEVATÓRIA INTERMÉDIA ENTRE OS RESERVATÓRIOS DE CARVALHAL – TAPEUS E DAS DEGRACIAS 
                     RECEPÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO 
 

 

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 30.01.2009, à empresa Manuel Vieira Bacalhau, 
Ldª, pelo valor de 134.928,89 €, acrescido de IVA. 
 

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória da 
mesma, nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 394.º a 397.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
18/2008, de 29 de Janeiro. 
 

À consideração superior, 
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais 

(Mário Monteiro, Engº.) 

15.09.2010 
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Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória, 

conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------------ 
Ponto 14. DEFESA DO MEIO AMBIENTE   
              . JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO 

              . AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DE LAZER 

                 - Espaço, na Vila de Soure, entre o Pavilhão Desportivo Municipal e a 
Ligação da “Rotunda da Nora” ao Cemitério      

                          . Adjudicação 
 

Do Departamento de Obras e Urbanismo, foi presente a seguinte informação: 
 

Assunto: DEFESA DO MEIO AMBIENTE 
  JARDINS E PARQUES, ARBORIZAÇÃO 
      AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DE LAZER 
      • ESPAÇO, NA VILA DE SOURE, ENTRE O PAVILHÃO DESPORTIVO MUNICIPAL 
         E A LIGAÇÃO DA “ROTUNDA DA NORA” AO CEMITÉRIO 
                 ADJUDICAÇÃO 

       
Por deliberação da Reunião de Câmara de 28.07.2010, 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 VALOR 

Carmo, S.A. 5.161,30 euros 

 

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido 
(5.400,00 €), 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 “Carmo, SA”; 

3. Autorização para a realização da despesa no valor de 5.161,30 euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 

À consideração superior, 
O Técnico-Superior, 
(Fernando Cavacas, Dr.) 
23.09.2010 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

18.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,  
 realizada no dia 29 de Setembro de 2010 

 

 26 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adjudicação, conforme decorre da informação técnica dos 

serviços.------------------------------------------------------------- 
Ponto 15. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 

               . ABERTURA DE ESTRADAS E CAMINHOS  

               . EN 348 - Execução de um Novo Troço, Km.s 21.1. a 23 
                   - Homologação de Auto de Recepção Provisória 
 

Do Departamento de Obras e Urbanismo, foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
                     ABERTURA DE ESTRADAS E CAMINHOS 
                     EN 348 – EXECUÇÃO DE UM NOVO TROÇO, KM.S 21.1 A 23 
                     RECEPÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO 

 
A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de 16.10.2008, à empresa Manuel Vieira Bacalhau, 
Ldª, pelo valor de 395.049,63 €, acrescido de IVA e que, devido a trabalhos a menos, atingiu o valor de 

386.989,41 €, acrescido de IVA. 
 

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respectivo auto de recepção provisória da 
mesma, nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 217.º a 219.º do Decreto-Lei nº 59/99, de 02 de Março. 
 

Deverá também proceder-se à abertura do inquérito administrativo nos termos dos artigos 224.º e segs. do 
mesmo diploma. 
 
À consideração superior, 
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais 
(Mário Monteiro, Eng.º) 
15.09.2010 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a homologação do presente auto de recepção provisória, 

conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------------ 

 
Ponto 16. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2010 
              . Apreciação de Propostas de Alteração - 7.ª/7.ª - . 

 
Deliberado, por maioria, com cinco (5) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos pelo P.S. e duas 

(2) abstenções das Senhoras Vereadoras eleitas pelo P.S.D., aprovar as Propostas de Alteração - 7.ª/7.ª 

-.------------------------------------------------------- 
 

Ponto 17. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2010 
                 . Apreciação de Propostas de Revisão - 2.ª/2.ª -. 
 
Foi presente a seguinte informação: 
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Assunto: POCAL 

 MODIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS – ALTERAÇÃO OU REVISÃO 
 

Relativamente ao assunto em epígrafe, somos questionados sobre quais os limites às modificações dos 
documentos previsionais, previstos no POCAL. 

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, adiante também designado de POCAL, foi aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de Fevereiro (tendo sido objecto de alterações através da Lei nº 162/99, de 14 
de Setembro, do Decreto-Lei nº 315/2000, de 2 de Dezembro e do Decreto-Lei nº 84-A/2002, de 5 de Abril), 
diploma que contém o regime dos documentos previsionais. 

Por seu turno, em termos de competências dos órgãos que integram o município, deve ser observada a Lei nº 
169/99, de 18 de Setembro, na sua actual redacção – a conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Assim sendo, cumpre salientar que as Grandes Opções do Plano e o Orçamento constituem os chamados 
documentos previsionais (nos termos do ponto 2.3, do número 2 – “Considerações Técnicas do POCAL”, em 
Anexo ao Decreto-Lei nº 54-A/2000. Como é sabido, compete ao executivo do município a sua elaboração, 
cabendo à assembleia municipal a sua aprovação (vide na Lei nº 169/99, os artigos 64º, número 2, alínea c) e 
53º, número 2, alínea b). 

As regras relativas às modificações dos documentos previsionais constam no POCAL. 

Assim, no ponto 8.3.1. são previstas as Modificações do Orçamento. No ponto 8.3.1.2 é previsto que o 
orçamento pode ser objecto de revisões e de alterações.  

O aumento global da despesa prevista dá sempre lugar a revisão do orçamento (ponto 8.3.1.3), salvo quando se 
trata da aplicação de: 

a) Receitas legalmente consignadas; 
b) Empréstimos contratados;  
c) Nova tabela de vencimentos publicada após a aprovação do orçamento inicial. 
 
No ponto 8.3.1.5 são previstas as alterações ao orçamento, que podem incluir reforços de dotações de despesas 
resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações. As alterações podem ainda incluir reforços ou 
inscrições de dotações de despesa por contrapartida do produto da contracção de empréstimos ou de receitas 
legalmente consignadas. 

No ponto 8.3.2 são previstas as Modificações ao plano plurianual de investimentos. 

De acordo com o ponto 8.3.2.1, as modificações do plano plurianual de investimentos consubstanciam-se em 
revisões e alterações. 

As revisões do plano plurianual de investimentos (ponto 8.3.2.2) têm lugar sempre que se torne necessário 
incluir e ou anular projectos nele considerados, implicando as adequadas modificações no orçamento, quando 
for o caso. 

Já a realização antecipada de acções previstas para anos posteriores ou a modificação do montante das 
despesas de qualquer projecto constante do plano plurianual de investimentos aprovado devem ser precedidas 
de uma alteração ao plano (ponto 8.3.2.3), sem prejuízo das adequadas modificações no orçamento, quando for 
o caso. 

Concluindo: as modificações aos documentos previsionais, sob a forma de alteração ou revisão, 
deverão ter lugar sempre que se verifiquem as situações previstas nos pontos 8.3.1.3, 8.3.1.5, 
8.3.2.2 e 8.3.2.3 do POCAL, sem limite de ocorrência. 

À consideração superior, 
O Jurista, 
(Edgar J. Domingues, Dr.) 
27.09.2010 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

18.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,  
 realizada no dia 29 de Setembro de 2010 

 

 28 

 

e 
 

 

Despacho 
 
 
 
 

Considerando: 
 
 
 
 

- Que a Carta Educativa do Concelho de Soure, homologada em Maio de 2007, prevê a 
realização de obras na EB1 da Granja do Ulmeiro; 

  

- Que a evolução da População Escolar neste Estabelecimento de Ensino aponta para a 
continuidade do aumento de alunos nos próximos anos ; 

 

- Que as condições actuais deste equipamento educativo já não respondem  cabalmente às 
exigências pedagógicas e familiares actuais ;   

 

- Que o Programa Funcional dos novos Centro Escolares prevê a existência de estruturas 
físicas que asseguram o acesso com qualidade a condições adequadas à prática, quer 
das Actividades previstas no Plano Curricular, quer das Actividades de Enriquecimento 
Curricular e de Apoio à família;   

 
- Que o Regulamento Específico para a Requalificação da Rede Escolar do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico e da Educação Pré-Escolar com as alterações aprovadas, em 20 de Abril 
de 2010, pelo Ministério da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, prevê, no 
seu Art.º 1.º, ponto 2, alínea a), a Ampliação/Requalificação daqueles 
Estabelecimentos de Ensino;   

 

Justifica-se o desenvolvimento de um Programa de Ampliação /Requalificação da EB1 da Granja do 
Ulmeiro, pelo que:   
 

Determino:    
 

- A conclusão urgente do desenvolvimento de um Projecto de Ampliação/Requalificação da EB1 da 
Granja do Ulmeiro, para apresentação imediata aos Serviços do Ministério da Educação e recolha do 
correspondente parecer, necessário ao Processo de Candidatura ao QREN, com recurso ao Concurso 

Público Urgente, procedimento previsto no art.º 52.º, ponto 2, do Dec-Lei n.º 72-A/2010, de 18 de 
Junho, durante o ano de 2010. 

 
A Vereadora*  

(Ana Maria Treno, Dra .)  
2010.09.17 
 

 
* Por Delegação e Subdelegação de Competências, Despacho 
   do Exmo Senhor Presidente da Câmara de 06.11.2009. 
 

 

Deliberado, por maioria, com cinco (5) votos a favor dos Senhores Vereadores eleitos pelo P.S. e duas 

(2) abstenções das Senhoras Vereadoras eleitas pelo P.S.D., aprovar as Propostas de Revisão - 2.ª/2.ª -

.--------------------------------------------------------- 
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Ponto 18. RENÚNCIA AO MANDATO  
 

Foi presente a seguinte informação: 
 

Assunto: ► Membros dos Órgãos das Autarquias Locais 

               - Fernando Maia Rebola 

               - Renúncia ao Mandato 
                 (Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a nova redacção que lhe é dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro – art. 77.º) 

 

Relativamente ao assunto em epígrafe, e na sequência do solicitado por V. Exa., analisámos o requerimento 

apresentado pelo requerente e procedemos à elaboração do seguinte parecer jurídico. 
 

A Lei n.º 169/99, de 11 de Setembro com a nova redacção que lhe é dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro, prevê no n.º 1 do artigo 76.º que: 
 

“Os titulares dos órgãos das autarquias locais gozam do direito de renúncia ao respectivo mandato a 

exercer mediante manifestação de vontade apresentada, quer antes quer depois da instalação dos 

órgãos respectivos”. 
 

A Lei, prevê assim, o direito a renúncia dos eleitos locais como uma forma de cessação do mandato, cessação 

essa que depende da manifestação da vontade de renunciar, apresentada antes ou depois da instalação dos 

órgãos respectivos. 
 

Por sua vez, o n.º 2 deste normativo, estabelece a necessidade da renúncia ser apresentada por escrito e 

dirigida à entidade competente para a receber, ou seja, a quem deve proceder à instalação ou ao presidente 

do órgão, consoante a pretensão seja apresentada antes ou depois do acto da instalação. 

 

Quanto à convocação do membro substituto, importa ainda citar, o n.º 4 deste art. 76.º que refere: 
 

“A convocação do membro substituto compete à entidade referida no n.º 2 e tem lugar no período que 

medeia entre a comunicação da renúncia e a primeira reunião que a seguir se realizar, salvo se a entrega 

do documento de renúncia coincidir com o acto de instalação ou reunião do órgão e estiver presente o 

respectivo substituto, situação em que, após a verificação da sua entidade e legitimidade, a substituição se 

opera de imediato, se o substituto a não recusar por escrito de acordo com o n.º 2”. 
 

 

CONCLUSÃO: 
 

Observado e estudado o respectivo enquadramento jurídico, é nosso entendimento, salvo melhor 

opinião, que o Autarca em causa cumpriu os requisitos enunciados no art. 76.º da Lei das Autarquias 

Locais (o Autarca apresentou por escrito a renúncia ao Mandato e dirigiu o pedido devidamente 

justificado ao presidente do órgão).  
 

É o quanto se nos oferece dizer relativamente ao assunto colocado à nossa consideração. 
 

* Foram cumpridos todos os trâmites legais mencionados no artigo 71.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, com a nova redacção dada pela Lei 5-A/2002, de 11 de Janeiro. 
 

 À superior consideração, 

Paços do Município de Soure, 17 Setembro de 2010 

A Técnica Superior, 

(Susana Ramos) 
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Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------ 
Ponto 19. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 
               . Hasta Pública 
 

Foi presente a seguinte informação: 
 

Assunto: ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

   HASTA PÚBLICA 
 

 

No âmbito da hasta pública, aberta por deliberação em Reunião de Câmara de 03.09.2010, apresentou proposta 
apenas um concorrente: 
 

 

ENTIDADE LOTES 
VALOR DE 

LICITAÇÃO 
VALOR DE 

ALIENAÇÃO 

Esteban Sanchez Fernandez 1 a 4 1.800,00 € 1.800,00  

 

Embora o Júri, constituído para o efeito, tenha provisoriamente procedido à alienação dos lotes acima 
referidos, depende de deliberação da Câmara Municipal, nos termos do ponto 7 do programa do concurso, a 
alienação definitiva dos bens. 

 
À consideração superior, 
O Técnico Superior, 
(Fernando Cavacas, Dr.) 
17/09/2010 
 
 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a alienação definitiva dos bens móveis, conforme decorre da 

informação técnica dos serviços.------------------------------------- 
 


