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--- No dia vinte e quatro de abril do ano de dois mil e dezanove, pelas dez horas e trinta
minutos, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu a Câmara Municipal
de  Soure,  convocada  nos  termos  do  Regimento  para  a  sua  oitava  Reunião  Ordinária,
estando presentes o Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes,
eleito pelo PS,  e  os Senhores Vereadores:  Dra.  Nádia Filipa Antunes Madeira  Gouveia,
eleita pelo PS; Dra. Florbela Ferreira Bairros, em substituição do  Eng.º Agostinho José
Jordão Gonçalves, eleita pelo PPD/PSD-CDS/PP-PPM; Américo Ferreira Nogueira, eleito
pelo PS;  Dr. Gil  António Contente Soares,  eleito pelo PS;  Eng. Guilherme José Pessoa
Castanheira, em substituição da Dra. Maria Manuela Lucas de Oliveira Santos, eleito pela
CDU e Ana Patrícia Alves Pereira, eleita pelo PS.-----------------------------------------------------
Os Senhores Vereadores Eng. Agostinho Gonçalves e Dra. Manuela Santos faltaram por
motivo justificado.------------------------------------------------------------------------------------------
O Senhor Presidente declarou aberta a reunião, com a seguinte ordem de trabalhos:-----------

ORDEM DE TRABALHOS

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

Ponto 2. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2019
             . Apreciação de Propostas de Revisão - 1.ª/1.ª - 

Ponto 3. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
              . Empréstimo a Médio/Longo Prazo
                  - Financiamento para Aquisição de Terrenos para Desenvolvimento de Áreas de

Localização Empresarial 

Ponto 4. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
             .  Empréstimo a Médio/Longo Prazo
                  - Financiamento para Conservação/Reparação da Piscina Municipal Coberta de

Vila Nova de Anços  

Ponto,  5. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO INVENTÁRIO DOS BENS,  DIREITOS E
OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS//2018

Ponto 6. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS//2018
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Ponto 7. REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS

             . Prestação de Contas//Exercício Económico de 2019
               . Auditor Externo  
                  - Adjudicação

Ponto 8. ALTERAÇÃO DOS REGULAMENTOS DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE
ÁGUA E DO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS

Ponto 9. EMPRESA INTERMUNICIPAL DE ÁGUAS, SANEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS

       .  Protocolo de Colaboração no âmbito da Elaboração de Candidatura ao Aviso
POSEUR-12-2018-18  –  Investimentos  nos  Sistemas  em Baixa  com  vista  ao
Controlo e Redução de Perdas nos Sistemas de Distribuição e Adução de Água 

Ponto 10. ÁGUA
              . CRIAÇÃO DE EMPRESA INTERMUNICIPAL MIRA, MONTEMOR-O-VELHO E SOURE

              . Estudos e Pareceres 
           - Aquisição de Serviços para a Elaboração de Projeto para Implementação de

Sistemas de Medição, Controlo e Gestão nos Sistemas de Abastecimento de
Água, nos Territórios de Mira, Montemor-o-Velho e Soure

                       - Adjudicação - Conhecimento

Ponto 11. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
            . Licenciamento de Obras Particulares

Ponto 12. Informação Financeira 
        12.1. Resumo Diário de Tesouraria
        12.2. Encargos e Compromissos

Ponto 13. Apreciação da Proposta de Ata de 16.11.2018

Ponto 14. EDUCAÇÃO/ENSINO PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO 
              . REDE TERRITORIAL PORTUGUESA CIDADES EDUCADORAS 
              14.1. Grupo Temático Educação ao Longo da Vida – Conhecimento
      14.2.  Convite  Participação Encontro  Regional  da  Rede  Territorial  Portuguesa  das

Cidades Educadoras
                     - Semear o Futuro - Miranda do Corvo - 23 de abril de 2019  –  Conhecimento
           14.3. VIII Congresso Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras 
                     -  Lagoa do Algarve  - Experiências - 15 a 18 de maio 2019  –  Conhecimento

Ponto 15. EDUCAÇÃO /ENSINO PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO 
               .  Formação Assistentes Operacionais Setor Educação e Juventude 
            - Formação Modular Certificada “9851: Técnicas de Animação para Crianças e

Jovens - Conhecimento
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Ponto 16. EDUCAÇÃO/ENSINO PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO 
             .  CANDIDATURAS PORTUGAL 2020 – PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO

INSUCESSO ESCOLAR 
          -  Atividade  n.º  7  –  Dinamização  de  Atividades  de  Aprendizagem  Ativa  e

Experimental
                         . Abordagem Piloto: Workshops Exploratório  - Conhecimento

Ponto 17. EDUCAÇÃO/BÁSICO E SECUNDÁRIO 
            .  Protocolo de Cooperação entre o Clube Ciência Viva do Agrupamento de Escolas

Martinho Árias e Câmara Municipal de Soure

Ponto 18. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE  
               . PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

                            - Implementação de Ambientes Inovadores de Aprendizagem
                            - Realiza.te: Atividade 8 – Ambientes Inovadores de Educação
                      . Adjudicações
         18.1. Aquisição de Equipamentos de Apoio  - PC’s Portáteis 
         18.2. Aquisição de Equipamentos - “Tablet’s”

Ponto 19. EDUCAÇÃO 
              .  QUEIMA DAS FITAS 2019
                 - Apoio a Estudantes do Concelho 

Ponto 20. CULTURA 
               .  BIBLIOTECA MUNICIPAL 
                    - Recolha de Dados / BMS /2018 - Conhecimento

Ponto 21. CULTURA 
              .  BIBLIOTECA MUNICIPAL 
                 - Concurso Nacional de Leitura: Fase Intermunicipal 
                     . 06 de Abril - Biblioteca Municipal da Figueira da Foz - Conhecimento

Ponto 22. CULTURA 
              .  PROGRAMA CULTURA EM REDE – COIMBRA REGIÃO DE CULTURA  
                 - “Espetáculo Insómnio” - Conhecimento

Ponto 23. CULTURA 
              .  EXPOSIÇÕES 
                 - Exposição “Anne Frank: Uma História para Hoje” - Conhecimento

Ponto 24. CULTURA 
              .  CONCERTOS MUSICAIS 
              . Comemorações dos 45 anos do 25 de Abril de 1974 
                  - Programa – Conhecimento
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Ponto 25. CULTURA 
              .  Comemorações dos 45 anos do 25 de Abril de 1974 
                  - Aluguer de Tendas – Conhecimento
Ponto 26. CULTURA 
              .  Lançamento de Livro Infantil  
               - “Capitão Meias: A Magia dos Números e das Letras” de Gisela Azevedo - Ratificação

Ponto 27. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
              .  APOIO AO DESPORTO 
                 - I Triatlo de Soure

Ponto 28. AÇÃO SOCIAL 
              .  REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL 
              . Apoios ao Investimento IPSS - Outros
                 - Atribuição de Apoio para Aquisição, Adaptação ou Grande Reparação de Viatura 

Ponto 29. AÇÃO SOCIAL 
              .  COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SOURE

     29.1.  Plano  de  Ação 2019  –  Ação Formativa  “Violência  Doméstica  -  Crime de
Cenário” - Conhecimento

        29.2. Encontro Nacional de Avaliação da Atividade das CPCJ

Ponto 30. AÇÃO SOCIAL 
              .  COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SOURE

              . Aquisição de Serviços na Modalidade de Avença – Área do Direito
                  - Escolha do Procedimento Prévio 

Ponto 31. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO 
              .  CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS

                 - Homologações dos Autos de Receção Provisória
          31.1. Várias Intervenções no Concelho de Soure - Deliberação de Câmara de 17.08.2015
          31.2. Várias Intervenções no Concelho de Soure - Despacho do Sr. Presidente Câmara de 17.10.2017

Ponto 32. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO 
              .  CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS

             . Execução de Passeios em Figueiró do Campo na EN 347 entre os Km 25+950 e
26+840 LD

                     - Aprovação do Novo Plano de Trabalhos

Ponto 33. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
              .  PARU – PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

              . Requalificação Urbanística – Rua Alexandre Herculano 
                 - Aprovação do Novo Plano de Trabalhos
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Ponto 34. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
              .  ÁREAS E PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA

              . PAMUS – Plano Ação de Mobilidade Urbana Sustentável
                . Parque de Estacionamento
                   - Parque Multimodal de Granja Ulmeiro – Projeto
                      . Adjudicação 

Ponto 35. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
              .  ÁREAS E PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA

              . PAMUS – Plano Ação de Mobilidade Urbana Sustentável
              . Parque de Estacionamento
                  - Parque Multimodal de Soure – Projeto
                    . Adjudicação

Ponto 36. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
              .  ÁREAS E PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA

              . PAMUS – Plano Ação de Mobilidade Urbana Sustentável
              .  Promoção da Acessibilidade de Pessoas com Mobilidade Reduzida
                 - Via Pedonal da Ponte sobre os Rios Anços e Arunca - Projeto
                     . Adjudicação - Conhecimento

Ponto 37. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
              .  ÁREAS E PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA

              . PAMUS – Plano Ação de Mobilidade Urbana Sustentável
              .  Promoção da Acessibilidade de Pessoas com Mobilidade Reduzida
                  -  Via Pedonal da Ponte sobre os Rios Anços e Arunca - Projeto
                       . Aprovação do Projeto de Execução 

Ponto 38. PROTEÇÃO CIVIL
              .  PLANO MUNICIPAL DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

              . Plano Operacional Municipal
                 - Atualização Anual - Conhecimento

Ponto 39. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
              . RECARGAS 
              . ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DA VINHA DA RAINHa 
              . Rua do Formigueiro em Vinha da Rainha 
                      - Escolha do Procedimento Prévio
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Ponto 40. MERCADOS E FEIRAS
         40.1.  Loja nº 2 do Mercado Municipal de Soure 
                     - Proposta de Pagamento da Dívida - José Lebre Correia Torcato
        40.2.  Loja nº 4 do Mercado Municipal de Soure 
               . Resolução do Contrato com a Padaria, Pastelaria Paleonense, Ldª; 
               . Indeferimento do Pedido de Averbamento solicitado por Sílvia Patrícia da 

Conceição Godinho; 
                     - Audiência prévia 

Ponto 41. DEFESA DO MEIO AMBIENTE  
               . OUTRAS

                .  Outras Ações
                 -  Homologação do Auto de Receção Provisória

Ponto 42. SERVIÇOS MUNICIPAIS  
               . GABINETE DE SAÚDE PÚBLICA 
                .  Contratação de 1 Prestador de Serviços na Modalidade de Avença 
              . Funções de Médico Veterinário 
                     - Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 43. RECURSOS HUMANOS
               . CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA 
                    -  Prorrogação das Nomeações – Conhecimento

Ponto 44. TERRAS DE SICÓ  
         44.1. Aprovação de Protocolo  
         44.2. Aprovação da Comparticipação Municipal

Ponto 45.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
                  -  Licenciamento de Recintos Itinerantes e Improvisados 
         45.1. Associação Cultural e Recreativa de S. Bento
                . Festas em Honra de S. Bento - Carregosa
                         - Dias 19 a 22 de abril de 2019 – Ratificação
         45.2. Associação Apoio Desenvolvimento Brunhós
                . Festas em Honra de S. Jorge - Brunhós
                         - Dias 27 a 29 de abril de 2019 – Ratificação

Ponto 46. ECOEVENTOS

                  - Parceria Ambiental com a Empresa ERSUC 
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Ponto 47. ÁGUAS RESIDUAIS, ÁGUA...
               . Cadastro das Infraestruturas Existentes nos Sistemas em Baixa 
                .  Conclusão da Execução do Cadastro
                    - Escolha do Procedimento Prévio

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

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “vamos entrar amanhã
num fim de semana alargado de comemorações e eventos cujo conteúdo está por todos
distribuído. Dar aqui uma nota que seguiu um convite para os membros da Assembleia
Municipal  com  um  ingresso  para  o  Concerto  “Por  Terras  do  Zeca”  e  os  Senhores
Vereadores também irão receber.
Destacar a 5.º Prova de Escalada do Europeu de Jovens que se vai  realizar em Soure. Nesta
5.º Edição é atingido o record de participantes, são cerca de 300 atletas de 25 países. É uma
modalidade olímpica, infelizmente Portugal parece que não tem ninguém em condições de
poder  almejar  ir  a  Tóquio,  mas  alguns  dos  atletas  que  vão  estar  cá  em  Soure  estão
referenciados  como  potenciais  atletas  olímpicos,  que  estarão  nos  Jogos  Olímpicos  de
Tóquio. Daí a importância desta prova e da importância que ela tem para Soure, como é
este investimento de cinco anos, conseguir manter a qualidade, e começa a ser cada vez mais
difícil de competir com outras candidaturas. Este ano a Figueira da Foz candidatou-se a esta
prova, Espinho também se candidatou a ter uma Prova do Campeonato da Europa, mas de
seniores,  portanto,  começa  a  ser  uma modalidade  que  outras  vilas,  outras  cidades  com
outras capacidades financeiras, alojamento, etc, podem vir a levá-la de Soure. Mas fica para a
história que, em Portugal, as primeiras 5 edições intencionais foram realizadas em Soure.
Tudo  o  que  é  alojamento  na  Região  de  Soure  está  ocupado,  uma  unidade  hoteleira  e
estabelecimentos  de  alojamento  local  estão  esgotados,  quer  os  hotéis  de  Pombal,  quer
Condeixa-a-Nova e alguns de Coimbra e Figueira da Foz também estão bastante ocupados,
sendo que alguns países menos abonados ficam na escola. Os países são: Áustria; Bélgica;
Bulgária;  Croácia;  Espanha;  França;  Grã-Bretanha;  Alemanha;  Hungria;  Israel;  Letónia;
Luxemburgo; Holanda; Noruega; Portugal; Rússia; Suíça; Suécia; Ucrânia; Itália; Eslovénia;
Polónia; Irlanda; Macedónia e Eslováquia. É importante sermos acolhedores e aquilo que
divulgo aos Senhores Vereadores e à  população do Concelho de Soure é que devemos
também passar todos pelo Pavilhão da Encosta do Sol, dar mostra deste nosso carinho e
deste  nosso interesse  e  também continuar  a  dar  provas  de  que  somos um povo e  um
Concelho  bastante
acolhedor.”---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “informar da minha presença em
algumas iniciativas, nomeadamente no último fim de semana. Estive presente no almoço do
40.º Aniversário da Associação do Casal do Redinho. Esta coletividade está de parabéns,
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uma vez que tem conseguido manter-se em atividade permanente, com as várias secções a
efetuarem um excelente trabalho.  
Estive também presente no Aniversário da Casa do Povo de Vila Nova de Anços e realçar
aqui o grande convívio entre familiares e utentes. É uma instituição que revela uma grande
dinâmica e tem feito um excelente trabalho na área da Ação Social.
Informar que, por motivo da greve dos motoristas de matérias perigosas, houve algumas
obras que foram interrompidas devido à falta de combustível  e que foram devidamente
comunicadas pela empresa. Estou a falar dos passeios em Figueiró do Campo e das obras da
Rua Alexandre Herculano e, assim que a situação normalizou, os trabalhos recomeçaram.
Também informar que, na segunda-feira, se iniciaram os trabalhos de limpeza das faixas de
gestão de combustível, de acordo com o previsto no PDM e de acordo com a legislação em
vigor.
Informar que está previsto o início das obras do Mercado Municipal para o dia 6 de maio,
sendo que recebi hoje a informação da empresa que prevê o início dos trabalhos da retirada
das telhas de amianto.”------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “estive presente no Aniversário da Banda de
Soure, no passado dia 14 de abril, destacar a aposta que estão a fazer nas Escolas de Música
e, principalmente, destacaria a Escola de Música das Degracias, uma localidade onde não
havia esta resposta e, felizmente, com a parceria da Banda de Soure é possível levar o ensino
da música àquela localidade.
Em termos de desporto, realizou-se o 2.º Torneio do Município de Soure que decorreu
entre os dias 18 e 20 de abril, na Vinha da Rainha, uma parceria com a Associação da Vinha
da Rainha,  a  sua  Secção de Futebol,  e  a  Escola do Benfica.  Mais uma vez  esta  edição
pautou-se por enorme sucesso, tivemos cerca de 400 crianças a praticar futebol, 32 equipas
de vários pontos do país, várias centenas de pessoas a assistir durante estes dias. Dar os
parabéns à Secção de Futebol da Vinha da Rainha e à Escola do Benfica pela organização
do evento.
Estive  também presente  no Aniversário  da  Casa  do Povo de  Vila  Nova de Anços,  no
Torneio de Xadrez que também foi realizado pela Secção da Casa do Povo, com 40 atletas e
grande dinamismo. 
Em termos de Educação, estive presente num Encontro Regional da Rede Territorial de
Cidades  Educadoras  em  Miranda  do  Corvo,  com  o  tema  “Semear  o  Futuro”,  onde
apresentámos uma atividade, a “Lenda do Campo da Velha” e toda a sua envolvência e que
mereceu os parabéns dos parceiros da Rede. Disponibilizámo-nos para o próximo Encontro
Regional da Rede Territorial de Cidades Educadoras ser em Soure, o que foi prontamente
aceite pelos parceiros da Rede.”---------------------------------------------------------------------------
 
O Senhor  Vereador  Eng.  Guilherme  Castanheira  referiu  que:  “neste  Período  Antes  da
Ordem do Dia, gostaria de reforçar aquilo que já foi dito pelo Senhor Vereador Dr. Gil
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Soares, nomeadamente gostaríamos de saudar a Banda de Soure pela comemoração do seu
81.ª Aniversário cujas celebrações ocorreram no passado dia 14 de abril. Todos os presentes
tiveram a oportunidade de testemunhar a  grande vitalidade desta instituição,  bem como
orgulharmo-nos  pelas  garantias  de  futuro,  justificadas  pela  apresentação  de  dez  novos
músicos oriundos das suas Escolas de Música. Felicitamos os Diretores e Maestro da Banda
de Soure e desejamos a continuação do bom trabalho registado.
Da mesma forma saudamos a população do lugar da Carregosa, da União de Freguesias de
Gesteira e Brunhós, pela retoma das tradicionais Festas em Honra de S. Bento, romaria
histórica do Concelho e que já não se realizava há cerca de 15 anos e que este ano voltou a
constar  da  agenda  religiosa  daquela  União  de  Freguesias  e,  segundo  apurámos,  já  está
garantida  a  sua  realização  em  2020,  o  que  registamos  com  muito  agrado.  Registamos
também como muito agrado a dinâmica associativa que se volta a sentir na Carregosa em
torno do Centro Cultural Recreativo de S. Bento.
Com muito agrado registamos o movimento jovem que se ergue no lugar de Paleão da
Freguesia de Soure, no seio do Norte e Soure – Centro Social Cultural e Desportivo de
Paleão. Pelo que apurámos este grupo de jovens de Paleão tem, entre outros objetivos, a
vontade de dinamizar a Casa do Operário. Este movimento pretende dar vida a um dos
equipamentos municipais mais históricos, que merece o reconhecimento da CDU. Ainda
hoje, 54 anos após a sua inauguração, a Casa do Operário reúne traços inequívocos para
aquilo que foi único e exclusivamente construído, ser uma casa de espetáculos, naturalmente
que  necessita  de  grandes  intervenções,  de  melhoramentos  construtivos  e  atualizações
tecnológicas, mas tendo em conta a sua génese, a sua história, as suas boas acessibilidades,
quer rodoviárias, quer pedestres, a proximidade a Soure e, principalmente, a proximidade ao
Nó da Auto-Estrada, consideramos que possa ser um dos equipamentos de maior potencial
para, caso se pretenda, colocar Soure também no Circuito Nacional de Salas de Espetáculo,
aliás,  como  têm  todos  os  Concelhos  com  quem  dividimos  limites.  Questionamos  se,
porventura,  este  Executivo tem conhecimento da  existência  de algum levantamento das
ações e custos associados às intervenções necessárias na Casa do Operário e, caso não exista
ou caso não se conheça, sugerimos que o mesmo possa ser elaborado, quanto mais não seja
para monitorização do estado de degradação do edifício, das necessidades de manutenção
preventiva e para avaliação do seu potencial de valorização em caso de intervenção.
Aproveitamos ainda esta oportunidade para saudar o Executivo pelo excelente programa
das Comemorações do 45.º Aniversário do 25 de abril, com bastante oferta e valorização do
potencial associativo concelhio nas ações culturais que irão decorrer. Não podemos deixar
também de registar a não inclusão do Concurso de Bandas de Garagem de Soure nesta
referida Agenda Cultural,  falamos de um evento de enorme qualidade,  com organização
exemplar por parte do Município elogiada por todos os participantes e que trouxe a Soure
Bandas,  na  altura  a  concurso,  que hoje  são referência  nacional.  Com todo o respeito e
apreço que nos merecem o Festival Gastronómico da Freguesia de Soure, ao Festival de
Sopas e Arroz Doce, a inclusão de um Concurso de Bandas como animação deste tipo de
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festivais poderá não ter sido uma estratégia de sucesso para ambas as iniciativas, dado o seu
cariz tão diferenciado. Eventualmente com a experiência e organização adquirida inserido
numa outra iniciativa onde o seu enquadramento possa ser valorizado e potenciado, este
evento teria condições para alcançar o sucesso merecido. Deixo então o desafio ao presente
Executivo,  que  não  se  tome  uma decisão  mais  fácil,  ou  seja,  que  não  se  desista  deste
evento.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Ana Pereira referiu que: “estive presente, nos dias 10 e 11 de abril, no
13.º Fórum Nacional de Resíduos onde foram debatidos grandes temas do setor, o que,
certamente, contribuirá para um caminho mais esclarecido e mais avisado. Durante o fórum
decorreu também a cerimónia de entrega dos prémios e selos  dos Serviços de Águas e
Resíduos onde foram distinguidas Entidades Gestoras. 
Estive também presente na Festa da Carregosa, no passado fim de semana em que, após a
interrupção de muitos anos, realizaram este ano mais uma Festa em Honra de S. Bento.
Quero  assim  também  parabenizar  toda  comunidade  pelo  seu  empenho  e  sucesso  na
recuperação desta tradição.”-------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “duas notas de resposta à
intervenção do Senhor Vereador da CDU. Dizendo que, naturalmente, o Município tem
conhecimento das suas responsabilidades sobre a Casa do Operário e os terrenos adjacentes,
propriedade do Município de Soure, que está na posse do Clube Desportivo de Educação
Física do Norte e Soure. Há muitos anos, no seu uso, e neste sentido não teve, até hoje,
outro  tipo  de  seguimento  jurídico  ou  administrativo  ou  tratamento  administrativo
Respeitámos uma situação que, porventura, é necessário resolver a bem da transparência, do
bom  funcionamento  e  do  relacionamento  entre  a  Administração  Pública  e  as  outras
instituições. Aquele edificado, aquele património veio à posse do Município por doação do
Grupo Sonae,  que adquiriu todo o património da antiga Empresa  Fabril  do Norte  e o
Município e tem investido em reparações, pelo menos o mínimo, para não deixar degradar o
edifício e refuto a ideia de que ele possa estar em estado de degradação. Já no mandato
anterior  foram  investidos  dezenas  de  milhares  de  euros  naquele  edifício.  Todo  o
investimento  tem  sido  feito  naquele  edifício  ultrapassa  largamente  o  esforço  que  o
Município faz noutras coletividades e noutras Freguesias e noutros equipamentos que não
são municipais, mas que são de relevante importância para as outras comunidades. O facto
do edifício ser municipal, me parece que se mantém essa situação porque agrada para quem
usufrui dele, que ele seja municipal, porque assim o esforço é todo do Município, só não
pagamos a luz, porque o contrato da EDP é um contrato antigo. Não podemos só porque
convém a quem usufrui que ele seja municipal, fazer investimentos ali desproporcionados.
Com o  equilíbrio  concelhio,  era  bom  que  conseguíssemos  fazer  em  todo  o  Concelho
grandes Salas de Espetáculos, porventura, em todas as Freguesias, melhoria tecnológica, e
em termos de conforto em todas as sedes de coletividades, isso é que seria bom e correto,
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com o esforço municipal.  Temos um programa para continuar a investir, para manter o
prédio. Não está nos meus horizontes propor transformar aquele edifício, que foi concebido
para uma sala de espetáculos, numa Sala de Espetáculos Concelhia, dar-lhe esse relevo, para
isso  era  preciso  investir  bastante,  quer  em  termos  de  infraestruturas,  quer  em  termos
tecnológicos.  Portanto,  vamos continuar  a  investir  para  responder  às  necessidades  e  às
deficiências que o prédio vai mostrando. Nós temos isso em inventário, feito obviamente
em  articulação  com  os  dirigentes  da  coletividade,  foram  mudadas  caixilharias,  portas,
coberturas, chão, isso está inventariado e documentado para próxima intervenção de fundo.
Tornar a sala de espetáculos como uma sala do Município, não está nos meus horizontes,
portanto, é a avaliação política que tenho da situação. Assim como também podíamos ir por
analogia, tínhamos o problema do tão reclamado complexo desportivo de Soure resolvido,
temos lá terreno suficiente para fazer um campo de futebol de onze relvado, seja sintético
ou  natural,  e  ficava  o  problema  de  Soure  resolvido,  também  não  tem  sido  esse  o
entendimento da CDU, levar para Paleão o novo complexo de infraestruturas desportivas
que  servisse  Soure.  Portanto,  aqui  também  chamar  à  atenção  para  que  se  reflita
coerentemente sobre para onde é que deslocamos os investimentos municipais relevantes.
A  outra  questão  que  levantou  sobre  as  Bandas  de  Garagem,  de  facto  foi  feita  uma
aprendizagem, são quatro edições, este ano haverá obviamente a 5.ª edição e já foi pré-
anunciado aqui em comentários anteriores com a Senhora Vereadora titular, que o Festival
da Juventude irá realizar-se na semana que antecede o S. Mateus e, em vez de ter só a final,
irá  albergar  nos  mesmos  moldes,  com  melhor  divulgação,  com  o  mesmo  tipo  de
protagonista, com o mesmo enquadramento, o Festival de Bandas de Garagem, que será um
dos pontos  fortes das noites do Festival da Juventude, associado a mais uma ou outra
atividade de cartaz.
Também entendemos, e nós tivemos essa dificuldade no passado, em conciliar as finais com
o festival, correu mais ou menos bem, mas tendo em conta o desfasamento temporal as
bandas que depois ficaram apuradas, uma até que se desfez entretanto, depois já não se
conseguiu juntar,  portanto,  há esses considerandos.  Como tal,  o Festival  das Bandas de
Garagem decorrerá  nos  vários  dias  que decorre  o  Festival  da  Juventude.  A experiência
adquirida é para manter.”-----------------------------------------------------------------------------------

Foram dadas várias Informações e prestados diversos Esclarecimentos.-----------------

Ponto 2. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2019
             . Apreciação de Propostas de Revisão - 1.ª/1.ª - 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “esta proposta de Revisão
surge também pela oportunidade de inserirmos no nosso Plano e Orçamento uma verba
que tem a ver com o saldo do exercício de 2018 de 775.518,00 euros,  portanto,  estava
previsto que esta Revisão tivesse pelo menos esta. Tendo em conta que este acréscimo de
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disponibilidades que distribuímos, não alterámos a estrutura, quer das Grandes Opções do
Plano, quer do Orçamento, introduzimos foi pequenos novos projetos, alguns apenas de
origem com inserção simbólica, mas para prepararmos estrategicamente os compromissos
que  entretanto  possamos  ter  que  admitir.  Há  oportunidades  que  decorrem do  próprio
desenvolvimento de Portugal 2020, outras sobre outras oportunidades emergentes e a parte
restante afetamo-la, tem sido essa a estratégia dos últimos anos, à parte do Orçamento e do
Plano sobre a qual caem as maiores solicitações, que é a Rede Viária e as Comunicações.
Nós quando elaboramos o Plano de Atividades e Orçamento para um determinado ano
temos  privilegiado  determinado  tipo  de  matérias,  ficando  a  penalizar  aquilo  que
conscientemente sabemos que tem grande solicitação que é o asfalto, que é a melhoria das
vias  de  comunicação  e  depois  chegando  a  esta  altura  da  Revisão,  não  temos  nada  a
esconder, é essa a estratégia assumida, reafetamos aquilo que nos acresce e é essa a proposta
que vos trago. Portanto, não há uma alteração à estrutura e à arquitetura do Plano e do
Orçamento, há a introdução de novas pequenas ideias, para já vem de forma como ideias e
com questões ainda sem grande relevância económico-financeira e essa reafetação, o reforço
da  parte  das  vias  de  comunicação.  Continuamos  a  planear  compra  de  terrenos  e  de
imobilizado corpóreo para investimento no desenvolvimento económico. 
Acrescento  que  ao  terem sido publicados  em 2018,  entrado em vigor  em 2019,  já  um
número  considerável  de  diplomas  sobre  as  transferências  de  competências  para  os
Municípios  que  nós  aceitámos,  também  temos  aqui  em  linha  de  conta  essas
responsabilidades que assumimos, reforçando ações que possam dar cumprimento a essas
obrigações.
Portanto, esta é a proposta de Revisão que trazemos e que tem um total de reforço na área
da receita e da despesa de 2.344.743,00 euros, sendo que alguns também têm a ver com
empréstimos que fizemos e que já estavam há mais de um ano planeados e em tramitação.”-

Deliberado, por unanimidade, aprovar as Propostas de Revisão - 1.ª/1.ª - e ainda
submeter à Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------

Ponto 3. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

             .  Empréstimo a Médio/Longo Prazo
                  - Financiamento para Aquisição de Terrenos para Desenvolvimento de

Áreas de Localização Empresarial 

ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
EMPRÉSTIMO A MÉDIO/LONGO PRAZO

- FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA DESENVOLVIMENTO DE
ÁREAS DE LOCALIZAÇÃO EMPRESARIAL -

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS

1. ENQUADRAMENTO DO PARECER  
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Na sequência da Sessão Pública de Abertura das Propostas,  realizada no dia 22.03.2019, no Salão
Nobre dos Paços do Município, é elaborado o presente Relatório de Análise.

2. NUMERAÇÃO DAS PROPOSTAS  
Proposta n.º 1 …………………… Novo Banco
Proposta n.º 2 …………………… CCAM – Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal
Proposta n.º 3 …………………… CGD – Caixa Geral de Depósitos

3.  PAINEL COMPARATIVO DAS PROPOSTAS  
O quadro abaixo evidencia, de forma clara e sintética, as condições essenciais constantes das Propostas
dos Concorrentes:

Quadro 1

PROPOSTA
TAXA DE

REFERÊNCIA
SPREAD TAXA NOMINAL COMISSÕES

1 Variável - Euribor
a 1 Mês 0,950% Caso a Euribor seja negativa, é

utilizado o valor do Spread apenas

2 Variável - Euribor
a 6 Meses 0,750% Caso a Euribor seja negativa, é

adicionada ao valor do Spread

- Comissão de
Processamento de
Prestações: 5,00 €

3

a) Variável - Euribor
a 12 Meses 0,740% Caso a Euribor seja negativa, é

utilizado o valor do Spread apenas

b) Variável - Euribor
a 12 Meses 0,850% Caso a Euribor seja negativa, é

adicionada ao valor do Spread

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

Quadro 2 – Valores da Euribor a 04.04.2019

PROPOSTA BASE TX. MÉDIA SPREAD
TAXA JURO
NOMINAL

TAXA ANUAL
EFETIVA

1 Variável - Euribor a 1 Mês -0,367 % 0,950 % 0,950 % 0,9541 %

2 Variável - Euribor a 6 Meses -0,230 % 0,750 % 0,520 % 0,5308 %

3

a) Variável - Euribor a 12 Meses -0,112 % 0,740 % 0,740 % 0,7425 %

b) Variável - Euribor a 12 Meses -0,112 % 0,850 % 0,738 % 0,7405 %

De acordo com o cenário atual das taxas de juro, a melhor proposta é da Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Pombal. Apesar do spread da Caixa Geral de Depósitos ser uma centésima mais baixo que o
do Crédito Agrícola, e desta última apresentar comissão de processamento, a taxa Euribor a 6 meses,
inferior à Euribor de 12 meses, e o facto de permitir que a Euribor negativa entre no cálculo da taxa
nominal torna a proposta da Caixa de Crédito Agrícola mais vantajosa.

4. HIERARQUIZAÇÃO DAS PROPOSTAS  
Após a análise comparativa considerada adequada, é nosso entendimento que as Propostas deverão ser
classificadas/escalonadas da seguinte forma:
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1.º Lugar …. Proposta n.º 2 ...…....................…. Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal
2.º Lugar …. Proposta n.º 3 ….. Opção b) ……. CGD – Caixa Geral de Depósitos
3.º Lugar …. Proposta n.º 3 ….. Opção a) ……. CGD – Caixa Geral de Depósitos
4.º Lugar …. Proposta n.º 1 ……......................... Novo Banco

5. FUNDAMENTAÇÃO DA ESCOLHA  
Na avaliação das Propostas, observados todos os aspectos realmente relevantes para apreciação – Base
da Taxa de Juro, Spread e Comissões/Encargos –, consideramos que a Proposta n.º 2 é a mais favorável,
pois apesar do Spread ser ligeiramente superior à proposta em segundo lugar, o facto de utilizar uma
taxa Euribor a 6 meses e, caso este seja negativa, entrar no cálculo final da taxa nominal, a proposta da
Caixa de Crédito Agrícola será a mais favorável.

Assim, afigura-se-nos que a  Proposta n.º 2  da  Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal é a mais
vantajosa.

6. RECOMENDAÇÃO  
Face ao exposto anteriormente, recomenda-se a escolha da Proposta n.º 2 da Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo  de  Pombal,  com  uma  taxa  Euribor  a  6  meses  e  spread  de  0,750%,  para  o  capital  de
financiamento no montante de até 1.280.000,00 €.

Soure, 05 de Abril de 2019

O JÚRI,

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

DIRIGENTE INTERMÉDIA DO SETOR DE PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA – Susana Isabel Duque Gaspar

COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE APROVISIONAMENTO E GESTÃO DE STOCKS – Fernando Alfeu Foja de Oliveira Cavacas

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “ trata-se do culminar do
processo para empréstimo a médio/longo prazo, financiamento para aquisição de terrenos
para área de localização empresarial. É dado o relatório das propostas para que até ao valor
de  1.280.000,00  euros,  o  Município  possa  ir  adquirindo  terrenos  naquilo  que  já  está
predefinido  e  pré-aprovado  também  pela  Assembleia  Municipal  para  afetar  a  áreas  de
localização  empresarial.  A  proposta  é  que  se  contratualize  o  financiamento  à  Caixa  de
Crédito Agrícola Mútuo de Pombal, de acordo com o relatório apresentado, e que se remeta
para a Assembleia Municipal.”----------------------------------------------------------------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  proposta  apresentada  pelo  Senhor
Presidente da Câmara bem como conferir-lhe poderes para outorga do contrato,
devendo a mesma ser submetida à Assembleia Municipal.-------------------------------

Ponto 4. ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

              .  Empréstimo a Médio/Longo Prazo
                 - Financiamento para Conservação/Reparação da Piscina Municipal

Coberta de Vila Nova de Anços 
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ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL
EMPRÉSTIMO A MÉDIO/LONGO PRAZO

- FINANCIAMENTO PARA CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA PISCINA MUNICIPAL
COBERTA DE VILA NOVA DE ANÇOS -

RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS

1. ENQUADRAMENTO DO PARECER  
Na sequência da Sessão Pública de Abertura das Propostas,  realizada no dia 26.03.2019, no Salão
Nobre dos Paços do Município, é elaborado o presente Relatório de Análise.

2. NUMERAÇÃO DAS PROPOSTAS  
Proposta n.º 1 …………… CCAM – Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal
Proposta n.º 2 …………… Novo Banco
Proposta n.º 3 …………… CGD – Caixa Geral de Depósitos

3. PAINEL COMPARATIVO DAS PROPOSTAS  
O quadro abaixo evidencia, de forma clara e sintética, as condições essenciais constantes das Propostas
dos Concorrentes:

Quadro 1

PROPOSTA
TAXA DE

REFERÊNCIA
SPREAD TAXA NOMINAL COMISSÕES

1 Variável - Euribor
a 6 Meses 0,750% Caso a Euribor seja negativa, é

adicionada ao valor do Spread

Comissão de
Processamento de
Prestações: 5,00 €

2 Variável - Euribor
a 1 Mês 0,950% Caso a Euribor seja negativa, é

utilizado o valor do Spread apenas

3

a) Variável - Euribor
a 12 Meses 0,740% Caso a Euribor seja negativa, é

utilizado o valor do Spread apenas

b) Variável - Euribor
a 12 Meses 0,850% Caso a Euribor seja negativa, é

adicionada ao valor do Spread

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

Quadro 2 – Valores da Euribor a 05.04.2019

PROPOSTA BASE TX. MÉDIA SPREAD
TAXA JURO
NOMINAL

TAXA ANUAL
EFETIVA

1 Variável - Euribor a 6 Meses -0,230 % 0,750 % 0,520 % 0,5353 %

2 Variável - Euribor a 1 Mês -0,367 % 0,950 % 0,950 % 0,9541 %

3

a) Variável - Euribor a 12 Meses -0,112 % 0,740 % 0,740 % 0,7425 %

b) Variável - Euribor a 12 Meses -0,112 % 0,850 % 0,738 % 0,7405 %

De acordo com o cenário atual das taxas de juro, a melhor proposta é da Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Pombal. Apesar do spread da Caixa Geral de Depósitos ser uma centésima mais baixo que o
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do Crédito Agrícola, e desta última apresentar comissão de processamento, a taxa Euribor a 6 meses,
inferior à Euribor de 12 meses, e o facto de permitir que a Euribor negativa entre no cálculo da taxa
nominal torna a proposta da Caixa de Crédito Agrícola mais vantajosa.

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

1.º Lugar …. Proposta n.º 1 ...…....................…. Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal
2.º Lugar …. Proposta n.º 3 ….. Opção b) ……. CGD – Caixa Geral de Depósitos
3.º Lugar …. Proposta n.º 3 ….. Opção a) ……. CGD – Caixa Geral de Depósitos
4.º Lugar …. Proposta n.º 2 ……......................... Novo Banco

5. FUNDAMENTAÇÃO DA ESCOLHA  
Na avaliação das Propostas, observados todos os aspectos realmente relevantes para apreciação – Base
da Taxa de Juro, Spread e Comissões/Encargos –, consideramos que a Proposta n.º 1 é a mais favorável,
pois apesar do Spread ser ligeiramente superior à proposta em segundo lugar, o facto de utilizar uma
taxa Euribor a 6 meses e, caso este seja negativa, entrar no cálculo final da taxa nominal, a proposta da
Caixa de Crédito Agrícola será a mais favorável.

Assim, afigura-se-nos que a  Proposta n.º 1  da  Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Pombal é a mais
vantajosa.

6. RECOMENDAÇÃO  
Face ao exposto anteriormente, recomenda-se a escolha da Proposta n.º 1 da Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo  de  Pombal,  com  uma  taxa  Euribor  a  6  meses  e  spread  de  0,750%,  para  o  capital  de
financiamento no montante de até 868.736,74 €.

Soure, 05 de Abril de 2019
O JÚRI,

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

DIRIGENTE INTERMÉDIA DO SETOR DE PLANEAMENTO E ESTRATÉGIA – Susana Isabel Duque Gaspar

COORDENADOR DOS SERVIÇOS DE APROVISIONAMENTO E GESTÃO DE STOCKS – Fernando Alfeu Foja de Oliveira Cavacas

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “este assunto também já
veio  à  Câmara,  foi  despoletado  o  processo,  foi  apresentado  à  Assembleia  Municipal  e
apresentado aqui o relatório. A proposta é que se contratualize com a Caixa de Crédito
Agrícola  Mútuo  de  Pombal,  pelas  condições  aqui  apresentadas,  um  financiamento  até
868.736,74 euros para a Piscina Municipal Coberta de Vila Nova de Anços.”--------------------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  proposta  apresentada  pelo  Senhor
Presidente da Câmara bem como conferir-lhe poderes para outorga do contrato,
devendo a mesma ser submetida à Assembleia Municipal.-------------------------------

Ponto,  5. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DO INVENTÁRIO DOS BENS,  DIREITOS E
OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS//2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “este relatório segue as
normas seguidas nos anos anteriores, trata-se de uma proposta de inventário e de cadastro
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patrimonial onde espelha a situação patrimonial e evolutiva do processo de inventariação
direta dos bens imóveis e infraestruturas com referência a 31.12.2018. O próprio Revisor
Oficial de Contas também já se pronunciou sobre o mesmo, os serviços efetuaram algumas
devidas correções.”------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor do Senhor Presidente da Câmara
e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e CDU, e 1 (uma) abstenção da Senhora
Vereadora  eleita  pelo  PPD/PSD-CDS/PP-PPM  –  Dra.  Florbela  Bairros  (em
substituição), aprovar a proposta de Inventário apresentada, devendo a mesma ser
submetida à Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------

Ponto 6. APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS//2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “o documento está fechado,
foi objeto de várias revisões, nos últimos dias, de muitas noites e dias de trabalho, é um
documento que não foge aos últimos apresentados, prova uma boa execução, quer no lado da
receita, quer no lado da despesa, a correção que havia aqui a fazer ao ano 2018 foi feita ainda
em 2018, com a segunda Revisão apresentada em dezembro, porque devido a atrasos na
aprovação de candidaturas e do Portugal 2020 corrigimos com 700.000,00 euros, portanto,
considerando esse facto não houve o desvio entre o projetado em outubro/novembro de
2017 e aquilo que se concretizou durante 2018 foi de um grau de satisfação enorme, os
indicadores  aprovam-no  e  a  obra  é  executada  também.  Os objetivos  foram amplamente
conseguidos,  devemo-lo aos serviços, o nosso grau de exigência é maior, e  porque ainda
podemos  melhorar,  quer  seja  na  execução  de  obras,  quer  seja  na  realização  das  nossas
obrigações  enquanto  Administração  Pública.  O  Revisor  Oficial  de  Contas  emitiu  o  seu
parecer, dá precisamente nota daquilo que é positivo e daquilo que não é tão positivo e das
suas reservas, portanto, o documento é de fácil leitura, dispenso de tecer mais comentários
sobre os mesmos.”---------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng.º Guilherme Castanheira referiu que: “realmente é um documento
bastante  extenso,  bastante  bem  elaborado,  que  mereceu,  e  muito,  a  nossa  atenção  e
gostaríamos de fazer aqui algumas referências que ressaltaram dessa análise que fizemos.
Primeiro, em relação ao equilíbrio orçamental, verificamos que as despesas correntes foram
cobertas  pelas  receitas  correntes,  libertando  um  excedente  em  meios  financeiros  para
investimento de 2.740.000,00 euros, conforme o quadro cinco.
Verifica-se a consistência no cumprimento da regra do equilíbrio orçamental corrente nos
termos do RFALEI, no valor de 2.048.125,05 euros, conforme o quadro seis.
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Relativamente à execução orçamental da receita, verificamos que apresenta o maior valor
dos anos em análise, e é superior a 2017 em 14,36%, o que resulta fundamentalmente do
aumento das transferências de capital devido ao cofinanciamento de operações provenientes
dos Programas Operacionais do POSEUR e do Centro 2020.
Em relação à execução orçamental da despesa, apresenta também uma variação positiva em
relação aos anos em análise, ficando a dever-se fundamentalmente à Conta 07 – Aquisição
de Bens de Capital, que é devidamente explicado na página 23.
A evolução da despesa, Conta 02 – Aquisição de Bens e Serviços, representa 23,38% da
despesa total, relacionada com o desenvolvimento de estudos e projetos, o que indicia o
recurso permanente  a  serviços externos nesta área não sendo usados recursos humanos
existentes  dentro  da  autarquia,  como  se  poderia  e  deveria,  na  nossa  opinião,  ser
potencializado.
O relacionamento da despesa com a receita, embora se continue a verificar a cobertura das
receitas correntes face às despesas correntes, em 2018, houve uma redução da libertação de
meios  correntes  para  o  investimento -  129,17% -  face  aos  anos  em análise,  o  que,  no
entanto, não deixa de ser um bom indicador.
2018 apresenta o maior valor de cobertura das despesas de capital pelas receitas de capital -
53,33% - devido ao aumento considerável de receitas de capital em relação a qualquer um
dos anos em análise - quadro 13 -.
Saudamos a  capacidade  do Município  em gerar  investimento,  registando-se  um saldo  a
transitar para 2019 no valor de 775.517,77 euros.
Relativamente à execução das Grandes Opções do Plano registamos um grau de execução
do Plano de 95,08%, apresentando um acréscimo relativamente a 2017, onde se assumiu o
valor  de  90,23%.  Comparando  os  valores  da  previsão  final  com os  valores  realizados,
verificamos que todas as rubricas  apresentam valores realizados absolutos inferiores aos
valores da previsão final e poder-se-á então afirmar que se cumpriu com bom rigor o plano
previsto, mas não deixamos de ver com alguma preocupação reduções em rubricas como a
Educação – 166.203,00  euros  e  Ação Social  –  19.876,00  euros,  por  considerarmos que
nestas  áreas  estratégicas  não  deve  haver  redução  no  investimento  visto  ambas  serem
potenciadoras da qualidade do desenvolvimento humano no Concelho.
Muito significativo é o valor verificado na taxa de pagamentos, que ascendeu a 98,74%, o
que indicia uma linha de continuidade em fazer incidir o custo das ações realizadas num ano
com valor pago destas ações nesse mesmo ano.
Consideramos também muito  significativa  a  redução continuada  da  dívida  global  e,  em
particular, saudamos a redução acentuada da dívida a outros credores, em 40%, como, de
resto, é evidenciado no quadro 19.
Em suma, pelos planos que nos foram apresentados, fazemos uma apreciação positiva do
exercício do ano 2018. No entanto, queremos que fique registado, também, que a CDU não
concordou com todas as opções tomadas por este Executivo, nomeadamente no que às
Transferências de Competências para as Autarquias Locais diz respeito. Nada temos contra
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esta Descentralização de Competências, achamos, porém, que nos moldes em que estão a
ser feitas, poderão vir a ocorrer situações gravosas para as Autarquias visto não se conhecer,
até à data, qualquer avaliação rigorosa do impacto das Transferências destas Competências
para  as  Autarquias,  quer  a  nível  técnico,  recursos  humanos,  organizacionais  e,
principalmente, a nível financeiro, pois achamos que a Transferência de Competências não é
proporcionalmente direta à Transferência Financeira e tememos por isso que tal ação possa
prejudicar a saúde financeira da nossa Autarquia.”----------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “relativamente aos documentos de
Prestação de Contas 2018, dizer que os mesmos continuam a ser corrigidos, validados e
certificados por um Revisor Oficial de Contas e, portanto, continuo a acreditar na seriedade
e rigor dos mesmos… e o meu voto será, naturalmente, favorável.
Como  sabemos,  estes  documentos  de  Prestação  de  Contas  resultam  basicamente  das
deliberações aqui tomadas em sede de Executivo, mas também, naturalmente, daquelas que
o Senhor Presidente de Câmara assume exclusivamente por competência própria.
O Relatório de Gestão mantém-se extenso, ainda assim, integra um conjunto de informação
que considero pertinente e relevante… informação essa que é remetida quer ao Tribunal de
Contas, quer à Direção Geral das Autarquias Locais e a um conjunto de entidades que a
analisam e procedem à sua validação… E à semelhança de Prestação de Contas anteriores,
farei também hoje uma breve análise dos documentos em causa e daquilo que realmente
penso que importa numa Prestação de Contas, para que possa constar também em ata.
Começava  por  referir  que  o  balanço  apresenta  um  aumento  dos  fundos  próprios  em
sensivelmente 2.500.000,00 euros; o passivo aumenta cerca de 1.004.000,00 euros face a
2017; em termos de rácios económicos, o rácio de autonomia financeira, um pouco mais
baixo, 74,78%; o rácio de solvabilidade 296,56% e, portanto, isto são indicadores de gestão
que continuam a demonstrar a “saúde económica” desta Autarquia.
No que respeita à demonstração de resultados, verifica-se um resultado líquido do exercício
de  638.000,00  euros,  inferior  ao  registado  em 2017  e  inferior  também ao  de  2016,  de
sensivelmente 1.641.000,00 euros. Sempre defendi, ainda assim, quer em sede de reunião de
Câmara,  quer  em sede  de  Assembleia  Municipal,  que  numa  Autarquia,  mais  do  que  o
resultado líquido positivo importa  a  maximização do bem estar  social  e  o  assegurar  de
melhores  condições  de  vida  aos  nossos  Munícipes,  promovendo  o  crescimento  e
contribuindo  para  o  desenvolvimento  do  nosso  Concelho… mas  ainda  assim,  importa
registar  que,  de  facto,  existe  uma  diminuição  do  resultado,  é  um  dado  económico
comprovado.
Relativamente ao quadro de execução orçamental, este regista uma execução de receita de
88,39%,  após  todas  as  alterações  e  revisões  orçamentais  feitas  ao  longo  do  exercício
económico em causa. Existe também, como foi referido, uma autossuficiência orçamental,
as  receitas  correntes  voltam  a  ser  superiores  às  despesas  correntes,  ainda  assim  uma
autossuficiência de 2.749.000,00 euros, inferior à de 2017, de aproximadamente 3.723.000,00
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euros,  verificada  nos  mapas  de  execução  e  fruto  do  aumento  absoluto  das  despesas
correntes.
No que toca ao plano, foram executados 11.132.000,00 euros,  um grau de execução de
95,08%  e  em  que  a  repartição  final  do  investimento  reflete,  naturalmente,  as
alterações/modificações decorrentes das decisões políticas tomadas ao longo do exercício
económico por área de investimento.
Relativamente  às  despesas  com  pessoal,  há  um  aumento  em  termos  absolutos,  de
sensivelmente 260.000,00 euros, que estará, certamente, justificado nos mapas de pessoal e
reportado às várias entidades.
Quanto à dívida em termos absolutos, regista um montante de sensivelmente 3.616.000,00
euros em 31.12.2018, verificando-se uma diminuição da dívida à Banca de 344.000,00 euros
e uma diminuição a outros credores de cerca de 92.000,00 euros.
O prazo médio de pagamento reduz de 10 para 9 dias.
E, portanto, importa que estes documentos técnicos tenham, naturalmente, uma tradução
social  que  se  reflita  na  melhoria  da  qualidade  de  vida  dos  Munícipes,  e  no  efetivo
crescimento e desenvolvimento do nosso Concelho.”------------------------------------------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “relativamente a estes documentos, algumas
breves notas.
Primeiro, no que concerne aos recursos humanos, o aumento do número de trabalhadores
deve-se,  em  parte,  ao  programa  de  regularização  extraordinária  de  precários  e  ao
procedimento concursal que esteve aberto para a área da Educação.
As despesas com pessoal aumentaram 6,15% relativamente ao exercício anterior por força
do  procedimento  de  regularização  de  precários,  novos  recrutamentos,  mas  também
decorrentes de obrigações legais, como a atualização do salário mínimo, por exemplo e isto
reflete  a  aposta  continuada  no  reforço  do  nosso  quadro  de  pessoal  para  uma  melhor
prestação do serviço público face às atuais e novas competências das autarquias e, de facto,
embora  haja  um  aumento  da  despesa  com  pessoal,  o  seu  peso  na  despesa  global  do
município tem vindo a diminuir nos últimos anos, representando, em 2018, 28,47%; em
2017 – 30,73%; em 2016 – 31,81%; em 2015 – 32%, portanto, a despesa com pessoal tem
vindo a decrescer em termos relativos.
Depois a análise económica, financeira e orçamental… as receitas correntes são largamente
superiores  às  despesas  correntes,  impondo-se  o  princípio  do  equilíbrio  orçamental
concretizado no saldo corrente de 2.048.000,00 euros, ou seja, cerca de 29% das receitas
correntes.
Destacar aqui, comparando 2015 a 2018, que as despesas de capital, em termos relativos,
aumentaram de 29,74% (2015) para 39,53% (2018).  Por seu lado,  as despesas correntes
diminuíram  de  70,53%  (2015)  para  60,47%  (2018),  representando  mais  investimento,
melhor gestão de recursos, mais equipamentos e valências ao serviço dos Munícipes.
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Quanto à execução do plano, um grau de execução de 95,8%, bastante superior a anos
anteriores.
Sobre  o  relatório  de  atividades,  destacar  algumas  ações  que  foram  introduzidas  ou
reforçadas em 2018. Em matéria de Educação a manutenção do apoio à aquisição das fichas
pedagógicas aos alunos do 1.º CEB e a sua extensão aos alunos do 2.º Ciclo, em 2018, do
ensino público e privado.
No âmbito do apoio às famílias, auxílios económicos do 1.º Ciclo, a atribuição, pela primeira
vez, de um voucher educação em 2018, de 30,00 euros para o escalão A quando estávamos
obrigados a 16,00 euros em termos de auxílios económicos; 20,00 euros para o escalão B,
quando estávamos obrigados apenas a 8,00 euros e 15,00 euros para os restantes alunos sem
escalão, portanto, duas medidas que reforçam o nosso compromisso com as famílias em
termos de ação social escolar.
Também em 2018, o reforço da equipa multidisciplinar, com a contratação de terapeuta da
fala e terapeuta ocupacional.
Reforço de programas como o regime de fruta escolar, eco-escolas, empreendedorismo nas
escolas, programa EPIS, entre outros.
A aquisição do programa escola virtual, oferecendo o acesso gratuito a todos os alunos do
1.º  CEB e respetivos professores,  disponibilizando métodos de estudo complementares,
atrativos,  eficazes,  com  acompanhamento  dos  docentes  orientados  para  o  sucesso
educativo.
A adesão à Rede Territorial Portuguesa de Cidades Educadoras.
A edição da obra “A Lenda do Campo da Velha de Soure”, um impacto que teve em termos
de educação e cultura.
Na Cultura, a manutenção da aposta forte no associativismo no apoio às escolas de música e
de dança. 
Ao Folclore, Teatro e Bandas Filarmónicas, a realização do colóquio Repensar o Folclore do
Século XXI. O Programa Filarmonias… a dotação do espaço multiusos como uma sala
polivalente para eventos culturais que, ao longo do ano, aí se realizaram.
No Desporto, enaltecer a realização de provas desportivas de dimensão regional, nacional,
internacional.  Pela  primeira  vez,  o  Duatlo de  Soure,  a  Clássica  do Baixo Mondego em
ciclismo,  a  continuação  das  finais  do  bilhar,  o  open  de  natação,  o  peace  run  2018,
campeonato europeu de escalada, circuito 4 estações, portanto, a aposta na diversificação de
modalidades e a continuação do apoio às coletividades.
Destacar a assinatura do Protocolo de Cooperação com a Direção Geral de Saúde e a ARS
para a promoção da atividade física no Concelho de Soure.
Distinção do Município de Soure com o Galardão Município Amigo do Desporto.
Na Ação Social e Saúde, o reforço do apoio ao arrendamento às pessoas em situação de
carência sócio-económica.  A continuidade do Programa Cegonhas. A implementação do
Programa de Apoio às IPSS na aquisição e reparação de veículos de transporte - 8.000,00
euros por cada IPSS -, em que todas requereram a este programa. Programa ABEM, em
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aquisição de medicamentos gratuitos  para  pessoas carenciadas – 77 agregados familiares
estão a beneficiar desta medida.
Protocolo  com a  ARS para  a  Implementação  de  Consultas  de  Saúde  Oral  no  Sistema
Nacional de Saúde.
Projeto Noites Saudáveis…
Por fim, a manutenção da Delegação de Competências nas Juntas de Freguesia, parceiros
essenciais no apoio às populações.
Agradecer e enaltecer o trabalho dos funcionários, colaboradores envolvidos na feitura deste
documento.
Em conclusão,  estes  documentos  de  Prestação  de  Contas,  referentes  ao  ano  de  2018,
espelham, de uma forma factual,  rigorosa  em termos económicos e  ambiciosa nas  suas
políticas  estruturais  nos  diversos  domínios  das  atribuições  municipais,  continuando  um
caminho de desenvolvimento económico e social para o Concelho, tendo sempre as pessoas
e o seu bem estar como desígnio final.”-----------------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “não vou falar do documento,
uma vez que ele está explícito, pois é um documento técnico.  Considerando, também, que
não  é  uma  matéria  que  me  sinta  completamente  à  vontade,  apenas  fazer  algumas
considerações políticas que acho importante.  Começava logo pela  explicação do Senhor
Presidente, que traduziu aquilo que foram os resultados positivos do trabalho desenvolvido
em 2018. Destaco a  avaliação dos Senhores Vereadores, Eng.º Agostinho Gonçalves, do
PSD e Dr.ª Manuela  Santos da CDU, respeitante não só aos resultados que estão explícitos
no  Relatório  de  Gestão  e  Prestação  de  Contas,  mas  também  ao  trabalho  que  foi
desenvolvido no ano de 2018. Também a Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia, saúdo-a
por isso, fez uma excelente avaliação do documento, uma vez que é uma perita na matéria.
A mim compete-me fazer  a  avaliação política.  Dizer que estamos perante  um excelente
resultado como, aliás, todos expressaram. Não podia deixar de saudar toda a equipa que
elaborou este documento. Estão aqui alguns responsáveis  e, uma vez mais,  apresentaram
um excelente  trabalho.  Saúdo-os por isso,  sendo sinal  que o Município,  contrariamente
aquilo que muitas pessoas às vezes afirmam, está muito bem servido de técnicos.  Também
não podia deixar de saudar  aqueles que mais contribuíram para estes resultados e que são
todos os funcionários do Município de Soure.
Na questão do Relatório de Gestão, deve haver mais cuidado na sua elaboração, uma vez
que se por um lado valoriza em demasia algumas situações, há outras situações que não
estão  refletidas  da  mesma  forma,   devendo haver  um equilíbrio  na  sua  elaboração,  de
maneira  que  não  haja  branqueamentos  por  um lado e  não  haja  regozijados  por  outro.
Termino  como  comecei,  dizer  que  estamos  perante  um  excelente  trabalho,  quer  do
documento, quer de todo o trabalho que foi desenvolvido no ano de 2018 e para isso todos
contribuímos. Estamos todos de parabéns e, muito mais do que isso, está o Concelho de
Soure.”---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A Senhora Vereadora Dra. Florbela Bairros referiu que: “dizer que estou aqui, como vocês
sabem,  em  substituição  do  Senhor  Vereador  Eng.  Agostinho  Gonçalves,  em  virtude  do
falecimento da sua mãe. Portanto, a minha abordagem é uma abordagem que não é minha, mas
no sentido do que tem sido a posição do Vereador Eng. Agostinho Gonçalves neste ponto, ou
seja, o meu sentido de voto irá ser a abstenção. Depois destas abordagens que fui ouvindo,
certamente teria notas a fazer pessoais, mas o Vereador Titular não sou eu, e por isso resta-me
dar, a nível pessoal, os parabéns ao Executivo pelo trabalho que têm vindo a fazer.”---------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “sobre este documento, saúdo
terem tido oportunidade, ainda assim, de o conseguirem ler, também não vou agora aqui dar
grande  relevo  ao  mesmo,  é  um  documento  trabalhoso,  está  em  permanente  construção,
obviamente que o próximo documento não tem que ser igual a este, tem que ser melhorado.
Cada um dos setores puxou pelas suas evidências, daí que uns ocupem mais espaço de texto do
que outros, no entanto os mapas refletem aquilo que é a realidade da atividade municipal e
refletem-no com rigor e, portanto, nós pautamo-nos por esse rigor. Há de facto uma reserva,
que  é  uma  questão  antiga  e  que  nós  não  conseguimos  resolver  em  2018,  uma  questão
fundamental para os serviços na área da contabilidade, que ainda falta resolver em 2019, e que
constitui  reserva, quer para o Tribunal de Contas, que já o referiu em 2014, quer para os
Revisores, que tem a ver com a questão da concreta e efetiva boa inventariação. O problema
continua por resolver do ponto de vista contabilístico que é inexistência de um cadastro de
imobilizado  devidamente  elaborado  e  a  inexistência  da  contabilidade  analítica  ou  da
contabilidade que refletisse centro de responsabilidade  ou centro de custos. Este é o grande
“handicap” da nossa gestão, está mais que assumido, por isso, nos próximos dias, temos que
tomar uma posição muito firme, quer com o prestador de serviços que contratámos o ano
passado para nos ajudar a prestar este serviço, quer para fazer ajustamentos com os próprios
serviços. Não fosse isso, eu diria que, estaria hoje aqui com outro ânimo, muito mais seguro do
brilhante desempenho que o Município e os seus agentes realizam, e que à luz da comunidade
também  reflete  numa  melhoria  de  alguns  indicadores  como  sejam:  o  indicador  da
empregabilidade, o indicador da longevidade, o indicador da melhoria dos resultados escolares
dos nossos alunos,  o indicador da quebra de algumas deficiências encontradas em termos
sociais, portanto, estes indicadores não têm que estar plasmados no Relatório de Gestão do
Município. O Relatório de Gestão do Município tem que ser concreto, não uma avaliação
política, portanto, sobre esse aspeto estou amplamente satisfeito.
Houve também aqui algumas alterações em abordagens de gestão e abordagens contabilísticas
que levam a que os resultados líquidos não fossem outros, porventura com outra expressão
numérica positiva, mas também se deveu a questões contabilísticas e a um diferente tratamento
relativamente a anos anteriores. Nós fizemos, no seguimento daquilo que vínhamos a fazer em
2017, um grande investimento em questões e matérias, nomeadamente estudos e projetos, que
no caso da administração pública são considerados despesa para efeitos de Demonstração de
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Resultados  e  não  são  considerados  investimentos.  Nós  não  estamos  preocupados  com o
desempenho imediato, não estamos preocupados com o imediatismo, estamos preocupados
com questões de médio/longo prazo e refletindo inclusive nos pontos anteriores onde estamos
a contrair divída à banca médio/longo prazo, para satisfazer necessidades de investimento, mas
que é investimento estratégico, que irá alavancar Soure para a sua sustentabilidade, enquanto
concelho  no  futuro  e  que  vai  necessitar  durante  o  ano  de  2019  e  seguintes  de  maior
investimento,  quer nas áreas de consultadoria,  quer nas áreas do projeto,  quer na área do
planeamento, portanto, temos que interpretar isso como sendo um investimento e não como
sendo uma despesa, embora na contabilidade apareça refletido ao contrário. Posto isto, irei
colocar o documento à votação, compreendo as posições dos Senhores Vereadores que não
participam  a  Tempo  Inteiro,  em  termos  de  Executivo,  não  os  interpreto  como  sendo
Vereadores da Oposição, interpreto-os como sendo Vereadores que podem não estar tão por
dentro, no dia a dia dos documentos, embora participem ativamente nas Reuniões de Câmara,
quer os que não são Titulares, que é o caso hoje da Dra. Florbela Bairros e do Eng. Guilherme
Castanheira, mas percebe-se que há um trabalho de equipa que os Senhores têm com vossos
Colegas  de  Lista,  portanto,  há  aqui  uma  sintonia  política  que  também  saúdo  porque  a
mensagem que tem sido dada a todos os Vereadores é que estou, enquanto responsável legal
pelo Município, aberto a todas as sugestões de colaboração e melhoria do trabalho. Portanto,
sendo difícil estar nesta posição de avaliar e ter que votar, saúdo-vos pela forma responsável e
preocupada com que estão a participar.”---------------------------------------------------------------------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor do Senhor Presidente da Câmara
e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e CDU, e 1 (uma) abstenção da Senhora
Vereadora  eleita  pelo  PPD/PSD-CDS/PP-PPM  –  Dra.  Florbela  Bairros  (em
substituição),  aprovar os  Documentos  de  Prestação de Contas//2018,  devendo os
mesmos ser submetidos à Assembleia Municipal.------------------------------------------

Ponto 7. REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS
             . Prestação de Contas//Exercício Económico de 2019
               . Auditor Externo  
                 - Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS
      - PRESTAÇÃO DE CONTAS // EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2019

   * AUDITOR EXTERNO

   - ADJUDICAÇÃO
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Por Deliberação da Câmara Municipal, de 25.03.2019, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

O Relatório Final mantém a seguinte ordenação das propostas:

EMPRESA VALOR

Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & Associados, SROC, Lda. 5.880,00 €

Sérgio Gomes ROC 6.300,00 €

Cravo, fortes, Antão & Associados, SROC, Lda 7.150,00 €

P. Matos Silva, Garcia JR., P. Caiado & Associado, SROC, Lda 7.150,00 €

Nos  termos  da  alínea  a)  do  n.º  1  do  artigo  124.º  o  Júri  propõe  a  dispensa  da  audiência  prévia,  conforme
mencionado no relatório preliminar/final.

É dispensada a redução a escrito do contrato nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 95.º do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa de
audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.

Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado Ivo Costa, Dr.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A homologação do relatório do Júri;

2. A dispensa de audiência prévia;

3. A dispensa da redução do contrato a escrito;

4. A adjudicação do presente serviço à entidade “Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & Associados,
SROC, Lda.”;

5. Autorização para a realização da despesa no valor de 5.880,00 euros;

6. Sugere-se, para gestor do contrato, Ivo Costa, Dr.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
18.04.2019

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de deliberarmos e
propormos à Assembleia Municipal a escolha do Revisor Oficial de Contas, para a certificação
das contas de 2019. Nós devíamos fazer este procedimento ainda mais cedo, porventura até um
procedimento plurianual, não o fizemos desde que eu sou Presidente de Câmara, é uma norma
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legal e é uma competência da Assembleia Municipal, mas a proposta tem que ser da Câmara
Municipal.  O resultado de contratação pública efetuada pelos serviços decorrente da nossa
deliberação de  câmara  de  25 de  março de  2018 é  que  em conclusão,  tendo em conta  o
procedimento, que se homologue o relatório do júri, que se dispense a audiência prévia tendo
em conta o caderno de encargos ser bastante simples e as obrigações estarem definidas na lei, a
dispensa da redução a escrito do contrato por ser inferior a 10.000,00 euros e, portanto, para
execução imediata, que se adjudique à entidade “Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões &
Associados, SROC, Lda”, pelo valor 5.880,00 euros e que se nomeie gestor do contrato, o Dr.
Ivo Costa e, neste caso, que se proponha à Assembleia Municipal indicação desta Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas para auditar as contas de 2019. Considerar que este valor é o
segundo mais baixo dos 6 anos em que temos Revisor Oficial de Contas, o mais baixo já foi este
do Revisor que nos certificou as contas de 2018, mas também só foi escolhido em dezembro de
2018,  aquilo  que  se  exige  aos  Revisores  Oficias  de  Contas  é  que  façam  também  um
acompanhamento mais permanente, porque a lei obriga a ter relatório semestral inclusive, e
portanto, isso não foi feito em anos anteriores, pelo menos eu como Presidente da Câmara
nunca me chegou à mão, nenhum relatório semestral,  se bem que o Revisor Oficial de Contas
responde por quem o escolhe, pela a Assembleia Municipal, mas decorre das suas obrigações ter
contactos mais vastos com os serviços e um acompanhamento maior dos mesmos. Portanto o
mercado funcionou, vamos escolher a proposta do júri e é isso que vou colocar à votação.”------

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar:  a  homologação  do  relatório  do  júri;  a
dispensa  de  audiência  prévia;  a  dispensa  da  redução  do  contrato  a  escrito;  a
adjudicação do presente serviço à entidade “Marques de Almeida, J.  Nunes, V.
Simões & Associados, SROC, Lda”; a autorização para a realização da despesa no
valor de 5.880,00 euros; a designação como gestor do contrato o Dr. Ivo Costa, e
ainda submeter a Assembleia Municipal,  conforme decorre da informação técnica
dos serviços.------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 8. ALTERAÇÃO DOS REGULAMENTOS DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE
ÁGUA E DO SERVIÇO DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS

Foi presente a seguinte Proposta:

Proposta
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Assunto: Alteração dos Regulamentos do Serviço de Abastecimento Público de Água e do Serviço de
Saneamento de Águas Residuais Urbanas

No seguimento da deliberação tomada em reunião do Executivo de 27 de julho de 2018, foi a proposta de Alteração
dos Regulamentos do Serviço de Abastecimento Público de Água e do Serviço de Saneamento de Águas Residuais
Urbanas, sujeita a discussão pública por um período de 30 dias úteis nos termos dos art.º 100º e 101º do CPA
aprovado pelo decreto-lei n.º 4 de 2015 de 7 de janeiro conjugado com a alínea g) do nº 1 do artº 25º. e das alíneas
ee) e k), do nº1, do artº 33º., da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro na sua atual redação, e em harmonia com
disposto no art.º 62 do Decreto-Lei 194/2009 de 20 de agosto na atual redação, através do Edital n.º 114/2018,
tendo sido efetuada a publicação em Diário da República na data de 28 de agosto de 2018.

O período para  consulta  pública da  Proposta,  terminou em 10 de outubro de  2018,  não tendo sido recolhido
qualquer contributo externo a estes serviços.

Em 6 de agosto de 2018 foi solicitado à ERSAR que se pronunciasse sobre a proposta de regulamento, tendo esta
Entidade informado o Município através de oficio ref.ª 0-007972/2018 datado de 5/9/2018, que atendendo a que se
encontravam a analisar o processo de constituição da empresa intermunicipal dos serviços de abastecimento de
água e saneamento de águas residuais, que abrange os municípios de Montemor-o-Velho, Mira e Soure emitiriam o
respetivo parecer, aquando da emissão da Informação relativa àquele processo.

Tendo presente que a ERSAR emitiu parecer relativo à constituição da empresa intermunicipal dos serviços de
abastecimento de água e saneamento de águas residuais, que abrange os municípios de Montemor-o-Velho, Mira e
Soure em 17/1/2019, e que do mesmo consta a análise ao regulamento referido em epígrafe, entendeu a Comissão
Técnica Instaladora nomeada para a constituição da empresa intermunicipal, acatar quase na sua totalidade, as
recomendações efetuadas por aquela Entidade e proceder às respetivas alterações ao regulamento referido em
epigrafe.

Proponho,
Que, de acordo com a alínea k) do n.º 1 do art.º 33 do anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro na atual
redação, a Câmara delibere aprovar/remeter à Assembleia Municipal a proposta final do Regulamento do Serviço
de Abastecimento de Água e do Serviço de Saneamento de Águas Residuais para deliberação de acordo com
alínea g) do n.º 1 do art.º 25 do mesmo preceito legal.

O Presidente,
(Mário Jorge Nunes)
16/04/2019
 

Regulamento do Serviço de Abastecimento de Água e do
Serviço de Saneamento de Águas Residuais

Nota justificativa
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O Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010 de 26 de julho e pela Lei
nº 12/2014 de 6 de março, que estabelece o regime jurídico dos serviços municipais de abastecimento público
de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, exige que as regras da
prestação  do serviço aos utilizadores constem de um regulamento de serviço,  cuja  aprovação  compete à
respetiva entidade titular.

O regulamento de serviço, por ser um instrumento jurídico com eficácia externa, constitui a sede própria para
regulamentar os direitos e obrigações da entidade gestora e dos utilizadores no seu relacionamento, sendo
mesmo o principal instrumento que regula, em concreto, tal relacionamento. Os contratos de fornecimento e
de recolha celebrados com os utilizadores correspondem a contratos de adesão, cujas cláusulas contratuais
gerais decorrem, no essencial, do definido no regulamento de serviço.

Estando em causa serviços públicos essenciais, é especialmente importante garantir que a apresentação de tais
regras seja feita de forma clara, adequada, detalhada e de modo a permitir o efetivo conhecimento, por parte
dos utilizadores, do conteúdo e da forma de exercício dos respetivos direitos e deveres.

Em cumprimento de uma exigência do artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, a Portaria n.º
34/2011, de 13 de janeiro, veio estipular o conteúdo mínimo dos regulamentos de serviço, identificando um
conjunto de matérias que neles devem ser reguladas.

Em abril e maio de 2018, os Municípios de Mira, Montemor-o-Velho e Soure deliberaram a constituição de
Empresa Intermunicipal de Águas, Saneamento e Outros Serviços bem como a agregação dos Serviços de
Água e Saneamento de Águas Residuais nessa Empresa.

As Câmaras Municipais de Mira, Montemor e Soure, seguindo as recomendações da ERSAR, optaram pela
elaboração de um único regulamento para o serviço de abastecimento de água e para o serviço de saneamento
de águas residuais, dado que a ABMG – Águas do Baixo Mondego e Gândara, E.I.M., S.A. é a entidade
gestora de ambos os serviços. 

Na  elaboração  deste  documento  foram  seguidos  os  modelos  disponibilizados  pela  ERSAR  para  o
Regulamento do Serviço de Abastecimento de Água e para o Regulamento do Serviço de Saneamento de
Águas Residuais.

Procurou-se uma arrumação simples e clara das matérias tratadas neste documento, de modo a facilitar a tarefa
sobretudo para quem os consulta. Por outro lado, e no que respeita às soluções vertidas neste documento,
procurou-se reunir  e articular  todas as  normas legais  direta  e indiretamente aplicáveis,  que se  encontram
dispersas  por  diferentes  diplomas.  Nas  situações  não  expressamente  reguladas,  mas  que  frequentemente
originam conflitos entre  as  entidades gestoras e  os utilizadores,  procuraram-se soluções que se  considera
assegurarem um justo equilíbrio entre os legítimos direitos e interesses de ambas as partes, com recurso,
nomeadamente, às recomendações que a ERSAR tem vindo a emitir.

Após apreciação pelo órgão executivo municipal, mediante deliberação de 27 de julho de 2018, foi a proposta
sujeita a um período de consulta pública, publicitada em Edital de 10 de agosto de 2018. Não tendo sido
apresentados quaisquer contributos,  foi  a  proposta presente ao órgão municipal para remessa à sessão da
Assembleia Municipal de (…) para aprovação.

29



08.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 24 de abril de 2019, pelas 10,30 horas

ÍNDICE

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS…………………………………………………………7
Artigo 1.º - Lei habilitante                                                                                                     .................................................................................................  7  
Artigo 2.º - Objeto                                                                                                                ............................................................................................................  7  
Artigo 3.º - Âmbito                                                                                                                ............................................................................................................  7  
Artigo 5.º - Entidade Titular e Entidade Gestora do Sistema                                               ...........................................  8  
Artigo 6.º - Definições                                                                                                          ......................................................................................................  9  
Artigo 7.º - Simbologia e Unidades                                                                                    ................................................................................  14  
Artigo 8.º - Regulamentação Técnica                                                                                ............................................................................  14  
Artigo 9.º - Princípios de Gestão                                                                                       ...................................................................................  14  
Artigo 10.º - Disponibilização do Regulamento                                                                 .............................................................  15  

CAPÍTULO II - DIREITOS E DEVERES                                                                                  ..............................................................................  15  
Artigo 11.º - Deveres da Entidade Gestora                                                                        ....................................................................  15  
Artigo 12.º - Deveres dos utilizadores                                                                               ...........................................................................  16  
Artigo 13.º - Direito à prestação do serviço                                                                       ...................................................................  17  
Artigo 14.º - Direito à informação                                                                                       ...................................................................................  18  
Artigo 15.º - Atendimento ao público                                                                                 .............................................................................  18  

CAPÍTULO III - SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ÁGUAS 
RESIDUAIS URBANAS                                                                                                           .......................................................................................................  19  
SECÇÃO I - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E RECOLHA DE ÁGUAS RESIDUAIS
                                                                                                                                                ..............................................................................................................................................  19  

Artigo 16.º - Obrigatoriedade de ligação                                                                            ........................................................................  19  
Artigo 17.º - Dispensa de ligação                                                                                      ..................................................................................  20  
Artigo 18.º - Prioridades de fornecimento                                                                          ......................................................................  21  
Artigo 19.º - Exclusão da responsabilidade                                                                       ...................................................................  21  
Artigo 20.º - Interrupção ou restrição no fornecimento de água e/ou recolha de águas residuais 
por razões de exploração                                                                                                  ..............................................................................................  21  
Artigo 21.º - Interrupção do abastecimento de água e da recolha de águas residuais urbanas 
por facto imputável ao utilizador                                                                                        ....................................................................................  22  
Artigo 22.º - Restabelecimento do fornecimento de água e/ou da recolha de águas residuais 
urbanas                                                                                                                              ..........................................................................................................................  24  
Artigo 23.º - Lançamentos e acessos interditos                                                                ............................................................  24  
Artigo 24.º - Descargas de águas residuais industriais                                                     .................................................  25  

SECÇÃO II - QUALIDADE DA ÁGUA                                                                                      ..................................................................................  26  
Artigo 25.º - Qualidade da água                                                                                        ....................................................................................  26  

SECÇÃO III - USO EFICIENTE DA ÁGUA                                                                               ...........................................................................  27  
Artigo 26.º - Objetivos e medidas gerais                                                                           .......................................................................  27  
Artigo 27.º - Rede pública de distribuição de água                                                           .......................................................  27  
Artigo 28.º - Rede de distribuição predial                                                                          ......................................................................  27  
Artigo 29.º - Usos em instalações residenciais e coletivas                                               ...........................................  28  

SECÇÃO IV - SISTEMAS PUBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE 
ÀGUAS RESIDUAIS                                                                                                                 .............................................................................................................  28  

Artigo 30.º - Instalação e conservação                                                                              ..........................................................................  28  

30



08.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 24 de abril de 2019, pelas 10,30 horas

Artigo 31.º - Modelo do sistema de drenagem                                                                  ..............................................................  28  
SECÇÃO V - REDES PLUVIAIS                                                                                              ..........................................................................................  29  

Artigo 32.º - Gestão dos sistemas de drenagem de águas pluviais                                  ..............................  29  
SECÇÃO VI - RAMAIS DE LIGAÇÃO                                                                                      ..................................................................................  29  

Artigo 33.º - Instalação, conservação, renovação e substituição de ramais de ligação  29  
Artigo 34.º - Utilização de um ou mais ramais de ligação                                                 .............................................  29  
Artigo 35.º - Válvula de corte para interrupção/suspensão do abastecimento                  ..............  29  
Artigo 36.º - Entrada em serviço                                                                                        ....................................................................................  30  

SECÇÃO VII - SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E DRENAGEM PREDIAL                             .........................  30  
Artigo 37.º - Caraterização da rede predial                                                                       ...................................................................  30  
Artigo 38.º - Separação dos sistemas                                                                               ...........................................................................  30  
Artigo 39.º - Projeto da rede predial de distribuição e de drenagem                                 .............................  31  
Artigo 40.º - Execução, inspeção, ensaios das obras das redes prediais                         .....................  32  
Artigo 41.º - Rotura nos sistemas prediais                                                                        ....................................................................  32  
Artigo 42.º - Anomalia no sistema predial                                                                          ......................................................................  33  

SECÇÃO VIII - SERVIÇOS DE INCÊNDIOS                                                                           .......................................................................  33  
Artigo 43.º - Hidrantes                                                                                                        ....................................................................................................  33  
Artigo 44.º - Manobras de válvulas de corte e outros dispositivos                                    ................................  33  
Artigo 45.º - Redes de incêndios particulares                                                                   ...............................................................  34  
Artigo 46.º - Utilização de dispositivos de combate a incêndio instalados nas redes de 
distribuição predial                                                                                                             .........................................................................................................  34  

SECÇÃO IX - FOSSAS SÉPTICAS                                                                                         .....................................................................................  34  
Artigo 47.º - Utilização de fossas sépticas                                                                         .....................................................................  34  
Artigo 48.º - Conceção, dimensionamento e construção de fossas sépticas                    ................  34  
Artigo 49.º - Manutenção, recolha, transporte e destino final de lamas de fossas sépticas
                                                                                                                                         .......................................................................................................................................  35  

SECÇÃO X - INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO                                                                       ...................................................................  36  
Artigo 50.º - Medição por contadores                                                                                ............................................................................  36  
Artigo 51.º - Tipo de contadores                                                                                        ....................................................................................  36  
Artigo 52.º - Localização e instalação das caixas dos contadores                                    ................................  37  
Artigo 53.º - Verificação metrológica, manutenção e substituição                                    ................................  38  
Artigo 54.º - Responsabilidade pelo contador                                                                   ...............................................................  38  
Artigo 55.º - Leituras                                                                                                          ......................................................................................................  39  
Artigo 56.º - Avaliação dos consumos                                                                               ...........................................................................  39  
Artigo 57.º - Medidores de caudal                                                                                     .................................................................................  39  
Artigo 58.º - Localização e tipo de medidores                                                                   ...............................................................  40  
Artigo 59.º - Manutenção e verificação                                                                              ..........................................................................  40  
Artigo 60.º - Avaliação de volumes recolhidos                                                                   ...............................................................  41  

CAPÍTULO IV - CONTRATOS                                                                                                 .............................................................................................  41  
Artigo 61.º - Contrato de fornecimento e/ou recolha                                                         .....................................................  41  
Artigo 62.º - Contratos especiais                                                                                       ...................................................................................  42  
Artigo 63º - Domicílio convencionado                                                                                ............................................................................  43  
Artigo 64.º - Vigência dos contratos                                                                                  ..............................................................................  44  
Artigo 65.º - Suspensão e reinício dos contratos                                                              ..........................................................  44  
Artigo 66.º - Denúncia e resolução do contrato                                                                 .............................................................  45  
Artigo 67.º - Caducidade                                                                                                    ................................................................................................  45  
Artigo 68.º - Caução                                                                                                           .......................................................................................................  45  
Artigo 69.º - Restituição da caução                                                                                   ...............................................................................  46  

31



08.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 24 de abril de 2019, pelas 10,30 horas

CAPÍTULO V - ESTRUTURA TARIFÁRIA E FATURAÇÃO DOS SERVIÇOS                       ...................  47  
SECÇÃO I - ESTRUTURA TARIFÁRIA                                                                                    ................................................................................  47  

Artigo 70.º - Incidência                                                                                                       ...................................................................................................  47  
Artigo 71.º - Estrutura tarifária                                                                                           .......................................................................................  47  
Artigo 72º - Tarifa fixa de abastecimento de água                                                             .........................................................  50  
Artigo 73º - Tarifa fixa de recolha de águas residuais                                                       ...................................................  51  
Artigo 74º - Tarifa variável de abastecimento de água e de saneamento                         .....................  52  
Artigo 75.º - Tarifário pelo serviço de recolha, transporte e destino final de lamas de fossas 
sépticas                                                                                                                              ..........................................................................................................................  53  
Artigo 76.º - Execução de ramais de ligação                                                                     .................................................................  53  
Artigo 77.º - Contador para usos que não geram águas residuais                                   ...............................  54  
Artigo 78.º - Água para combate a incêndios                                                                    ................................................................  55  
Artigo 79.º - Tarifários especiais                                                                                        ....................................................................................  55  
Artigo 80.º - Acesso aos Tarifários especiais                                                                     .................................................................  57  
Artigo 81.º - Aprovação dos tarifários                                                                                ............................................................................  59  

SECÇÃO II - FATURAÇÃO                                                                                                       ...................................................................................................  59  
Artigo 82.º - Periodicidade e requisitos de faturação                                                        ....................................................  59  
Artigo 83.º - Prazo, forma e local de pagamento                                                               ...........................................................  60  
Artigo 84º - Pagamento em prestações                                                                             .........................................................................  62  
Artigo 85.º - Prescrição e caducidade                                                                               ...........................................................................  62  
Artigo 86.º - Arredondamento dos valores a pagar                                                           .......................................................  62  
Artigo 87.º - Acertos de faturação                                                                                      ..................................................................................  63  

CAPÍTULO VI - PENALIDADES                                                                                              ..........................................................................................  63  
Artigo 88.º - Regime aplicável                                                                                           .......................................................................................  63  
Artigo 89.º - Contraordenações                                                                                         .....................................................................................  63  
Artigo 90.º - Negligência e reincidência                                                                             .........................................................................  64  
Artigo 91.º - Processamento das contraordenações e aplicação das coimas                  ..............  64  
Artigo 92.º - Produto das coimas                                                                                       ...................................................................................  65  

CAPÍTULO VII - RECLAMAÇÕES                                                                                          ......................................................................................  65  
Artigo 93.º - Direito de reclamar                                                                                        ....................................................................................  65  
Artigo 94.º - Inspeção aos sistemas prediais no âmbito de reclamações de utilizadores  66  
Artigo 95.º - Resolução de Conflitos                                                                                  ..............................................................................  66  

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS                                                ............................................  66  
Artigo 96.º - Casos omissos                                                                                              ..........................................................................................  66  
Artigo 97.º - Entrada em vigor                                                                                           .......................................................................................  67  
Artigo 98.º - Revogação                                                                                                     .................................................................................................  67  

32



08.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 24 de abril de 2019, pelas 10,30 horas

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1.º - Lei habilitante

O presente Regulamento é aprovado ao abrigo do disposto no artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de
agosto, do Decreto-Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto, e da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, com respeito
pelas exigências constantes da Lei n.º 23/96, de 26 de julho e, ainda, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º
306/2007, de 27 de agosto, Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, e da Portaria nº34/2011, de 13 de janeiro,
todos na sua atual redação.

Artigo 2.º - Objeto
O presente  Regulamento  estabelece  as  regras  a  que  deve  obedecer  a  prestação  do serviço  de  fornecimento e
distribuição de água para consumo público e o serviço de saneamento de águas residuais urbanas nos Municípios de
Mira, Montemor-o-Velho e Soure.

Artigo 3.º - Âmbito
O presente Regulamento aplica-se em toda a área territorial dos municípios de Mira, Montemor-o-Velho, e Soure,
às atividades de conceção, projeto, construção e exploração dos sistemas públicos e prediais de saneamento de
águas residuais urbanas e de abastecimento de água.

Artigo 4.º - Legislação Aplicável
1. Em tudo quanto omisso neste Regulamento, são aplicáveis as disposições legais em vigor respeitantes aos

sistemas públicos e prediais de distribuição de água, nomeadamente:
   a) O Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, no que respeita às relações com os utilizadores e ao regime

sancionatório,  este último complementado pelo regime geral das contraordenações e coimas, constante do
Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro;

  b)  O  Decreto  Regulamentar  n.º  23/95,  de  23  de  agosto,  em  particular  no  que  respeita  à  conceção  e  ao
dimensionamento dos sistemas públicos e prediais de abastecimento de água, bem como à apresentação dos
projetos, execução e fiscalização das respetivas obras, e ainda à exploração dos sistemas públicos e prediais;

  c) O Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, que aprovou o Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, no
que respeita às regras de licenciamento urbanístico aplicáveis aos projetos e obras de redes públicas e prediais
de distribuição de água; e Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril, que identifica os elementos instrutórios dos
procedimentos previstos no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação;

  d) O Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, e a Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, em especial no
que respeita aos projetos, à instalação e à localização dos dispositivos destinados à utilização de água para
combate aos incêndios em edifícios;

  e) O Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, no que respeita à qualidade da água destinada ao consumo
humano fornecida pelas redes de distribuição pública de água aos utilizadores;

  f) A Lei n.º 23/96, de 26 de julho, a Lei n.º 12/2008, de 26 de fevereiro, a Lei n.º 24/96, de 31 de julho, o Decreto-
Lei n.º 195/99, de 8 de julho, e o Despacho n.º 4186/2000 (2.ª série), de 22 de fevereiro, no que respeita às
regras de prestação de serviços públicos essenciais, destinadas à proteção dos utilizadores e dos consumidores;

  g) O Decreto-Lei n.º 147/2017 de 5 de dezembro, que estabelece o regime de atribuição de tarifa social para a
prestação  dos  serviços  de  águas  (tarifa  social),  a  atribuir  pelo  município territorialmente  competente  e  a
aplicar a clientes finais do fornecimento dos serviços de águas;

 h) O Decreto-Lei n.º 114/2014, de 21 de julho, que estabelece os procedimentos necessários à implementação do
sistema de faturação detalhada previsto na Lei n.º 12/2014, de 8 de março, que procedeu à segunda alteração
ao Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, relativamente aos serviços públicos de abastecimento público
de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos urbanos.

2. A conceção e o dimensionamento das  redes  prediais podem ser  feitos  de acordo com o estabelecido nas
Normas Europeias aplicáveis, desde que não contrariem o estipulado na legislação portuguesa.

33



08.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 24 de abril de 2019, pelas 10,30 horas

Artigo 5.º - Entidade Titular e Entidade Gestora do Sistema
1. Os Municípios de Mira, Montemor-o-Velho e Soure são as Entidades Titulares que, nos termos da lei, tem por

atribuição assegurar a provisão do serviço de abastecimento de água e do serviço de saneamento de águas
residuais nos respetivos territórios.

2. Em todas as áreas dos Municípios de Mira, Montemor-o-Velho e Soure a Entidade Gestora responsável pela
conceção, construção e exploração dos sistemas públicos de água para consumo humano e de saneamento de
águas residuais, é a Empresa ABMG – Águas do baixo Mondego e Gândara E.I.M., S.A..

Artigo 6.º - Definições
Para efeitos de aplicação do presente Regulamento, entende-se por:
1. Definições gerais:
    a)«Acessórios»: peças ou elementos que efetuam as transições nas tubagens, como curvas, reduções uniões, etc.;
  b)  «Avaria»:  evento  detetado  em  qualquer  componente  do  sistema  que  necessite  de  medidas  de

reparação/renovação, incluindo causado por:
i. Seleção inadequada ou defeitos no fabrico dos materiais, deficiências na construção ou

relacionados com a operação;
ii. Corrosão ou outros fenómenos de degradação dos materiais externa ou internamente;

iii. Danos  mecânicos  externos,  por  exemplo  devidos  à  escavação,  incluindo  danos
provocados por terceiros;

iv. Movimentos do solo relacionados com efeitos provocados pelo gelo,  por períodos de
seca, por tráfego pesado, por sismos, por inundações ou outros.

  c) «Caudal»: volume, expresso em m3, de água numa dada secção num determinado período de tempo;
  d) «Contrato»: vínculo jurídico estabelecido entre a Entidade Gestora e qualquer pessoa, singular ou coletiva,

pública ou privada, referente à prestação, permanente ou eventual, do serviço pela primeira à segunda nos
termos e condições do presente Regulamento;

  e) «Titular do contrato»: qualquer pessoa individual ou coletiva, pública ou privada, que celebra com a Entidade
Gestora um contrato para a prestação do serviço de fornecimento de água, também designada na legislação
aplicável em vigor por utilizador ou utente;

  f) «Estrutura tarifária»: conjunto de tarifas aplicáveis por força da prestação do serviço de abastecimento de água e
saneamento de águas residuais, e respetivas regras de aplicação;

  g)«Tarifário»: conjunto de valores unitários e outros parâmetros e regras de cálculo que permitem determinar o
montante exato a pagar pelo utilizador final à Entidade Gestora em contrapartida do serviço;

  h)  «Inspeção»: atividade conduzida por funcionários  da Entidade Gestora ou por esta,  acreditados,  que visa
verificar se estão a ser cumpridas todas as obrigações decorrentes do presente Regulamento, sendo, em regra,
elaborado um relatório escrito da mesma, ficando os resultados registados de forma a permitir à Entidade
Gestora  avaliar  a  operacionalidade  das  infraestruturas  e  informar  os  utilizadores  de  eventuais  medidas
corretivas a serem implementadas;

  i) «Reabilitação»: trabalhos associados a qualquer intervenção física que prolongue a vida de um sistema existente
e/ou melhore o seu desempenho estrutural, hidráulico e/ou de qualidade da água, envolvendo uma alteração da
sua  condição  ou  especificação  técnica;  a  reabilitação  estrutural  inclui  a  substituição  e  a  renovação;  a
reabilitação  hidráulica  inclui  a  substituição,  o  reforço  e,  eventualmente,  a  renovação;  a  reabilitação  para
efeitos da melhoria da qualidade da água inclui a substituição e a renovação;

  j) «Renovação»: qualquer intervenção física que prolongue a vida do sistema ou que melhore o seu desempenho,
no seu todo ou em parte, mantendo a capacidade e a função inicial, e que pode incluir a reparação;

  k) «Reparação»: intervenção destinada a corrigir anomalias localizadas;
  l) «Substituição»: substituição de uma instalação existente por uma nova quando a que existe já não é utilizada

para o seu objetivo inicial;
  m) «Serviço»: exploração e gestão dos sistemas públicos municipais de abastecimento de água e/ou dos sistemas

públicos municipais de recolha, transporte e tratamento de águas residuais nos concelhos de Mira, Montemor-
o-Velho e Soure;
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  n)  «Serviços  auxiliares»:  serviços  prestados  pela  Entidade  Gestora,  de  caráter  conexo  com  os  serviços  de
abastecimento e/ou saneamento, mas que pela sua natureza, nomeadamente pelo facto de serem prestados
pontualmente por solicitação do utilizador ou de terceiro, ou de resultarem de incumprimento contratual por
parte do utilizador, são objeto de faturação específica;

  o) «Utilizador final»: pessoa singular ou coletiva, pública ou privada, a quem seja assegurado de forma continuada
o serviço de abastecimento de água e/ou de saneamento de águas residuais que não tenha como objeto da sua
atividade a prestação desse mesmo serviço a terceiros, podendo ser classificado como:

i. «Utilizador doméstico»: aquele que use o prédio urbano servido para fins habitacionais,
com exceção das utilizações para as partes comuns, nomeadamente as dos condomínios;

ii. «Utilizador não-doméstico»: aquele que não esteja  abrangido pela subalínea anterior,
incluindo o Estado, as autarquias locais, os fundos e serviços autónomos e as entidades
dos setores empresariais do Estado e das autarquias.

2. Definições no contexto do serviço de abastecimento de água:
  a) «Água destinada ao consumo humano»:

i. Toda  a  água  no  seu  estado  original,  ou  após  tratamento,  destinada  a  ser  bebida,  a
cozinhar,  à  preparação  de  alimentos,  à  higiene  pessoal  ou a  outros  fins  domésticos,
independentemente da sua origem e de ser fornecida a partir de uma rede de distribuição,
de um camião ou navio-cisterna, em garrafas ou outros recipientes, com ou sem fins
comerciais;

ii. Toda a água utilizada numa empresa da indústria alimentar para fabrico, transformação,
conservação  ou  comercialização  de  produtos  ou  substâncias  destinadas  ao  consumo
humano,  assim como a  utilizada  na  limpeza  de  superfícies,  objetos  e  materiais  que
podem estar em contacto com os alimentos, exceto quando a utilização dessa água não
afeta a salubridade do género alimentício na sua forma acabada;

  b)«Boca de incêndio»:  equipamento  para  fornecimento de água para combate a  incêndio,  de instalação não
saliente, que pode ser instalado na parede ou no passeio;

  c) «Canalização»: tubagem, destinada a assegurar a condução das águas para o abastecimento público;
 d) «Classe metrológica»: define os intervalos de caudal onde determinado contador deve funcionar em condições

normais de utilização, isto é, em regime permanente e em regime intermitente, sem exceder os erros máximos
admissíveis (A diretiva 2004/22/CE, transposta para o ordenamento jurídico Português através do Decreto-Lei
n.º192/2006, de 26 de setembro, e, no que se refere a contadores de água, a Portaria n.º 21/2007 de 5 de
janeiro, prescreve a extinção do conceito “classes metrológicas”, substituindo-as pela relação entre o caudal
permanente e o caudal mínimo (Q3/Q1);

  e) «Consumidor»: utilizador do serviço a quem a água é fornecida para uso não profissional;
  f) «Contador»: instrumento concebido para medir, totalizar e indicar o volume, nas condições da medição, da água

que passa através do transdutor de medição;
  g) «Contador diferencial»: contador cujo consumo que lhe está especificamente associado é também medido por

contador colocado a montante;
 h) «Contador totalizador»: contador que, para além de medir o consumo que lhe está especificamente associado,

mede consumos dos contadores diferenciais instalados a jusante;
  i) «Contador combinado» ou «contador composto»: contador constituído por dois contadores de calibres diferentes

instalados paralelamente;
  j) «Diâmetro Nominal»: designação numérica do diâmetro de um componente que corresponde ao número inteiro

que se aproxima da dimensão real em milímetros;
  k) «Fornecimento de água»: serviço prestado pela Entidade Gestora aos utilizadores;
  l) «Hidrantes»: conjunto das bocas de incêndio e dos marcos de água;
  m) «Local de consumo»: ponto da rede predial de distribuição de água, através do qual o imóvel é ou pode ser

abastecido nos termos do contrato de abastecimento, do regulamento e da legislação em vigor;
  n)  «Marco  de  água»:  equipamento  de  combate  a  incêndio  instalado  no  pavimento  e/ou  de  forma  saliente

relativamente ao nível do pavimento;
  o) «Pressão de serviço»: pressão disponível nas redes de água, em condições normais de funcionamento;
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  p)  «Ramal  de  ligação de  água»:  troço  de canalização  destinado ao serviço de  abastecimento  de um prédio,
compreendido entre os limites da propriedade do mesmo e a conduta da rede pública em que estiver inserido;

 q) «Reservatório predial»: unidade de reserva que faz parte constituinte da rede predial e tem como finalidade o
armazenamento de água à pressão atmosférica para alimentação da rede predial a que está associado;

  r)  «Sistema  de  distribuição  predial»  ou  «rede  predial»:  canalizações,  órgãos  e  equipamentos  prediais  que
prolongam o ramal de ligação até aos dispositivos de utilização do prédio;

  s)  «Sistema  público  de  abastecimento  de  água»  ou  «rede  pública»:  sistema  de  canalizações,  órgãos  e
equipamentos, destinados à distribuição de água para consumo humano, instalado, em regra, na via pública,
em terrenos da Entidade Gestora ou em outros, cuja ocupação seja do interesse público, incluindo os ramais de
ligação às redes prediais;

  t) «Válvula de corte ao prédio»: válvula de seccionamento, destinada a seccionar a montante o ramal de ligação do
prédio, sendo exclusivamente manobrável por pessoal da Entidade Gestora.

3. Definições no contexto do serviço de saneamento de águas residuais:
  a)  «Águas pluviais»:  águas resultantes  do escoamento de precipitação atmosférica,  originadas quer em áreas

urbanas quer em áreas industriais. Consideram-se equiparadas a águas pluviais as provenientes de regas de
jardim  e  espaços  verdes,  de  lavagem  de  arruamentos,  passeios,  pátios  e  parques  de  estacionamento,
normalmente recolhidas por sarjetas, sumidouros e ralos;

  b)  «Águas  residuais  domésticas»:  águas  residuais  de  instalações  residenciais  e  serviços,  essencialmente
provenientes do metabolismo humano e de atividades domésticas;

  c) «Águas residuais industriais»: as que sejam suscetíveis de descarga em coletores municipais e que resultem
especificamente das atividades industriais abrangidas pelo REAI – Regulamento do Exercício da Atividade
Industrial, ou do exercício de qualquer atividade da Classificação das Atividades Económicas Portuguesas por
Ramos de Atividade (CAE);

  d) «Águas residuais urbanas»: águas residuais domésticas  ou águas resultantes da mistura destas  com águas
residuais industriais e/ou com águas pluviais;

  e) «Câmara de ramal de ligação»: dispositivo através do qual se estabelece a ligação entre o sistema predial e o
respetivo ramal, devendo localizar-se junto ao limite da propriedade e em zonas de fácil acesso e cabendo a
responsabilidade  pela  respetiva  manutenção  à  entidade  gestora  quando  localizada  na  via  pública  ou  aos
utilizadores nas situações em que a câmara de ramal ainda se situa no interior da propriedade privada;

  f) «Coletor»: tubagem, em geral enterrada, destinada a assegurar a condução das águas residuais domésticas,
industriais e/ou pluviais;

  g) «Fossa sética»: tanque de decantação destinado a criar condições adequadas à decantação de sólidos suspensos,
à  deposição  de  lamas  e  ao  desenvolvimento  de  condições  anaeróbicas  para  a  decomposição  de  matéria
orgânica;

  h) «Lamas»: mistura de água e de partículas sólidas, separadas dos diversos tipos de água por processos naturais
ou artificiais;

  i) «Local de consumo»: ponto da rede predial, através do qual o imóvel é ou pode ser servido nos termos do
contrato, do Regulamento e da legislação em vigor;

  j) «Medidor de caudal»: dispositivo que tem por finalidade a determinação do volume de água residual produzido
podendo, conforme os modelos, fazer a leitura do caudal instantâneo e do volume produzido, ou apenas deste,
e ainda registar esses volumes;

k) «Pré-tratamento das águas residuais»: processo, a cargo do utilizador, destinado à redução da carga poluente, à
redução ou eliminação de certos poluentes específicos, ou à regularização de caudais, de forma a tornar essas
águas residuais aptas a ser rejeitadas no sistema público de drenagem;

  l) «Ramal de ligação de águas residuais»: troço de canalização que tem por finalidade assegurar a recolha e
condução das águas residuais domésticas e industriais desde o limite da propriedade até ao coletor da rede de
drenagem;

  m) «Sistema separativo»:  sistema constituído por duas redes  de coletores,  uma destinada às  águas residuais
domésticas e industriais e outra à drenagem de águas pluviais ou similares e respetivas instalações elevatórias
e de tratamento e dispositivos de descarga final;
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  n)  «Sistema  de  drenagem predial»  ou  «rede  predial»:  conjunto  constituído  por  instalações  e  equipamentos
privativos de determinado prédio e destinados à evacuação das águas residuais até à rede pública;

  o)  «Sistema público de drenagem de águas residuais» ou «rede pública»:  sistema de canalizações,  órgãos e
equipamentos destinados à recolha, transporte e destino final adequado das águas residuais, em condições que
permitam garantir a qualidade do meio recetor, instalado, em regra, na via pública, em terrenos da Entidade
Gestora  ou em outros,  cuja  ocupação  seja  do interesse  público,  incluindo os  ramais  de  ligação  às  redes
prediais;

Artigo 7.º - Simbologia e Unidades
1. A simbologia dos sistemas públicos e prediais a utilizar é a indicada nos anexos I, II, III, VIII, e XIII do

Decreto Regulamentar nº 23/95, de 23 de agosto.
2. As unidades em que são expressas as diversas grandezas devem observar a legislação portuguesa.

Artigo 8.º - Regulamentação Técnica
As normas técnicas a que devem obedecer a conceção, o projeto, a construção e a exploração do Sistema Público,
bem como as respetivas normas de higiene e segurança, são as aprovadas nos termos da legislação em vigor.

Artigo 9.º - Princípios de Gestão
A prestação do serviço de abastecimento público de água e do serviço de saneamento de águas residuais urbanas
obedece aos seguintes princípios:
  a) Princípio da promoção tendencial e da universalidade e da igualdade de acesso;
  b) Princípio da qualidade e da continuidade do serviço e da proteção dos interesses dos utilizadores;
  c) Princípio da transparência na prestação de serviços;
  d) Princípio da proteção da saúde pública e do ambiente;
  e)  Princípio  da  garantia  da  eficiência  e  melhoria  contínua  na  utilização  dos recursos  afetos,  respondendo à

evolução das exigências técnicas e às melhores técnicas ambientais disponíveis;
  f)  Princípio  da  promoção  da  solidariedade  económica  e  social,  do  correto  ordenamento  do  território  e  do

desenvolvimento regional;
  g) Princípio da sustentabilidade económica e financeira dos serviços;
  h) Princípio do utilizador – pagador;
  i) Princípio do poluidor – pagador.

Artigo 10.º - Disponibilização do Regulamento
O Regulamento está disponível no sítio da Internet da Entidade Gestora - ABMG – Águas do Baixo Mondego e
Gândara E.I.M., S.A. e nos serviços de atendimento, sendo neste último caso fornecidos exemplares mediante o
pagamento das cópias respetivas, de acordo com o respetivo preço e permitida a sua consulta gratuita.

CAPÍTULO II - DIREITOS E DEVERES
Artigo 11.º - Deveres da Entidade Gestora

1. Compete, designadamente, à Entidade Gestora:
  a)  Garantir  a  qualidade,  a  regularidade  e  a  continuidade  do serviço,  salvo casos excecionais  expressamente

previstos neste Regulamento e na legislação em vigor;
  b) Assumir a responsabilidade da conceção, construção e exploração do sistema público de distribuição de água e

de  saneamento  de  águas  residuais  urbanas,  bem  como  mantê-los  em  bom  estado  de  funcionamento  e
conservação;

  c) Promover a elaboração de planos, estudos e projetos que sejam necessários à boa gestão dos sistemas;
 d) Manter atualizado o cadastro das infraestruturas e instalações afetas aos sistemas públicos de abastecimento de

água  e  de  saneamento  de  águas  residuais  urbanas,  bem  como  elaborar  e  cumprir  um  plano  anual  de
manutenção preventiva para as redes públicas de abastecimento e de saneamento de águas residuais urbanas;

  e) Submeter os componentes do sistema público, antes de entrarem em serviço, a ensaios que assegurem o seu
bom funcionamento;

  f) Promover a instalação, a substituição ou a renovação dos ramais de ligação;
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 g) Promover a atualização tecnológica dos sistemas, nomeadamente quando daí resulte um aumento da eficiência
técnica e da qualidade ambiental;

 h) Promover a atualização anual do tarifário e assegurar a sua divulgação junto dos utilizadores, designadamente
nos postos de atendimento e no sítio na Internet da Entidade Gestora;

  i) Proceder em tempo útil à emissão e envio das faturas correspondentes aos serviços prestados e à respetiva
cobrança;

  j) Disponibilizar meios de pagamento que permitam aos utilizadores cumprir as suas obrigações com o menor
incómodo possível;

  k)  Dispor  de  serviços  de  atendimento  aos  utilizadores,  direcionados  para  a  resolução  dos  seus  problemas
relacionados com os serviços públicos de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais urbanas;

  l) Manter um registo atualizado dos processos das reclamações dos utilizadores e garantir a sua resposta no prazo
legal;

  m) Prestar informação essencial sobre a sua atividade;
  n) Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento.
2. No âmbito do Sistema Público de Abastecimento de Água:
  a) Fornecer água destinada ao consumo público com a qualidade necessária ao consumo humano, nos termos

fixados na legislação em vigor;
  b)  Tomar  as  medidas  necessárias  para  evitar  danos  nos  sistemas  prediais,  resultantes  de pressão  de  serviço

excessiva, variação brusca de pressão ou de incrustações nas redes;
  c) Fornecer,  instalar e manter os contadores,  as válvulas a montante e a jusante e os filtros de proteção aos

mesmos.
3. No âmbito do Sistema Público de Saneamento de Águas Residuais Urbanas:
  a) Recolher e transportar a destino adequado as águas residuais produzidas pelos utilizadores, assim como as

lamas das fossas sépticas existentes na sua área de intervenção;
  b) Tratar e controlar a qualidade das águas residuais, nos termos da legislação em vigor;
  c) Definir para a recolha de águas residuais urbanas os parâmetros de poluição suportáveis pelo sistema público de

drenagem e fiscalizar o seu cumprimento.
Artigo 12.º - Deveres dos utilizadores

Compete, designadamente, aos utilizadores:
  a) Cumprir o presente Regulamento;
  b) Não fazer uso indevido ou danificar qualquer componente dos sistemas públicos de abastecimento de água e de

saneamento de águas residuais urbanas;
  c) Não fazer uso indevido ou danificar as redes prediais e assegurar a sua conservação e manutenção;
  d) Manter em bom estado de funcionamento os aparelhos sanitários e os dispositivos de utilização;
  e) Avisar a Entidade Gestora de eventuais anomalias nos sistemas e nos aparelhos de medição (contadores e

medidores);
  f) Não alterar o ramal de ligação;
  g) Não proceder a alterações nas redes prediais sem prévia autorização da Entidade Gestora quando tal  seja

exigível  nos termos da legislação em vigor e do presente Regulamento, ou quando se preveja que cause
impacto nas condições de fornecimento em vigor;

  h) Não proceder à execução de ligações ao sistema público sem autorização da Entidade Gestora;
  i) Permitir o acesso ao sistema predial por pessoal credenciado da entidade gestora, tendo em vista a realização de

trabalhos no contador e/ou ações de verificação e fiscalização;
  j)Pagar pontualmente as importâncias devidas, nos termos da legislação em vigor, do presente Regulamento e dos

contratos estabelecidos com a Entidade Gestora.

Artigo 13.º - Direito à prestação do serviço
1. Qualquer utilizador cujo local de consumo se insira na área de influência da Entidade Gestora tem direito à

prestação do serviço de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais urbanas, através de
redes fixas, sempre que os mesmos estejam disponíveis.
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2. Para efeitos  do disposto no número anterior,  o  serviço de  abastecimento público  de água e o serviço de
saneamento  consideram-se  disponíveis  desde  que  o  sistema  infraestrutural  da  Entidade  Gestora  esteja
localizado a uma distância igual ou inferior a 20 m do limite da propriedade.

3. Nas situações não abrangidas pelo número anterior o utilizador tem o direito de solicitar à Entidade Gestora a
recolha e o transporte das lamas da respetiva fossa sética individual.

4. O utilizador pode requerer o serviço previsto no número anterior junto da entidade gestora, por escrito, via
correio  eletrónico,  por  ofício,  presencialmente  preenchendo o formulário tipo para  o efeito,  ou quaisquer
outros meios disponibilizados pela Entidade Gestora. 

Artigo 14.º - Direito à informação
1. Os  utilizadores  têm o  direito  a  ser  informados  de  forma  clara  e  conveniente  pela  Entidade  Gestora  das

condições em que o serviço é prestado, em especial  no que respeita à qualidade da água fornecida e aos
tarifários aplicáveis.

2. A Entidade  Gestora  publicita  trimestralmente,  por  meio  de  editais  afixados  nos  lugares  próprios  ou  na
imprensa regional, os resultados analíticos obtidos pela implementação do programa de controlo da qualidade
da água.

3. A Entidade Gestora dispõe de um sítio na Internet no qual é disponibilizada a informação essencial sobre a sua
atividade, designadamente:

  a) Identificação da Entidade Gestora, suas atribuições e âmbito de atuação;
  b) Estatutos da Entidade Gestora e Contrato relativo à Gestão do Sistema e suas alterações;
  c) Relatório e contas ou documento equivalente de prestação de contas;
  d) Regulamentos de serviço;
  e) Tarifários;
  f) Condições contratuais relativas à prestação dos serviços aos utilizadores;
  g) Resultados da qualidade da água;
  h) Indicadores de qualidade do serviço prestado aos utilizadores;
  i) Informações sobre interrupções do serviço;
  j) Contactos e horários de atendimento.

Artigo 15.º - Atendimento ao público
1. A Entidade Gestora dispõe pelo menos um local de atendimento ao público em cada território das Entidades

Titulares  e  de  um serviço  de  atendimento  telefónico,  através  do  qual  os  utilizadores  a  podem  contactar
diretamente.

2. O atendimento ao público é efetuado nos dias úteis de acordo com o horário publicitado no sítio da Internet e
nos serviços da Entidade Gestora.

3. A entidade gestora responsável pelos serviços de abastecimento público de água e de saneamento de águas
residuais urbanas dispõe ainda de um serviço de assistência permanente que funciona de forma ininterrupta
todos os dias do ano, para dar resposta a eventuais problemas no sistema público e sejam denunciados pelos
utilizadores afetados.

CAPÍTULO III - SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
URBANAS

SECÇÃO I -  CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E RECOLHA DE ÁGUAS RESIDUAIS 
Artigo 16.º - Obrigatoriedade de ligação 

1. Sempre que o serviço público de abastecimento de água e/ou saneamento se considere disponível nos termos
do n.º 2 do art.º 13.º, os proprietários dos prédios existentes ou a construir são obrigados a:

  a) Instalar, por sua conta, a rede de distribuição predial e/ou a rede de drenagem predial;
  b) Solicitar a ligação à rede de distribuição de água e/ou rede de saneamento;
  c) Solicitar a execução dos ramais de ligação.
2. A obrigatoriedade de ligação à rede pública abrange todas as edificações, qualquer que seja a sua utilização,

sem prejuízo do disposto no art.º 17.º.
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3. Os usufrutuários,  comodatários  e  arrendatários,  mediante autorização  dos proprietários,  podem requerer  a
ligação dos prédios por eles habitados à rede pública.

4. As notificações aos proprietários dos prédios para cumprimento das disposições dos números anteriores são
efetuadas pela Entidade Gestora nos termos da lei, sendo-lhes fixado, para o efeito, um prazo nunca inferior a
30 dias seguidos.

5. Após a entrada em funcionamento da ligação da rede predial à rede pública, os proprietários dos prédios que
disponham de captações particulares de água para consumo humano, devem deixar de as utilizar para esse fim
no prazo  máximo de  30 dias  seguidos,  sem prejuízo  de  prazo  diferente  fixado em legislação  ou  licença
específica.

6. Após a entrada em funcionamento da ligação da rede predial à rede pública, os proprietários dos prédios que
disponham de sistemas próprios de tratamento de águas residuais, devem proceder à sua desativação no prazo
máximo de 30 dias seguidos, sem prejuízo de prazo diferente fixado em legislação ou licença específica.

7. Para  efeitos  do  disposto  no  número  anterior,  as  fossas  devem ser  desconectadas,  totalmente  esvaziadas,
desinfetadas e aterradas.

8. A Entidade Gestora comunica à autoridade ambiental competente as áreas servidas pela respetiva rede pública
na sequência da sua entrada em funcionamento.

9. Para  os  prédios  onde  o  serviço  de  abastecimento  e/ou  saneamento  não  se  encontre  disponível,  ou  seja
necessário o reforço  das  infraestruturas  existentes,  e,  seja  necessário  e  possível  o  prolongamento da  rede
pública,  a  Entidade Gestora analisará casuisticamente a  viabilidade de ligação,  tendo em consideração os
aspetos técnicos urbanísticos e financeiros inerentes e os interesses das partes envolvidas, sendo o pagamento
da responsabilidade do (s) interessado(s)/requerente(s). 

10. Sem prejuízo da aplicação do número anterior, em situações que se tratem de pequenos prolongamentos de
rede, poderá a Entidade Gestora avaliá-las atendendo a questões de otimização e rentabilização dos sistemas
mas  também  de  nível  ambiental  e  económico,  sendo  que  poderá  a  Entidade  Gestora  promover  estes
prolongamentos.

11. A execução de ligações aos sistemas públicos compete à Entidade Gestora, podendo ser executados por 
terceiros desde que devidamente autorizados e acompanhados por aquela.

Artigo 17.º - Dispensa de ligação
1. Estão isentos da obrigatoriedade de ligação ao sistema público de abastecimento de água e/ou sistema de

público de saneamento:
  a) Os edifícios que disponham de sistemas próprios de abastecimento de água e/ou saneamento devidamente

licenciados, nos termos da legislação aplicável, designadamente unidades industriais;
  b) Os edifícios cuja ligação se revele demasiado onerosa do ponto de vista técnico ou económico para o utilizador

e que disponham de soluções individuais devidamente licenciadas, que assegurem adequadas condições de
salvaguarda da saúde pública e proteção ambiental;

  c)  Os edifícios  ou  fogos  cujo  mau estado  de  conservação  ou ruína  os  torne  inabitáveis  e  estejam de  facto
permanente e totalmente desabitados;

  d) Os edifícios em vias de expropriação ou demolição.
2. A isenção é requerida pelo interessado, podendo a Entidade Gestora solicitar documentos comprovativos da

situação dos prédios a isentar.
3. Estão ainda isentos de ligação ao sistema público de saneamento os prédios em que comprovadamente não

exista consumo de água, designadamente prédios sem construção onde não existam aparelhos de consumo de
água para consumo humano.

Artigo 18.º - Prioridades de fornecimento
A Entidade  Gestora,  face  às  disponibilidades  de  cada  momento,  procede  ao  fornecimento  de  água  atendendo
preferencialmente às exigências destinadas ao consumo humano das instalações médico/hospitalares e instalações
no âmbito da proteção civil na área da sua intervenção.
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Artigo 19.º - Exclusão da responsabilidade
A Entidade  Gestora  não  é  responsável  por  danos  que  possam sofrer  os  utilizadores,  decorrentes  de  avarias  e
perturbações ocorridas na rede pública de distribuição de água e/ou rede pública de saneamento, bem como de
interrupções ou restrições ao fornecimento de água, desde que resultantes de:
  a) Casos fortuitos ou de força maior;
  b) Execução, pela Entidade Gestora, de obras previamente programadas, desde que os utilizadores tenham sido

expressamente avisados com uma antecedência mínima de 48 horas;
  c) Atos, dolosos ou negligentes praticados pelos utilizadores, assim como por defeitos ou avarias nas instalações

prediais.

Artigo 20.º - Interrupção ou restrição no fornecimento de água e/ou recolha de águas residuais
por razões de exploração

1. A Entidade Gestora pode interromper o abastecimento de água nos seguintes casos: 
  a) Deterioração na qualidade da água distribuída ou previsão da sua ocorrência iminente;
  b) Determinação por parte da autoridade de saúde e/ou da autoridade competente.
2. A Entidade Gestora pode interromper o abastecimento de água e/ou a recolha de águas residuais urbanas nos

seguintes casos:
  a) Trabalhos de reparação, reabilitação ou substituição de ramais de ligação, quando não seja possível recorrer a

ligações temporárias;
  b) Trabalhos de reparação, reabilitação ou substituição do sistema público ou dos sistemas prediais, sempre que

exijam essa interrupção;
  c) Casos fortuitos ou de força maior.
3. A Entidade  Gestora  deve  comunicar  aos  utilizadores,  com a  antecedência  mínima  de  48  horas,  qualquer

interrupção programada no serviço de abastecimento de água e/ou de recolha de águas residuais urbanas.
4. Quando ocorrer qualquer interrupção não programada no abastecimento de água e/ou na recolha de águas

residuais urbanas aos utilizadores, a Entidade Gestora deve informar os utilizadores que o solicitem da duração
estimada da interrupção, sem prejuízo da disponibilização desta informação no respetivo sítio da Internet e da
utilização de meios de comunicação social, e, no caso de utilizadores especiais, tais como hospitais, tomar
diligências específicas no sentido de mitigar o impacto dessa interrupção.

5. Em qualquer caso, a Entidade Gestora deve mobilizar todos os meios adequados à reposição do serviço no
menor  período  de  tempo  possível  e  tomar  as  medidas  que  estiverem ao  seu  alcance  para  minimizar  os
inconvenientes e os incómodos causados aos utilizadores dos serviços.

6. Nas situações em que estiver em risco a saúde humana e for determinada a interrupção do abastecimento de
água  pela  autoridade  de  saúde,  as  Entidades  Gestoras  devem providenciar  uma  alternativa  de  água  para
consumo humano, desde que aquelas se mantenham por mais de 24 horas.

Artigo 21.º - Interrupção do abastecimento de água e da recolha de águas residuais urbanas por
facto imputável ao utilizador 

1. A Entidade Gestora pode interromper o abastecimento de água, por motivos imputáveis ao utilizador,  nas
seguintes situações:

  a) Quando o utilizador não seja o titular do contrato de fornecimento de água e não apresente evidências de estar
autorizado pelo mesmo a utilizar o serviço;

  b)  Quando não seja possível  o acesso ao sistema predial  para inspeção ou, tendo sido realizada inspeção e
determinada a necessidade de realização de reparações,  em auto de vistoria,  aquelas  não sejam efetuadas
dentro do prazo fixado, em ambos os casos desde que haja perigo de contaminação, poluição ou suspeita de
fraude que justifiquem a interrupção;

  c) Quando seja recusada a entrada no local de consumo para leitura, verificação, substituição ou levantamento do
contador;

  d) Quando o contador for encontrado viciado ou for empregue qualquer meio fraudulento para consumir água;
  e) Quando o sistema de distribuição predial tiver sido modificado e altere as condições de fornecimento;
  f) Quando forem detetadas ligações clandestinas ao sistema público;
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  g) Mora do utilizador no pagamento do serviço de fornecimento de água prestado;
  h) Em outros casos previstos na lei.
2. A Entidade  Gestora  pode  interromper  a  recolha  de  águas  residuais  urbanas,  por  motivos  imputáveis  ao

utilizador, nas seguintes situações:
  a)  Quando o utilizador não seja o titular do contrato de recolha de águas residuais urbanas e  não apresente

evidências de estar autorizado pelo mesmo a utilizar o serviço e não seja possível a interrupção do serviço de
abastecimento de água;

  b)  Quando não seja possível  o acesso ao sistema predial  para inspeção ou, tendo sido realizada inspeção e
determinada a necessidade de realização de reparações,  em auto de vistoria,  aquelas  não sejam efetuadas
dentro do prazo fixado, em ambos os casos desde que haja perigo de contaminação, poluição ou suspeita de
fraude que justifiquem a interrupção;

  c) Quando forem detetadas ligações clandestinas ao sistema público, uma vez decorrido prazo razoável definido
pela Entidade Gestora para regularização da situação;

  d) Quando o volume de recolha de águas residuais seja aumentado por via de sistema privado (autónomo) de
abastecimento de água, exceto se estiver contratualmente previsto, conforme referido nos números 9 e 11 do
art.º 74º do presente regulamento;

  e)  Quando forem detetadas ligações  indevidas  ao sistema predial  de recolha  de águas residuais  domésticas,
nomeadamente  pluviais,  uma  vez  decorrido  prazo  razoável  definido  pela  Entidade  Gestora  para  a
regularização da situação;

  f)  Quando forem detetadas descargas  com características  de qualidade  em violação  dos parâmetros  legais  e
regulamentares  aplicáveis,  uma  vez  decorrido  um prazo  razoável  definido  pela  Entidade  Gestora  para  a
regularização da situação;

  g) Mora do utilizador no pagamento da utilização do serviço, quando não seja possível a interrupção do serviço de
abastecimento de água;

  h) Em outros casos previstos na lei.
3. A interrupção do abastecimento de água e/ou recolha de agua residuais urbanas, com fundamento em causas

imputáveis ao utilizador, não priva a Entidade Gestora de recorrer às entidades judiciais ou administrativas
para garantir o exercício dos seus direitos ou para assegurar o recebimento das importâncias devidas e ainda,
de impor as coimas que ao caso couberem.

4. A interrupção do abastecimento de água com base na a), b), c), e), e g) do n.º 1 do presente artigo só pode
ocorrer após a notificação ao utilizador, por escrito, com a antecedência mínima de 20 dias úteis relativamente
à data que venha a ter lugar.

5. No caso previsto na alínea d) e f) do n.º 1, a interrupção pode ser feita imediatamente, devendo, no entanto, ser
depositado no local do contador documento justificativo da razão daquela interrupção de fornecimento.

6. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a interrupção da recolha de águas residuais com base no n.º
2 só pode ocorrer após a notificação ao utilizador, por escrito, com a antecedência mínima de 20 dias úteis
relativamente à data que venha a ter lugar e deve ter em conta os impactos previsíveis na saúde pública e na
proteção ambiental.

7. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, não devem ser realizadas interrupções do serviço em datas
que  impossibilitem a  regularização  da  situação  pelo  utilizador  no  dia  imediatamente  seguinte,  quando  o
restabelecimento dependa dessa regularização.

8. O sistema privado (autónomo) não pode alimentar ou aumentar o caudal recebido no saneamento, exceto se
estiver contratualmente previsto, conforme referido nos números 9 e 11 do art. 74º do presente regulamento.

Artigo 22.º - Restabelecimento do fornecimento de água e/ou da recolha de águas residuais
urbanas

1. O restabelecimento do fornecimento de água e/ou do serviço de águas residuais urbanas por motivo imputável
ao utilizador depende da correção da situação que lhe deu origem.

2. No caso da mora no pagamento dos consumos, o restabelecimento depende da prévia liquidação de todos os
montantes em dívida, incluindo o pagamento da tarifa de restabelecimento.
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3. O restabelecimento do fornecimento e/ou recolha deve ser efetuado no prazo máximo de 24 horas após a
regularização da situação que originou a interrupção.

Artigo 23.º - Lançamentos e acessos interditos
1. Sem prejuízo do disposto em legislação específica, é expressamente proibido a existência de ligações entre

sistemas autónomos de captação de água e o serviço público de abastecimento de água, sob pena de a Entidade
Gestora, proceder ao corte imediato da mesma por razões de salubridade e higiene públicas e segurança.

2. Sem prejuízo do disposto em legislação especial, é interdito o lançamento na rede pública de drenagem de
águas residuais,  qualquer que seja o seu tipo, diretamente ou por intermédio de canalizações prediais,  de
quaisquer matérias, substâncias ou efluentes que danifiquem ou obstruam a rede pública de drenagem e/ou os
processos de tratamento das águas residuais e os ecossistemas dos meios recetores, nomeadamente:

  a) Matérias explosivas ou inflamáveis;
  b) Matérias radioativas, em concentrações consideradas inaceitáveis pelas entidades competentes e efluentes que,

pela sua natureza química ou microbiológica, constituam um elevado risco para a saúde pública ou para a
conservação das redes;

  c) Entulhos, areias, lamas, cinzas, cimento, resíduos de cimento ou qualquer outro produto resultante da execução
de obras;

  d) Lamas extraídas de fossas sépticas e gorduras ou óleos de câmaras retentoras ou dispositivos similares, que
resultem de operações de manutenção;

  e) Águas residuais provenientes de explorações agrícolas, desde que as mesmas não apresentem características de
efluente doméstico;

  f) Quaisquer outras substâncias que, de uma maneira geral, possam obstruir e ou danificar as canalizações e seus
acessórios  ou causar  danos nas  instalações de tratamento e que prejudiquem ou destruam o processo  de
tratamento final.

3. Só a Entidade Gestora ou outros desde que devidamente autorizados, pode aceder à rede pública de drenagem,
sendo proibido a pessoas estranhas a esta proceder:

  a) À abertura de caixas de visita ou outros órgãos da rede;
  b) Ao tamponamento de ramais e coletores;
  c) À extração dos efluentes.

Artigo 24.º - Descargas de águas residuais industriais
1. Os utilizadores que procedam a descargas de águas industriais residuais no sistema público devem respeitar os

parâmetros de descarga definidos na legislação em vigor. 
2. Os utilizadores industriais devem tomar as medidas preventivas necessárias, designadamente a construção de

bacias de retenção ou reservatórios de emergência, para que não ocorram descargas acidentais que possam
infringir os condicionamentos a que se refere o número anterior.

3. No contrato de recolha são definidas as condições em que os utilizadores devem proceder ao controlo das
descargas, por forma a evidenciar o cumprimento do disposto no n.º 1.

4. Sempre que entenda necessário,  a Entidade Gestora pode proceder,  direta ou indiretamente,  à  colheita  de
amostras para análise e aferição dos resultados obtidos pelo utilizador.

5. A Entidade Gestora pode exigir o pré-tratamento das águas residuais industriais pelos respetivos utilizadores,
por forma a cumprirem os parâmetros de descarga referidos no n.º 1, sendo que, em caso algum pode ser
ultrapassada a capacidade das instalações de tratamento.

SECÇÃO II -  QUALIDADE DA ÁGUA
Artigo 25.º - Qualidade da água

1. Cabe à Entidade Gestora garantir:
  a) Que a água fornecida destinada ao consumo humano possui as características que a definem como água salubre,

limpa e desejavelmente equilibrada, nos termos fixados na legislação em vigor;
  b) A monitorização periódica da qualidade da água no sistema de abastecimento, através de um plano de controlo

operacional, além da verificação da conformidade, efetuada através do cumprimento do programa de controlo
da qualidade da água aprovado pela autoridade competente;
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  c) A divulgação periódica, no mínimo trimestral,  dos resultados obtidos da verificação da qualidade da água
obtidos  na  implementação  do  programa  de  controlo  da  qualidade  da  água  aprovado  pela  autoridade
competente, nos termos fixados na legislação em vigor;

  d) A disponibilização da informação relativa a cada zona de abastecimento, de acordo com o n.º 5 do art.º 17.º do
Dec. Lei n.º 306/2007 na sua atual redação, quando solicitada;

  e) A implementação de eventuais medidas determinadas pela autoridade de saúde e/ou da autoridade competente,
incluindo eventuais ações de comunicação ao consumidor, nos termos fixados na legislação em vigor;

  f)  Que o tipo de materiais  especificados nos projetos  das  redes  de  distribuição pública,  para  as  tubagens  e
acessórios em contacto com a água, tendo em conta a legislação em vigor,  não provocam alterações que
impliquem a redução do nível de proteção da saúde humana.

2. O utilizador do serviço de fornecimento de água está obrigado a garantir:
  a) A instalação na rede predial dos materiais especificados no projeto, nos termos regulamentares em vigor;
  b) As condições de bom funcionamento, de manutenção e de higienização dos dispositivos de utilização na rede

predial, nomeadamente, tubagens, torneiras e reservatórios, devendo estes últimos ser sujeitos a pelo menos
uma ação de limpeza anual;

  c) A independência da rede predial alimentada pela rede pública de qualquer outro dispositivo alimentado por uma
origem de água de captações particulares ou outra rede de água de qualidade inferior instalada no edifício,
devendo eventuais sistemas e suprimento de reservatórios de água não potável ser concebidos e executados
por forma a prevenir a contaminação da rede predial alimentada pela rede pública;

  d) O acesso da Entidade Gestora às suas instalações para a realização de colheitas de amostras de água a analisar,
bem como, para a inspeção das condições da rede predial no que diz respeito à ligação à rede pública, aos
materiais utilizados e à manutenção e higienização das canalizações;

  e) A implementação de eventuais medidas determinadas pela autoridade de saúde e/ou da autoridade competente.

SECÇÃO III -  USO EFICIENTE DA ÁGUA
Artigo 26.º - Objetivos e medidas gerais 

1. A Entidade Gestora promove o uso eficiente da água de modo a minimizar os riscos de escassez hídrica e a
melhorar  as  condições  ambientais  nos  meios  hídricos,  com  especial  cuidado  nos  períodos  de  seca,
designadamente através de:

  a) Ações de sensibilização e informação;
  b) Iniciativas de formação, apoio técnico e divulgação de documentação técnica.

Artigo 27.º - Rede pública de distribuição de água
1. Ao nível da rede pública de distribuição de água, a Entidade Gestora promove medidas do uso eficiente da

água, designadamente:
  a) Otimização de procedimentos, oportunidades e instalação de equipamentos para o uso eficiente da água;
  b) Redução de perdas nas redes públicas de distribuição de água;
  c) Otimização das pressões nas redes públicas de distribuição de água;
  d) Utilização de um sistema tarifário adequado, que incentive um uso eficiente da água.

Artigo 28.º - Rede de distribuição predial
1. Ao nível da rede de distribuição predial de água, os proprietários e os utilizadores promovem medidas do uso

eficiente da água, designadamente:
  a) Eliminação das perdas nas redes de distribuição predial de água;
  b) Redução dos consumos através da adoção de dispositivos eficientes;
  c) Isolamento térmico das redes de distribuição de água quente;
  d) Reutilização ou uso de água de qualidade inferior, sem riscos para a saúde pública.

Artigo 29.º - Usos em instalações residenciais e coletivas
1. Ao nível dos usos em instalações residenciais e coletivas, os proprietários e os utilizadores promovem medidas

do uso eficiente da água, designadamente:
  a) Uso adequado da água;
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  b) Generalização do uso de dispositivos e equipamentos eficientes;
  c) Atuação na redução de perdas e desperdícios.

SECÇÃO IV -  SISTEMAS PÚBLICOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS
RESIDUAIS

Artigo 30.º - Instalação e conservação
1. Compete à Entidade Gestora a  instalação,  a  conservação,  a  reabilitação e a reparação da rede pública de

distribuição de água e da rede pública de drenagem de águas residuais urbanas, assim como a sua substituição
e renovação.

2. A instalação da rede pública de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais urbanas no âmbito de
novos  loteamentos,  pode ficar  a  cargo  do promotor,  nos termos  previstos  nas  normas  legais  relativas  ao
licenciamento urbanístico, devendo a respetiva conceção e dimensionamento, assim como a apresentação dos
projetos  e  a  execução  das  respetivas  obras  cumprir  integralmente  o  estipulado  na  legislação  em  vigor,
designadamente o disposto no Decreto-Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto e no Regime Jurídico de
Urbanização  e  Edificação,  bem  como  as  normas  municipais  aplicáveis  e  outras  orientações  da  entidade
gestora.

3. Quando as reparações das redes de abastecimento ou drenagem de águas residuais urbanas resultem de danos
causados por terceiros à Entidade Gestora, os respetivos encargos são da responsabilidade dos mesmos.

Artigo 31.º - Modelo do sistema de drenagem
1. O sistema público de drenagem deve ser do tipo separativo, constituído por duas redes de coletores distintas,

uma destinada às águas residuais domésticas e industriais e outra à drenagem de águas pluviais.
2. O sistema público de drenagem de águas residuais urbanas não inclui linhas de água ou valas, nem a drenagem

das vias de comunicação.

SECÇÃO V -  REDES PLUVIAIS
Artigo 32.º - Gestão dos sistemas de drenagem de águas pluviais

1. Compete  às  Entidades  Titulares  nos  territórios  respetivos  a  instalação,  a  conservação,  a  reabilitação  e  a
reparação do sistema de águas pluviais, assim como a sua substituição e renovação.

2. Na conceção de sistemas prediais de drenagem de águas pluviais, a ligação à rede pública é feita diretamente
para a caixa de visita de ramal, situada no passeio, ou, caso não exista rede pública de águas pluviais, para a
valeta do arruamento.

SECÇÃO VI -  RAMAIS DE LIGAÇÃO
Artigo 33.º - Instalação, conservação, renovação e substituição de ramais de ligação

1. A instalação dos ramais de ligação é da responsabilidade da Entidade Gestora,  a quem incumbe, de igual
modo, a respetiva conservação, renovação e substituição, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.

2. A instalação de ramais de ligação com distância superior a 20m pode também ser executada pelos proprietários
dos prédios a servir, nos termos definidos pela Entidade Gestora e sob sua fiscalização.

3. No âmbito de novos loteamentos a instalação dos ramais fica a cargo do promotor, devendo ser colocadas as
respetivas válvulas de corte junto aos limites do lote,  nos termos previstos nas normas legais relativas ao
licenciamento urbanístico.

4. Quando as reparações na rede geral ou nos ramais de ligação resultem de danos causados por terceiros, os
respetivos encargos são suportados por estes.

Artigo 34.º - Utilização de um ou mais ramais de ligação
Cada prédio é normalmente servido por um único ramal de ligação, podendo, em casos especiais, a definir pela
Entidade Gestora, o abastecimento e/ou drenagem ser feito por mais do que um ramal de ligação.

Artigo 35.º - Válvula de corte para interrupção/suspensão do abastecimento
1. Cada ramal de ligação, ou sua ramificação, deverá ter, na via pública ou em zona confinante ao prédio, uma

válvula de corte, de modelo apropriado, que permita a interrupção/suspensão do abastecimento de água.
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2. As válvulas  de corte só podem ser  manobradas por pessoal  da Entidade Gestora,  dos Bombeiros e/ou da
Proteção Civil.

3. Quando for efetuado o corte do abastecimento, o ramal fica selado não podendo o mesmo ser violado sob pena
de aplicação de coima conforme previsto no presente regulamento.

Artigo 36.º - Entrada em serviço
Nenhum ramal  de ligação pode entrar  em serviço  sem que as  redes  de distribuição prediais  e/ou as  redes  de
drenagem prediais do prédio tenham sido verificadas e ensaiadas, nos termos da legislação em vigor, exceto nas
situações referidas no presente Regulamento.

SECÇÃO VII -  SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E DRENAGEM PREDIAL
Artigo 37.º - Caraterização da rede predial

1. As redes de distribuição predial e drenagem predial têm início no limite de propriedade e prolongam-se até aos
dispositivos de utilização.

2. A instalação  dos  sistemas  prediais  e  a  respetiva  conservação  em  boas  condições  de  funcionamento  e
salubridade é da responsabilidade do proprietário.

3. Excetuam-se do número anterior o contador de água, o medidor de caudal, as válvulas a montante e a jusante
cuja responsabilidade de colocação e manutenção é da Entidade Gestora.

4. A instalação de reservatórios prediais é autorizada pela entidade gestora quando o sistema público não ofereça
garantias necessárias ao bom funcionamento do sistema predial em termos de caudal e pressão.

5. A entidade gestora define os aspetos construtivos,  de dimensionamento e de localização dos reservatórios
prediais, de forma a assegurar adequadas condições de salubridade.

Artigo 38.º - Separação dos sistemas
1. Os sistemas prediais de distribuição de água devem ser independentes de qualquer outra forma de distribuição

de  água  com origem diversa,  designadamente  poços  ou  furos  privados  que,  quando  existam,  devem ser
devidamente licenciados nos termos da legislação em vigor.

2. É obrigatória a separação dos sistemas prediais de drenagem de águas residuais domésticas, dos sistemas de
águas pluviais.

Artigo 39.º - Projeto da rede predial de distribuição e de drenagem 
1. É da responsabilidade do autor do projeto das redes de distribuição e drenagem predial a recolha de elementos

de base para a elaboração dos projetos, devendo a Entidade Gestora fornecer toda a informação de interesse,
designadamente  a  existência  ou não de redes  públicas,  as  pressões  máxima e mínima na rede  pública,  a
localização da válvula de corte, a localização e a profundidade da soleira da câmara de ramal de ligação, nos
termos da legislação em vigor.

2. Quando os respetivos projetos das redes de distribuição e drenagem prediais forem acompanhados de termo de
responsabilidade  subscrito  por  um  técnico  autor  do  projeto  legalmente  habilitado  nos  termos  da  lei  da
qualificação  profissional  exigível  aos  técnicos  responsáveis  pela  elaboração  de  projetos  que  ateste  o
cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, em conformidade com o disposto no n.º 9 do
artigo 13º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação e faça menção ao conteúdo previsto nas alíneas a)
a c) no n.º 4 do presente artigo, são dispensados de parecer e/ou aprovação por parte da Entidade Gestora.

3. O disposto no número anterior não prejudica a verificação aleatória dos projetos nele referidos.
4. O termo de responsabilidade referido no n.º 2 que deverá ser elaborado de acordo com o modelo constante da

Portaria n.º 113/2015 de 22 de abril ou outra que lhe suceder, deverá, ainda, atestar designadamente:
  a) A recolha dos elementos previstos no anterior n.º 1;
  b) Articulação com a Entidade Gestora em particular no que respeita à interface de ligação do sistema público e

predial tendo em vista a sua viabilidade;
  c) Que o tipo de material utilizado na rede predial não provoca alterações da qualidade da água que impliquem a

redução do nível de proteção da saúde humana, nos termos da legislação em vigor.
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5. As alterações aos projetos de execução das redes prediais que previsivelmente causem impacto nas condições
de  fornecimento  e/ou  recolha  em  vigor  devem  ser  sujeitas  a  prévia  concordância  da  Entidade  Gestora,
aplicando-se ainda o disposto nos n.ºs 2 a 4 do presente artigo.

6. Sem prejuízo de outras disposições legais em vigor, o projeto a que se refere o presente artigo obedece  às
disposições técnicas impostas pela Entidade Gestora em documento específico para o efeito.

Artigo 40.º - Execução, inspeção, ensaios das obras das redes prediais
1. A execução das  redes de distribuição predial  e  das  redes de drenagem predial  é  da responsabilidade dos

proprietários, em harmonia com os projetos referidos no artigo anterior.
2. A realização de vistoria pela Entidade Gestora, para atestar a conformidade da execução dos projetos de redes

de distribuição de água e redes de drenagem predial com o projeto aprovado ou apresentado, prévia à emissão
da licença de utilização do imóvel, é dispensada mediante a emissão de termo de responsabilidade por técnico
legalmente habilitado para esse efeito, de acordo com o respetivo regime legal, que ateste essa conformidade.

3. O termo de responsabilidade a que se refere o número anterior deve certificar o cumprimento do disposto nas
alíneas  b)  e  c)  do  n.º  4  do  art.º  39.º  e  segue  os  termos  da  minuta  constante  do  Anexo  I  ao  presente
Regulamento.

4. O disposto nos números anteriores não prejudica a verificação aleatória da execução dos referidos projetos.
5. Sempre  que  julgue  conveniente  a  Entidade  Gestora  procede a  ações  de  inspeção  nas  obras  dos sistemas

prediais, que podem incidir sobre o comportamento hidráulico do sistema, bem como a ligação do sistema
predial ao sistema público e ainda no que respeita às caixas dos contadores para garantia do cumprimento do
disposto no n.º1 do art.º 52.º.

6. O técnico  responsável  pela  obra  deve  informar  a  Entidade  Gestora  da  data  de  realização  dos  ensaios  de
estanquidade e das operações de desinfeção previstas na legislação em vigor, designadamente os previstos no
artigo 111.º do Decreto Regulamentar 23/95, de 23 de agosto, para que aquela os possa acompanhar.

7. A Entidade Gestora notificará as desconformidades que verificar nas obras executadas ao técnico responsável
pela obra, as que deverão ser corrigidas, num prazo máximo de 30 dias, não podendo as mesmas entrar ao
serviço sem as correções necessárias.

Artigo 41.º - Rotura nos sistemas prediais
1. Logo que seja detetada uma rotura ou fuga de água em qualquer ponto nas redes predial ou nos dispositivos de

utilização, deve ser promovida a reparação pelos responsáveis pela sua conservação.
2. Os utilizadores são responsáveis por todo o gasto de água nas redes de distribuição predial e seus dispositivos

de utilização.
3. A responsabilidade a que se refere o número anterior,  não se aplica aos  utilizadores  quando,  a  água seja

utilizada para prestação de auxílio em situações fundamentais para a segurança e saúde pública do Município,
como em situações de calamidade e incêndios, devendo a Entidade Gestora ser disso avisada pelos utilizadores
finais nas 48 horas seguintes ao sinistro, sendo o consumo apurado de acordo com o artigo 83.º do presente
Regulamento.

4. No  caso  de  comprovada  rotura,  devidamente  validade  pelos  serviços,  o  volume  de  água  perdida  e  não
recolhida pela rede de saneamento não é considerado para efeitos de faturação do serviço de saneamento e de
gestão de resíduos urbanos, quando indexados ao consumo de água.

5. No caso comprovado de rotura, os consumos serão faturados de acordo com o disposto nos art.º 83.º.

Artigo 42.º - Anomalia no sistema predial
1. Logo que seja detetada uma anomalia em qualquer ponto da rede predial ou nos dispositivos, deve ser 

promovida a reparação pelos responsáveis pela sua conservação.
2. No caso de rotura comprovada por mais de 3 meses consecutivos, a Entidade Gestora reserva-se no direito de 

rejeitar a retificação da fatura nos termos do art.º 83.
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SECÇÃO VIII -  SERVIÇOS DE INCÊNDIOS
Artigo 43.º - Hidrantes

1. Na rede de distribuição pública de água são previstos hidrantes de modo a garantir uma cobertura efetiva, de
acordo com as necessidades do serviço de incêndios.

2. A responsabilidade pela manutenção dos ramais de ligação dos hidrantes, ainda que instalados nas fachadas
dos edifícios, é da Entidade Gestora.

3. As bocas-de-incêndio instaladas nas fachadas dos edifícios serão progressivamente substituídas por marcos de
água instalados na via pública e ligados diretamente à rede pública.

Artigo 44.º - Manobras de válvulas de corte e outros dispositivos
As válvulas de corte e dispositivos de tomada de água para serviço de incêndios só podem ser manobradas por
pessoal da Entidade Gestora, dos Bombeiros ou da Proteção Civil.

Artigo 45.º - Redes de incêndios particulares
1. Nas instalações existentes no interior dos prédios destinadas exclusivamente ao serviço de proteção contra

incêndios, a água consumida é objeto de medição ou estimativa para efeitos de avaliação do balanço hídrico
dos sistemas.

2. O fornecimento de água para essas instalações, a partir de um ramal de ligação de água deve ser exclusivo,
para o efeito, e comandado por uma válvula de corte selada e localizada, de acordo com as instruções da
Entidade Gestora.

Artigo 46.º - Utilização de dispositivos de combate a incêndio instalados nas redes de
distribuição predial

1. Os dispositivos de combate a incêndio nas redes de distribuição predial só podem ser utilizados em caso de
incêndio, devendo a Entidade Gestora ser disso avisada pelos utilizadores finais nas 48 horas seguintes ao
sinistro.

2. Caso não seja dado cumprimento ao estabelecido no número anterior, a faturação da água consumida deve ser
associada ao contrato estabelecido para os usos comuns nomeadamente os condomínios.

SECÇÃO IX -  FOSSAS SÉPTICAS
Artigo 47.º - Utilização de fossas sépticas

1. Sem prejuízo do disposto art.º 17.º, a utilização de fossas sépticas para a deposição de águas residuais urbanas
só é possível em locais não servidos pela rede pública de drenagem de águas residuais, e desde que sejam
assegurados os procedimentos adequados.

2. As fossas sépticas existentes em locais servidos pela rede pública de saneamento de águas residuais devem ser
desativadas no prazo de 30 dias seguidos a contar da data de conclusão do ramal.

3. Para  efeitos  do  disposto  no  número  anterior,  as  fossas  devem ser  desconectadas,  totalmente  esvaziadas,
desinfetadas e aterradas.

Artigo 48.º - Conceção, dimensionamento e construção de fossas sépticas
1. As fossas sépticas devem ser reservatórios estanques, concebidos, dimensionados e construídos de acordo com

critérios adequados, tendo em conta o número de habitantes a servir, e respeitando nomeadamente os seguintes
aspetos:

  a) Podem ser construídas no local ou pré-fabricadas, com elevada integridade estrutural e completa estanquidade
de modo a garantirem a proteção da saúde pública e ambiental;

  b) Devem ser compartimentadas, de forma a minimizar perturbações no compartimento de saída, resultantes da
libertação de gases e de turbulência provocada pelos caudais afluentes (a separação entre compartimentos é
normalmente realizada através de parede provida de aberturas laterais interrompida na parte superior para
facilitar a ventilação);

  c) Devem permitir o acesso seguro a todos os compartimentos para inspeção e limpeza;
  d) Devem ser equipadas com defletores à entrada, para limitar a turbulência causada pelo caudal de entrada e não

perturbar  a  sedimentação das  lamas,  bem como à saída,  para reduzir  a  possibilidade de  ressuspensão de
sólidos e evitar a saída de materiais flutuantes.
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2. O efluente líquido à saída das fossas sépticas deve ser sujeito a um tratamento complementar adequadamente
dimensionado, e a seleção da solução a adotar deve ser precedida da análise das características do solo, através
de ensaios de percolação, para avaliar a sua capacidade de infiltração, bem como da análise das condições de
topografia do terreno de implantação.

3. Em solos com boas condições de permeabilidade, deve, em geral, utilizar-se uma das seguintes soluções: poço
de infiltração, trincheira de infiltração ou leito de infiltração.

4. No  caso  de  solos  com más  condições  de  permeabilidade,  deve,  em geral,  utilizar-se  uma  das  seguintes
soluções:  aterro  filtrante,  trincheira  filtrante,  filtro  de  areia,  plataforma de  evapotranspiração  ou lagoa  de
macrófitas.

5. O utilizador deve requerer à Autoridade Ambiental territorialmente competente a licença para a descarga de
águas residuais, nos termos da legislação aplicável para a utilização do domínio hídrico.

6. A apresentação dos projetos e a execução das respetivas obras devem cumprir o estipulado na legislação em
vigor, designadamente o disposto no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação.

Artigo 49.º - Manutenção, recolha, transporte e destino final de lamas de fossas sépticas
1. A responsabilidade pela manutenção das fossas sépticas é dos seus utilizadores, de acordo com procedimentos

adequados, tendo nomeadamente em conta a necessidade de recolha periódica e de destino final das lamas
produzidas.

2. As lamas e efluentes devem ser removidas sempre que o seu nível distar menos de 30 cm da parte inferior do
septo junto da saída da fossa.

3. A titularidade dos serviços de recolha, transporte e destino final  de lamas de fossas sépticas é municipal,
cabendo a responsabilidade pela sua provisão à Entidade Gestora. 

4. A Entidade Gestora pode assegurar a prestação deste serviço através da combinação que considere adequada
de meios humanos e técnicos próprios e/ou subcontratados.

5. O serviço de limpeza é executado no prazo máximo de 8 dias após a sua solicitação pelo utilizador.
6. É interdito o lançamento das lamas de fossas sépticas diretamente no meio ambiente e nas redes de drenagem

pública de águas residuais.
7. As lamas e efluentes recolhidos devem ser entregues para tratamento numa estação de tratamento de águas

residuais equipada para o efeito.

SECÇÃO X -  INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
Artigo 50.º - Medição por contadores

1. Deve existir um contador destinado à medição do consumo de água em cada local de consumo, incluindo as
partes comuns dos condomínios quando nelas existam dispositivos de utilização.

2. A água fornecida através de fontanários ligados à rede pública de abastecimento de água é igualmente objeto
de medição.

3. Os contadores são propriedade da Entidade Gestora, que é responsável pela respetiva instalação, manutenção e
substituição.

4. Os custos com a instalação, manutenção e substituição dos contadores não são objeto de faturação autónoma
aos utilizadores, exceto por motivos imputáveis ao utilizador.

Artigo 51.º - Tipo de contadores
1. Os contadores a empregar na medição da água fornecida a cada prédio ou fração são do tipo autorizado por lei

e obedecem às respetivas especificações regulamentares.
2. O diâmetro nominal e a classe metrológica dos contadores são fixados pela Entidade Gestora, tendo em conta:
   a) O caudal de cálculo previsto na rede de distribuição predial;
   b) A pressão de serviço máxima admissível;
   c) A perda de carga.
3. Sem prejuízo  do  disposto  nos  números  1  e  2,  para  utilizadores  não-domésticos  podem ser  fixados  pela

Entidade Gestora diâmetros nominais de contadores tendo por base o perfil de consumo do utilizador, ou ser
colocado um contador combinado ou composto.
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4. Em prédios em propriedade horizontal devem ser instalados instrumentos de medição em número e com o
diâmetro estritamente necessários aos consumos nas zonas comuns, em alternativa e por opção da Entidade
Gestora,  nomeadamente quando existir  reservatório predial, podem ser instalados contadores totalizadores,
sendo nesse caso aplicável o disposto no n.º 2 do art.º 72.º e n.º3 do art.º 74.º.

5. Os  contadores  podem ter  associados  equipamentos  e/ou  sistemas  tecnológicos  que  permitam  à  Entidade
Gestora a medição dos níveis de utilização por telecontagem.

6. Nenhum  contador  pode  ser  instalado  e  mantido  em  serviço  sem  a  verificação  metrológica  prevista  na
legislação em vigor.

Artigo 52.º - Localização e instalação das caixas dos contadores
1. As caixas dos contadores  obedecem às dimensões e  especificações definidas pela Entidade Gestora e  são

obrigatoriamente instaladas em locais acessíveis a partir do espaço público, de modo a permitir um trabalho
regular de substituição ou reparação no local e que a sua visita e leitura se possam fazer sem condicionantes.

2. Nos edifícios  confinantes  com a via ou espaço públicos,  as  caixas  dos contadores podem localizar-se no
interior do logradouro, na zona de entrada ou em zonas comuns, consoante nele haja um ou mais utilizadores,
desde que acessíveis do lado de fora do edifício, de modo a permitir um trabalho regular de substituição ou
reparação no local e que a sua visita e leitura se possam fazer sem condicionantes.

3. Não pode ser imposta pela Entidade Gestora aos utilizadores a contratação dos seus serviços para a construção
e  a  instalação  de  caixas  ou  nichos  destinados  à colocação  de  instrumentos de  medição,  sem prejuízo  da
possibilidade da Entidade Gestora fixar um prazo para a execução de tais obras.

4. Os custos inerentes à reparação e substituição de contadores que se encontrem sem proteção adequada nos
termos do número um, são sempre da responsabilidade do titular do contrato.

Artigo 53.º - Verificação metrológica, manutenção e substituição
1. A Entidade Gestora procede à verificação periódica dos contadores nos termos da legislação em vigor.
2. A Entidade Gestora procede, sempre que o julgar conveniente, à verificação extraordinária do contador.
3. O utilizador pode solicitar a  verificação extraordinária  do contador em instalações de ensaio devidamente

credenciadas, tendo direito a receber cópia do respetivo boletim de ensaio.
4. A Entidade Gestora procede à substituição dos contadores no termo de vida útil destes ou sempre que tenha

conhecimento de qualquer anomalia, por razões de exploração e controlo metrológico.
5. No  caso  de  ser  necessária  a  substituição  de  contadores  por  motivos  de  anomalia,  exploração  e  controlo

metrológico, a Entidade Gestora deve avisar o utilizador da data e do período previsível para a intervenção que
não ultrapasse as duas horas.

6. Na data da substituição deve ser entregue ao utilizador um documento de onde constem as leituras dos valores
registados pelo contador substituído e pelo contador que, a partir desse momento, passa a registar o consumo
de água.

7. A Entidade Gestora é responsável pelos custos incorridos com a substituição ou reparação dos contadores por
anomalia não imputável ao utilizador.

Artigo 54.º - Responsabilidade pelo contador
1. O contador fica à guarda e fiscalização imediata do utilizador, o qual deve comunicar à Entidade Gestora todas

as anomalias que verificar, nomeadamente, não fornecimento de água, fornecimento sem contagem, contagem
deficiente, rotura e deficiências na selagem, entre outros.

2. Com exceção dos danos resultantes da normal utilização, o utilizador responde por todos os danos, furto ou
roubo, deterioração ou perda do contador, salvo se provocados por causa, que lhe não seja imputável e desde
que dê conhecimento imediato à Entidade Gestora.

3. Para além da responsabilidade criminal que daí resultar, o utilizador responde ainda pelos prejuízos causados
em consequência do emprego de qualquer meio capaz de interferir com o funcionamento ou marcação do
contador, salvo se provar que aqueles prejuízos não lhe são imputáveis.

Artigo 55.º - Leituras
1. Os valores lidos devem ser arredondados para o número inteiro seguinte ao volume efetivamente medido.
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2. As leituras dos contadores e medidores são efetuadas com uma frequência mínima de duas vezes por ano e
com um distanciamento máximo entre duas leituras consecutivas de oito meses, sem prejuízo do utilizador
poder fornecer as leituras.

3. O utilizador deve facultar o acesso da Entidade Gestora ao contador e/ou medidor, com a periodicidade a que
se refere o n.º 2, quando este se encontre localizado no interior do prédio servido.

4. Sempre que, por indisponibilidade do utilizador, se revele por duas vezes impossível o acesso ao contador por
parte da Entidade Gestora, esta avisa o utilizador, com a antecedência mínima de 10 dias, através de carta
registada ou meio equivalente, da data e intervalo horário, com amplitude máxima de duas horas, de terceira
deslocação a fazer para o efeito, assim como da cominação da interrupção do fornecimento no caso de não ser
possível a leitura.

5. Para efeitos da parte final do n.º 2, a Entidade Gestora disponibiliza aos utilizadores meios alternativos para a
comunicação de leituras, nomeadamente Internet, serviços postais, telefone, as quais são consideradas para
efeitos de faturação sempre que realizadas nas datas para o efeito indicadas nas faturas anteriores.

Artigo 56.º - Avaliação dos consumos 
1. Nos períodos em que não haja leitura, o consumo é estimado:
  a) Em função do consumo médio apurado entre as duas últimas leituras reais efetuadas pela Entidade Gestora;
  b) Em função do consumo médio do período homólogo do ano anterior quando o histórico de consumos revele a

existência de sazonalidade;
  c) Em função do consumo médio de utilizadores com características similares no âmbito territorial da Entidade

Gestora  verificado no  período homólogo do  ano  anterior,  na  ausência  de  qualquer  leitura  subsequente  à
instalação do contador.

Artigo 57.º - Medidores de caudal
1. A pedido dos utilizadores finais ou por iniciativa própria,  a Entidade Gestora procede à instalação de um

medidor de caudal, sempre que isso se revele técnica e economicamente viável.
2. Sempre que o utilizador final tenha outra fonte de abastecimento de água para consumo humano, para além do

serviço de abastecimento público, A Entidade Gestora poderá exigir a instalação de um medidor de caudal para
as águas residuais.

3. Os medidores são fornecidos e instalados pela Entidade Gestora, a expensas do utilizador.
4. A instalação dos medidores pode ser efetuada pelo utilizador desde que devidamente autorizada pela entidade

gestora.
5. Os  medidores  de  caudal  são  instalados  em  recintos  vedados  e  de  fácil  acesso,  ficando  os  proprietários

responsáveis pela sua proteção e respetiva segurança.
6. Quando não exista medidor, o volume de águas residuais recolhidas é estimado e faturado nos termos previstos

do art.º 74.º do presente Regulamento.
7. Os custos  com a  instalação,  manutenção  e substituição  dos medidores  de caudal  são objeto de  faturação

autónoma aos utilizadores.
8. Pode  a  Entidade  Gestora  instalar  medidores  de  caudal  para  verificação  de  caudais  e  caso  se  verifique

existência  de  infração  pelo  utilizador  será  o  mesmo  responsável  pelo  pagamento  da  instalação  deste
equipamento.

Artigo 58.º - Localização e tipo de medidores
1. A Entidade Gestora define a localização e o tipo de medidor, tendo em conta:
  a) O caudal de cálculo previsto na rede de drenagem predial;
  b) As características físicas e químicas das águas residuais.
2. Os  medidores  podem  ter  associados  equipamentos  e/ou  sistemas  tecnológicos  que  permitam  à  Entidade

Gestora a medição dos níveis de utilização por telecontagem.

Artigo 59.º - Manutenção e verificação
1. As  regras  relativas  à  manutenção,  à  verificação  periódica  e  extraordinária  dos  medidores,  bem  como  à

respetiva substituição são definidas com o utilizador final no respetivo contrato de recolha.
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2. O medidor fica à guarda e fiscalização imediata do utilizador, o qual deve comunicar à Entidade Gestora todas
as anomalias que verificar no respetivo funcionamento.

3. No caso  de  ser  necessária  a  substituição de medidores  por motivos de  anomalia,  exploração ou controlo
metrológico, a Entidade Gestora avisa o utilizador da data e do período previsível para a deslocação.

4. Na data da substituição é entregue ao  utilizador um documento  de onde constem as  leituras  dos valores
registados pelo medidor substituído e pelo medidor que, a partir desse momento, passa a registar o volume de
águas residuais recolhido.

Artigo 60.º - Avaliação de volumes recolhidos
Nos locais em que exista medidor e nos períodos em que não haja leitura, o volume de águas residuais recolhido é
estimado:
  a) Em função do volume médio de águas residuais recolhido, apurado entre as duas últimas leituras reais efetuadas

pela Entidade Gestora;
  b) Em função do volume médio do período homólogo do ano anterior quando o histórico das leituras revele a

existência de sazonalidade;
  c) Em função do volume médio de águas residuais recolhido de utilizadores com características similares no

âmbito  territorial  da  Entidade  Gestora  verificado  no  período  homólogo  do  ano  anterior,  na  ausência  de
qualquer leitura subsequente à instalação do medidor.

CAPÍTULO IV - CONTRATOS 
Artigo 61.º - Contrato de fornecimento e/ou recolha

1. A prestação do serviço público de abastecimento de água e/ou do serviço público de saneamento de águas
residuais urbanas é objeto de contrato celebrado entre a Entidade Gestora e os utilizadores que disponham de
título válido para a ocupação do imóvel.

2. Quando o serviço de saneamento de águas residuais seja disponibilizado simultaneamente com o serviço de
abastecimento de água o contrato é único e engloba, os dois serviços, bem como a gestão de resíduos, com
exceção dos contratos especiais previstos no art.º 62.º do presente regulamento.

3. O contrato é elaborado em impresso de modelo próprio da Entidade Gestora e instruído em conformidade com
as disposições legais em vigor à data da sua celebração, no que respeita, nomeadamente,  aos direitos dos
utilizadores, à proteção do utilizador e à inscrição de cláusulas gerais contratuais.

4. O contrato deverá conter informação sobre o número de pessoas que compõe o agregado familiar e se a
habitação constitui ou não residência permanente, designadamente para efeitos de estimativa de consumo.

5. No momento da celebração do contrato de fornecimento e/ou recolha é entregue ao utilizador a respetiva
cópia.

6. Nas situações não abrangidas pelo n.º 2, o serviço de saneamento de águas residuais, considera-se contratado
desde  que  haja  efetiva  utilização  do  serviço  e  a  Entidade  Gestora  remeta  por  escrito  aos  utilizadores  as
condições contratuais da respetiva prestação.

7. Os proprietários dos prédios ligados à rede pública, sempre que o contrato de fornecimento e/ou recolha não
esteja em seu nome, devem solicitar aos respetivos ocupantes que permitam o acesso da Entidade Gestora para
a retirada do contador, caso ainda não o tenham facultado e a Entidade Gestora tenha denunciado o contrato
nos termos previstos no art.º 66.º.

8. Sempre que haja alteração do utilizador efetivo do serviço de abastecimento de água e/ou recolha, o novo
utilizador, que disponha de título válido para a ocupação do local de consumo, deve solicitar a celebração de
contrato de fornecimento e/ou recolha antes que se registem novos consumos, sob pena da interrupção de
fornecimento de água, salvo se o titular do contrato autorizar expressamente tal situação.

9. Pode existir alteração de utilizador do contrato, por morte do contraente, para nome do “Cabeça de Casal” ou
do legítimo herdeiro mediante a apresentação de documentação comprovativa legal.

10. Se o último titular ativo do contrato e o requerente de novo contrato coincidirem na mesma pessoa, aplica-se o
regime da interrupção e reinício do contrato a pedido do utilizador previsto no art.º 65.º.

11. Não pode ser recusada a celebração de contrato de fornecimento com base na existência de dívidas emergentes
de:
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  a) Contrato distinto com outro utilizador que tenha anteriormente ocupado o mesmo imóvel, salvo quando seja
manifesto que a alteração do titular do contrato visa o não pagamento do débito;

  b) Contrato com o mesmo utilizador referente a imóvel distinto, desde que proceda à liquidação das dívidas
existentes.

Artigo 62.º - Contratos especiais
1. Podem ser  objeto  de  contratos  especiais  os  serviços  de  abastecimento de  água e/ou  de  recolha  de  águas

residuais urbanas que, devido ao seu elevado impacto nas redes de distribuição e/ou no sistema público de
drenagem e tratamento de águas residuais, devam ter um tratamento específico, designadamente, hospitais,
escolas, quartéis, complexos industriais e comerciais, explorações agrícolas e grandes conjuntos imobiliários.

2. Podem ainda ser definidas condições especiais para os fornecimentos temporários ou sazonais de água e/ou
recolha de águas residuais urbanas nas seguintes situações:

   a) Obras e estaleiro de obras, com exceção das situações em que o ramal definitivo seja gratuito;
  b) Zonas destinadas à concentração temporária de população nomeadamente comunidades nómadas, atividades

com caráter temporário, tais como feiras, festivais e exposições;
  c) Rega, em prédios sem qualquer tipo de construção ou em prédios em que já existe um primeiro contador, e cujo

consumo não deve exceder nunca 25 m3/mês;
  d) Nos casos em que venha a existir consumo acima dos 25m3, aplicar-se-á tarifa agravada de acordo com tarifário

a aprovar.
3. A Entidade Gestora admite a contratação dos serviços de abastecimento de água e/ou de recolha de águas

residuais em situações especiais, como as a seguir enunciadas, e de forma transitória/temporária:
  a) Litígios entre os titulares de direito à celebração do contrato, desde que, por fundadas razões sociais, mereça

tutela a posição do possuidor;
  b) Na fase prévia à obtenção de documentos administrativos necessários à celebração do contrato.
4. Na definição das condições especiais deve ser acautelado tanto o interesse da generalidade dos utilizadores

como o justo equilíbrio da exploração dos sistemas, nível de qualidade e quantidade.
5. Quando as águas residuais não domésticas a recolher possuam características agressivas ou perturbadoras dos

sistemas públicos, os contratos de recolha devem incluir a exigência de pré-tratamento dos efluentes antes da
sua  ligação  ao  sistema  público,  de  forma  a  garantir  o  respeito  pelas  condições  de  descarga,  nos  termos
previstos no art.º 24.º.

Artigo 63º - Domicílio convencionado
1. O utilizador considera-se domiciliado na morada por si fornecida no contrato para efeito de receção de toda a

correspondência relativa à prestação do serviço.
2. Qualquer alteração do domicílio convencionado tem de ser comunicada pelo utilizador à Entidade Gestora,

produzindo efeitos no prazo de 30 dias seguidos após aquela comunicação.

Artigo 64.º - Vigência dos contratos
1. O contrato do serviço de abastecimento de água, e o contrato de recolha de águas residuais quando conjunto,

produz os seus efeitos a partir da data do início do fornecimento de água, o qual deve ocorrer no prazo máximo
de 5 dias úteis contados da solicitação do mesmo, com ressalva de situações de força maior.

2. Nos contratos autónomos para a prestação do serviço de recolha de água residuais, considera-se o contrato
produz os seus efeitos:

  a) Se o serviço for prestado por redes fixas, a partir da data de conclusão do ramal, salvo se o imóvel se encontrar
comprovadamente desocupado;

  b) Se o serviço for prestado por meios móveis, a partir da data da outorga do contrato. 
3. A cessação  do  contrato  de  recolha  de  águas  residuais  ocorre  por  denúncia,  nos  termos  do  art.º  66.º,  ou

caducidade, nos termos do art.º 67.º.
4. Os contratos de abastecimento de água e/ou recolha referidos na alínea a) n.º 2 do art.º 62.º são celebrados com

o construtor ou com o dono da obra a título precário e caducam com a verificação do termo do prazo, ou suas
prorrogações, fixado no respetivo alvará de licença ou autorização.
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Artigo 65.º - Suspensão e reinício dos contratos
1. Os utilizadores podem solicitar, por escrito, e com uma antecedência mínima de 10 dias úteis, a suspensão do

contrato, por motivo de desocupação temporária do imóvel.
2. Quando o utilizador disponha simultaneamente do serviço de saneamento de águas residuais e do serviço de

abastecimento de água, o contrato de saneamento de águas residuais suspende-se quando seja solicitada a
suspensão do serviço de abastecimento de água e é retomado na mesma data que este. 

3. A suspensão do contrato de abastecimento depende do pagamento da respetiva tarifa, nos termos do previsto
na alínea g), do n.º 3, do art.º 71.º, e implica o acerto da faturação emitida até à data da suspensão, tendo ainda
por efeito a cessação da faturação e cobrança das tarifas mensais associadas à normal prestação do serviço, até
que seja retomado o contrato.

4. Nas situações não abrangidas pelo n.º 2 do presente artigo o contrato pode ser suspenso mediante prova da
desocupação do imóvel e depende do pagamento da respetiva tarifa desde que cumpridos do n.º 1 e 2 do art.º
66.º,  tendo ainda  por efeito  a  cessação  da  faturação  e  cobrança  das  tarifas  mensais  associadas  à  normal
prestação do serviço, até que seja retomado o contrato.

5. O serviço é retomado no prazo máximo de 5 dias contados da apresentação do pedido pelo utilizador nesse
sentido, sendo a tarifa de restabelecimento do fornecimento de água e/ou saneamento, prevista no tarifário em
vigor.

Artigo 66.º - Denúncia e resolução do contrato
1. Os  utilizadores  podem  denunciar  a  todo  o  tempo  os  contratos  que  tenham  celebrado,  por  motivo  de

desocupação do local de consumo ou de transmissão da posição de utilizador, desde que o comuniquem por
escrito à Entidade Gestora e facultem a nova morada para envio da última fatura e depende do pagamento da
respetiva tarifa, nos termos do previsto na alínea g), do n.º 3, do art.º 71.º

2. Nos 15 dias subsequentes à comunicação referenciada no número anterior, os utilizadores devem facultar a
leitura do contador ou medidor instalado, nos casos em que exista, produzindo a denúncia efeitos a partir dessa
data, na qual será levantado o contador e assumido o términus da faturação.

3. Não sendo possível a leitura mencionada no número anterior por motivo imputável ao utilizador, este continua
responsável, pelos encargos entretanto decorrentes.

4. A Entidade Gestora denuncia o contrato caso, na sequência da interrupção do serviço por mora no pagamento,
o utilizador não proceda ao pagamento da quantia em divida com vista ao restabelecimento do serviço no
prazo de dois meses.

5. Nos casos referidos em 1 e 2 a denúncia só se torna efetiva após o pagamento das importâncias devidas.

Artigo 67.º - Caducidade
1. Nos  contratos  celebrados  com base  em títulos  sujeitos  a  termo,  a  caducidade  opera  no  termo  do  prazo

respetivo.
2. Os contratos referidos no n.º 2 do art.º 62.º podem não caducar no termo do respetivo prazo, desde que o

utilizador prove que se mantêm os pressupostos que levaram à sua celebração.
3. A caducidade tem como consequência a retirada imediata dos respetivos contadores/medidores, caso existam.

Artigo 68.º - Caução
1.  A Entidade Gestora pode exigir a prestação de uma caução para garantia do pagamento do consumo de água

ou recolha de nas seguintes situações:
  a) No momento da celebração do contrato de fornecimento de água, desde que o utilizador não seja considerado

como consumidor na aceção da alínea e) do n.º 2 do art.º 6.º;
  b)  No momento  do  restabelecimento  de  fornecimento,  na  sequência  de  interrupção  decorrente  de  mora  no

pagamento e, no caso de consumidores, desde que estes não optem pela transferência bancária como forma de
pagamento dos serviços.

2. A caução referida no número anterior é prestada por depósito em dinheiro, cheque ou transferência eletrónica
ou através de garantia bancária ou seguro-caução, e o seu valor é calculado da seguinte forma:
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  a) Para os consumidores ou utilizadores domésticos é igual a quatro vezes o encargo com o consumo médio
mensal  dos últimos 12 meses,  nos  termos  fixados  pelo despacho n.º  4186/2000,  publicado no  Diário  da
República, 2.ª série, de 22 de fevereiro de 2000;

  b) Para os restantes utilizadores, é igual a quatro vezes o encargo com o consumo médio mensal dos últimos 12
meses com o limite máximo de 1000€.

3.  Para as instituições de fins não lucrativos, desde que registadas nas suas próprias designações e sejam titulares
da instalação, o valor da caução é calculado como se de uso doméstico se tratasse.

4. O utilizador que preste caução tem direito ao respetivo recibo.

Artigo 69.º - Restituição da caução
1. Findo o contrato de fornecimento a caução prestada é restituída ao utilizador, nos termos da legislação vigente,

deduzida dos montantes eventualmente em dívida.
2. Sempre que o consumidor, que tenha prestado caução nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo anterior, opte

posteriormente pela transferência bancária como forma de pagamento, tem direito à imediata restituição da
caução prestada alargando-se neste caso o procedimento aos utilizadores não-domésticos.

3. A quantia a restituir será atualizada em relação à data da sua última alteração, com base no índice anual de
preços ao consumidor, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística.

CAPÍTULO V - ESTRUTURA TARIFÁRIA E FATURAÇÃO DOS SERVIÇOS
SECÇÃO I -  ESTRUTURA TARIFÁRIA

Artigo 70.º - Incidência
1. Estão sujeitos  às  tarifas  relativas  ao  serviço de abastecimento  de  água e  ao  serviço de recolha  de  águas

residuais, todos os utilizadores finais que disponham de contrato, sendo as mesmas devidas a partir da data do
início da respetiva vigência.

2. Para efeitos da determinação das tarifas fixas e variáveis os utilizadores são classificados como domésticos ou
não-domésticos.

3. Os utilizadores não-domésticos dividem-se nas seguintes tipologias de utilizadores:
  a)  Comércio e indústria compreende as unidades comerciais,  restauração e hotelaria,  unidades industriais e

similares.
  b) Escolas compreende os consumos de água e drenagem de água residual dos edifícios referentes ao ensino.
  c) Serviços compreende os consumos de água e drenagem de água residual em edifícios da administração direta,

indireta e empresarial do Estado.
  d)  Saúde, compreende os consumos de água e drenagem de água residual em edifícios hospitalares, centros de

saúde e os demais que prestem cuidados de saúde.
  e)  Juntas de freguesia e autarquias, compreende os consumos de água e drenagem de águas residuais  de

edifícios da responsabilidade das Juntas de Freguesia e Autarquias.
  f)  Associações compreende os consumos de água e drenagem de água residual de edifícios de associações com

fins culturais, recreativas ou desportivas.
  g)  Os  outros  consumos compreendem todos  aqueles  que  não  estão  contemplados  nos  números  anteriores,

inclusivamente rega e obras.
4. As Entidades Titulares fixarão, por deliberação camarária e no último mês de cada ano as tarifas a aplicar no

ano civil seguinte. Caso não sejam fixadas novas tarifas, manter-se-á o tarifário em vigor.

Artigo 71.º - Estrutura tarifária
1. Pela prestação do serviço de abastecimento de água são faturadas aos utilizadores:
  a) A tarifa fixa de abastecimento de água, devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e expressa

em euros por dia;
  b) A tarifa variável de abastecimento de água, devida em função do volume de água fornecido durante o período

objeto de faturação, sendo diferenciada de forma progressiva de acordo com escalões de consumo para os
utilizadores domésticos, expressos em m3 de água por cada trinta dias;

  c)  O montante correspondente à repercussão do encargo suportado pela Entidade Gestora relativo à taxa de
Recursos hídricos, nos termos do Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho e do Despacho n.º 484/2009, do
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Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, publicado na II.ª série
do Diário da República de 9 de janeiro.

2. As tarifas de fornecimento de água, previstas no número anterior, englobam a prestação dos seguintes serviços:
 a) Execução, manutenção e renovação de ramais, incluindo a ligação do sistema público ao sistema predial, com a

ressalva prevista no art.º 76.º e art.º 33.º;
  b) Fornecimento de água;
  c) Celebração ou alteração de contrato de fornecimento de água;
  d) Disponibilização e instalação de contador individual;
  e) Disponibilização e instalação de contador totalizador por iniciativa da Entidade Gestora;
  f) Leituras periódicas programadas e verificação periódica do contador;
  g) Reparação ou substituição de contador, torneira de segurança ou de válvula de corte, salvo se por motivo

imputável ao utilizador.
3. Para além das tarifas de fornecimento de água referidas no n.º 1, são cobradas pela Entidade Gestora tarifas em

contrapartida de serviços auxiliares:
  a) Análise de projetos de instalações prediais e domiciliárias de abastecimento;
  b) Análise dos projetos dos sistemas públicos de abastecimento integrados em operações de loteamento;
  c) Execução de ramais de ligação nas situações previstas no art.º 76.º;
  d) Realização de vistorias aos sistemas prediais a pedido dos utilizadores;
  e) Interrupção da ligação do serviço por incumprimento do utilizador;
  f) Restabelecimento da ligação do serviço por incumprimento do utilizador;
  g) Interrupção da ligação do serviço a pedido do utilizador (suspensão ou denuncia);
  h) Restabelecimento da ligação do serviço a pedido do utilizador;
  i) Leitura extraordinária de consumos de água;
  j) Verificação extraordinária de contador a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva avaria por

motivo não imputável ao utilizador;
  k)  Ligação  temporária  ao  sistema público,  designadamente  para  abastecimento  a  estaleiros,  obras,  zonas  de

concentração populacional temporária e rega;
  l)  Fornecimento  de  água  em  autotanques,  salvo  quando  justificado  por  interrupções  de  fornecimento,

designadamente em situações em que esteja em risco a saúde pública;
  m) Deteção de fuga de canalizações da rede predial;
  n) Outros serviços a pedido do utilizador, nomeadamente, reparações no sistema predial de abastecimento.
4. Pela prestação do serviço de recolha de águas residuais são faturadas aos utilizadores:
  a) A tarifa fixa de recolha de águas residuais,  devida em função do intervalo temporal objeto de faturação e

expressa em euros por dia;
  b) A tarifa variável de recolha de águas residuais, devida em função do volume de água residual recolhido ou

estimado durante o período objeto de faturação,  sendo diferenciada de forma progressiva de acordo com
escalões de consumo e expressa em m3 de água por cada trinta dias.

5. As tarifas previstas no número anterior englobam a prestação dos seguintes serviços:
  a) Execução, manutenção e renovação de ramais, incluindo a ligação do sistema público ao sistema predial, com

as ressalvas prevista no art.º 76.º e art.º 33.º;
  b) Recolha e encaminhamento de águas residuais;
  c) Celebração ou alteração de contrato de recolha de águas residuais;
  d) Execução e conservação de caixas de ramal e sua reparação, salvo se por motivo imputável ao utilizador;
6. Para além das tarifas de recolha de águas residuais referidas no n.º 4, são cobradas pela Entidade Gestora

tarifas em contrapartida de serviços auxiliares, designadamente:
  a) Análise dos projetos de sistemas prediais e domiciliários de saneamento;
  b) Análise dos projetos dos sistemas públicos de saneamento integrados em operações de loteamento;
  c) Execução de ramais de ligação, nas situações previstas no art.º 76.º;
  d) Realização de vistorias ou ensaios de sistemas prediais e domiciliários de saneamento a pedido dos utilizadores;
  e) Interrupção da ligação por incumprimento do utilizador, quando não seja possível a interrupção do serviço de

abastecimento de água;
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  f) Restabelecimento da ligação por incumprimento do utilizador, quando não seja possível a interrupção do serviço
de abastecimento de água;

  g) Desobstrução de sistemas prediais e domiciliários de saneamento;
  h)  Instalação  de  medidor  de  caudal,  quando  haja  lugar  à  mesma  nos  termos  previstos  no  art.58.º,  e  sua

substituição;
  i) Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido do utilizador, salvo quando se comprove a respetiva

avaria por motivo não imputável ao utilizador;
  j) Leitura extraordinária de caudais rejeitados por solicitação do utilizador;
  k) Limpeza de coletores particulares;
  l) Recolha, transporte e destino final de lamas de fossas séticas;
  m) Outros serviços a pedido do utilizador, nomeadamente reparações no sistema predial de saneamento.
7. A Entidade Gestora cobra ainda tarifas sobre outros serviços:
  a) Emissão de aviso a notificar da intenção de interrupção de fornecimento/recolha;
  b) Informação sobre os sistemas públicos de abastecimento e ou saneamento incluindo fornecimento de planta

topográfica;
  c) Reparações na via pública nas infraestruturas municipais da responsabilidade de terceiros, quando decorrentes

de intervenções na via efetuadas pelos mesmos. 
  d) Outros serviços sujeitos a orçamento, nomeadamente serviços com caráter único, esporádico e excecional.
8. Nos casos em que haja emissão de aviso a notificar da intenção de interrupção de fornecimento/recolha, por

incumprimento do utilizador e o utilizador proceda ao pagamento dos valores em dívida antes que a mesma
ocorra, não há lugar à cobrança da tarifa prevista na alínea e) do n.º 6, nem a prevista na e) do n.º 3, ambos do
presente artigo.

Artigo 72º - Tarifa fixa de abastecimento de água
1. Aos utilizadores é aplicada a tarifa fixa única em função do diâmetro nominal do contador, expressa em euros

por cada 30 dias, diferenciada em função da tipologia dos utilizadores.
2. Existindo consumos nas partes comuns de prédios em propriedade horizontal e sendo os mesmos medidos por

um contador totalizador, é devida pelo condomínio uma tarifa fixa cujo valor é determinado em função do
calibre do contador diferencial que seria necessário para medir aqueles consumos.

3. Não  é  devida  tarifa  fixa  se  não  existirem  dispositivos  de  utilização  nas  partes  comuns  associados  aos
contadores totalizadores.

4. A tarifa  fixa faturada  aos utilizadores  finais  é  diferenciada  de  forma progressiva  em função  do diâmetro
nominal do contador instalado.

    a) 1.º Nível: até 15 mm;
    b) 2.º Nível: superior a 15 e até 20 mm;
    c) 3.º Nível: superior a 20 e até 25 mm;
    d) 4.º Nível: superior a 25 e até 30 mm;
    e) 5.º Nível: superior a 30 e até 40 mm;
    f) 6.º Nível: superior a 40 mm.
5. A tarifa fixa faturada aos utilizadores finais com contador composto instalado é em função do calibre do

contador de maior diâmetro nominal e não será cobrada qualquer tarifa ao contador adjacente.

Artigo 73º - Tarifa fixa de recolha de águas residuais
1. Aos utilizadores do serviço prestado através de redes fixas aplica-se uma tarifa fixa, expressa em euros por

cada 30 dias, diferenciada em função da tipologia dos utilizadores.
2. Existindo recolha  nas  partes  comuns  de  prédios  em propriedade horizontal,  e  sendo o consumo de  água

medido por um contador totalizador é devida pelo condomínio uma tarifa fixa cujo valor é determinado em
função do calibre do contador diferencial que seria necessário para medir aqueles consumos.

3. Não  é  devida  tarifa  fixa  se  não  existirem  dispositivos  de  utilização  nas  partes  comuns  associados  aos
contadores totalizadores.

4. A tarifa  fixa faturada  aos utilizadores  finais  é  diferenciada  de  forma progressiva  em função  do diâmetro
nominal do contador instalado.

57



08.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 24 de abril de 2019, pelas 10,30 horas

    a) 1.º Nível: até 15 mm;
    b) 2.º Nível: superior a 15 e até 20 mm;
    c) 3.º Nível: superior a 20 e até 25 mm;
    d) 4.º Nível: superior a 25 e até 30 mm;
    e) 5.º Nível: superior a 30 e até 40 mm;
    f) 6.º Nível: superior a 40 mm.

Artigo 74º - Tarifa variável de abastecimento de água e de saneamento
1. A tarifa variável, em euros, do serviço de abastecimento de água e recolha de águas residuais urbanas aplicável

aos utilizadores domésticos é calculada em função dos seguintes escalões de consumo, expressos em m3 de
água por cada 30 dias:

    a) 1.º Escalão: até 5;
    b) 2.º Escalão: superior a 5 e até 15;
    c) 3.º Escalão: superior a 15 e até 25;
   d) 4.º Escalão: superior a 25.
2. O valor final da componente variável do serviço de abastecimento de água e recolha de águas residuais devida

pelo utilizador é calculado pela soma das parcelas correspondentes a cada escalão, por cada 30 dias e expressa
em €/m3.

3. A tarifa variável aplicável aos contadores totalizadores é calculada em função da diferença entre o consumo
nele registado e o somatório dos contadores que lhe estão indexados.

4. A tarifa variável aplicável aos contadores combinados ou contadores compostos é calculada em função do
somatório dos consumos dos contadores que os constituem.

5. A tarifa  variável  do  serviço  de  abastecimento  e  serviço  de  saneamento  de  águas  residuais  aplicável  a
utilizadores não-domésticos é calculada em função dos escalões de consumo do utilizador não-doméstico por
cada 30 dias e expressa em €/m3.

6. O fornecimento de água centralizado para aquecimento de águas sanitárias em sistemas prediais, através de
energias renováveis, que não seja objeto de medição individual a cada fração, é globalmente faturado ao valor
do 2.º escalão da tarifa variável do serviço prevista para os utilizadores domésticos.

7. Quando não exista medição através de medidor de caudal, o volume de águas residuais recolhidas corresponde
ao produto da aplicação de um coeficiente de recolha de referência de âmbito nacional, igual a 90% do volume
de água consumido, excetuando-se os usos que não originem águas residuais medidos nos contadores de água
instalados especificamente para esse fim.

8. Para aplicação do coeficiente de recolha previsto no número anterior e sempre que o utilizador não disponha
de serviço de abastecimento ou comprovadamente produza águas residuais urbanas a partir de origens de água
próprias e não tenha instalado um medidor de caudal, o respetivo consumo é estimado em função do consumo
médio dos utilizadores com características similares, no âmbito do território da entidade gestora verificado no
ano anterior, ou de acordo com outra metodologia de cálculo definida no contrato de recolha.

9. Quando não exista medição através de medidor de caudal e o utilizador comprove ter-se verificado uma rotura
na rede predial de abastecimento de água, o volume de água perdida e não recolhida pela rede de saneamento
não é considerado para efeitos de faturação do serviço de saneamento, aplicando-se o coeficiente de recolha
previsto no n.º 7 ao:

   a) Consumo médio apurado entre as duas últimas leituras reais efetuadas pela Entidade Gestora;
   b) Consumo médio de utilizadores com características similares no âmbito do território municipal verificado no

ano anterior, na ausência de qualquer leitura subsequente à instalação do contador.
10. O coeficiente de recolha previsto no n.º 7 pode não ser aplicado nas situações em que haja comprovadamente

consumo de água de origens próprias e não seja adequado o método previsto no n.º 8, devendo a metodologia
de cálculo ser definida no contrato de recolha.

11. A pedido dos utilizadores não-domésticos, ou por sua iniciativa, a Entidade Gestora pode definir coeficientes
de  custo  específicos  aplicáveis  a  tipos  de  atividades  industriais  que  produzam  águas  residuais  com
características  que  impliquem custos  de  tratamento  substancialmente  distintos  dos  de  águas  residuais  de
origem doméstica ou que comprovadamente utilizem águas de origens próprias.
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12. Quando haja medição das águas residuais recolhidas a tarifa variável do serviço prestado aos utilizadores é
calculada em função dos escalões definidos no n.º 1 do presente artigo.

Artigo 75.º - Tarifário pelo serviço de recolha, transporte e destino final de lamas de fossas
sépticas

1. Pela recolha transporte e destino final de lamas de fossas séticas são devidas: 
   a) Tarifa fixa, expressa em euros, por cada serviço prestado;
   b) Tarifa variável, expressa em euros, por cada m3 de lamas recolhidas.

Artigo 76.º - Execução de ramais de ligação
1. Em virtude da aplicação das tarifas de abastecimento e saneamento, a entidade gestora fica obrigada a realizar

a execução, manutenção e renovação de ramais até 20m, incluindo a ligação do sistema público ao sistema
predial, não podendo faturar de forma específica.

2. Sem  prejuízo  do  descrito  no  número  anterior,  os  custos  inerentes  à  construção  de  ramais  dedicados  de
abastecimento e saneamento só devem ser imputados ao utilizador final quando aqueles possuam extensão
superior a 20 metros, caso em que a respetiva execução, sempre que técnica economicamente viável, deve ser
realizada pela entidade gestora, a pedido do utilizador e mediante o pagamento das tarifas correspondentes à
extensão superior àquela distância, ateadas em partes iguais sempre que os ramais beneficiem mais do que um
utilizador.

3. É  ainda  admissível  a  cobrança  de  tarifas  pela  execução  de  ramais  quando  a  mesma  não  seja  da
responsabilidade  da  entidade  gestora,  nomeadamente  em virtude  de  condições  impostas  no licenciamento
urbanístico.

4. A tarifa de ramal pode ainda ser aplicada no caso de:
    a) A extensão do ramal ser superior a 20m, situação em que se aplica o n.º 2 do presente artigo;
    b) Construção de segundo ramal para o mesmo utilizador;
   c) Renovação de ramais de ligação por alteração das condições de prestação do serviço de fornecimento e/ou

recolha, por exigências/pedido do utilizador;
    d) Nos casos previstos nas alíneas a) do n.º 2 do art.º 62.º, com exceção das situações em que o ramal definitivo

seja gratuito, e nas alíneas b) e c) do mesmo artigo. 

Artigo 77.º - Contador para usos que não geram águas residuais
1. Os utilizadores finais podem requerer a instalação de um segundo contador para usos que não deem origem a

águas  residuais  recolhidas  pelo  sistema  público  de  saneamento,  nomeadamente  rega,  ou  instalações  para
animais.

2. No caso de utilizadores domésticos, aos consumos do segundo contador são aplicadas as tarifas variáveis de
abastecimento previstas para os utilizadores não-domésticos.

3. No caso de utilizadores que disponham de um segundo contador, a tarifa fixa é única para todos os contadores
instalados,  determinada com base  no  calibre  virtual,  calculado  através  da  raiz  quadrada  do somatório  do
quadrado  dos  diâmetros  nominais  dos  contadores  instalados,  isto  é  da  aplicação  da  seguinte  fórmula:

2
2

2
1 cc  .

4. Se o diâmetro virtual dos contadores instalados para um mesmo utilizador doméstico, calculado nos termos do
número anterior, ultrapassar os 15mm, será aplicada a tarifa fixa prevista para os utilizadores não-domésticos.
Nos restantes casos será aplicada a tarifa fixa doméstica.

5. O consumo do segundo contador não é elegível para o cômputo das tarifas de saneamento de águas residuais e
resíduos urbanos, quando exista tal indexação.

6. Os utilizadores finais podem requerer a instalação de contador combinado ou composto, sendo que neste caso
as tarifas fixas serão fixadas em função do calibre do contador de maior diâmetro nominal e não será cobrada
qualquer tarifa ao contador adjacente. 

Artigo 78.º - Água para combate a incêndios
1. Não são aplicadas tarifas fixas no que respeita ao serviço de fornecimento de água destinada ao combate direto

a incêndios.
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2. O abastecimento de água destinada ao combate direto a incêndios não é faturado mas deve ser objeto de
medição,  preferencialmente,  ou  estimativa  para  efeitos  de  avaliação  do  balanço  hídrico  dos  sistemas  de
abastecimento.

3. A água medida nos contadores associados ao combate a incêndios é objeto de aplicação da tarifa variável
aplicável aos utilizadores não-domésticos, nas situações em que não exista a comunicação prevista no n.º 1 do
art.º 46.º.

Artigo 79.º - Tarifários especiais
1. Os utilizadores poderão beneficiar da aplicação de tarifários especiais nas seguintes situações:
   a) Utilizadores domésticos: 

i. Tarifário social:
 Serem beneficiários de Rendimento Social (RSI);
 Serem beneficiários de Pensão Social de velhice ou invalidez cujo rendimento

“per capita”, do agregado familiar, seja igual ou inferior ao valor da pensão
social;

 Outros consumidores cujo rendimento “per capita” do agregado familiar, seja
igual ou inferior a 50 % do Salário Mínimo Nacional.

ii. Tarifário  familiar,  aplicável  aos  utilizadores  domésticos  finais  cuja  composição  do
agregado familiar ultrapasse cinco elementos.

   b) Utilizadores não-domésticos:
i. Tarifário social, aplicável a instituições particulares de solidariedade social, organizações

não-governamentais  sem  fins  lucrativos  ou  outras  entidades  de  reconhecida
utilidade/interesse público legalmente constituídas, cuja ação social, desportiva, cultural
ou  recreativa  o  justifique,  nomeadamente  porque  a  água  é  de  uso  essencial  para  a
prossecução da sua atividade;

ii. Tarifário  especial  de  apoio às  empresas  legalmente  constituídas  e  em laboração,  em
situação de dificuldades económicas financeiras, desde que devidamente comprovadas e
em que o preço da água constitua fator determinante para continuidade de laboração;

iii. Tarifário  especial  de  incentivo,  aplicável  às  empresas  em laboração e  em função  do
número de postos de trabalho criados e/ou função económica local relevante, em que o
preço da água seja um fator determinante na atividade principal da empresa.

2. O tarifário social para utilizadores domésticos consiste:
   a) Na isenção das tarifas fixas;
   b) Na redução em 50% na tarifa pelo serviço de recolha, transporte e destino final de lamas de fossas séticas;
   c) Na aplicação ao consumo total do utilizador da tarifa variável do escalão social, até ao limite mensal de 15 m³;
   d) Para consumos superiores a 15m3, aplicação das tarifas de acordo com os escalões do tarifário doméstico.
3. O tarifário familiar para utilizadores domésticos consiste:
   a) No alargamento do 2º escalão de consumo a partir do qual a tarifa variável é única e corresponde ao valor

praticado para o 2º escalão, até ao limite de 25m3. 
    b) Para consumos superiores a 25m3, aplicação das tarifas de acordo com os escalões do tarifário doméstico.
4. O tarifário social para utilizadores não-domésticos consiste:
    a) Na aplicação de uma tarifa variável única expressa em €/m3 por cada trinta dias até ao limite de 75m3;
    b) Para consumos superiores a 75m3, aplicação das tarifas de acordo com os escalões do tarifário não-doméstico.
5. O tarifário especial para utilizadores não-domésticos consiste:
   a) Na aplicação de uma tarifa variável única expressa em €/m3 por cada trinta dias até ao limite de 75m3 para um

número de postos de trabalho criados ≤ 25;
   b) Na aplicação de uma tarifa variável única expressa em €/m 3 por cada trinta dias até ao limite de 150m3 para um

número de postos de trabalho criados> 25;
   c) Para consumos superiores aos definidos nas alíneas anteriores são aplicáveis as tarifas de acordo com os

escalões do tarifário não-doméstico.
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6. Poderá o Município isentar ou reduzir o pagamento dos serviços de água e saneamento, a agregados familiares
no caso de comprovada situação de carência económica e social e enquanto tal situação se justificar.

Artigo 80.º - Acesso aos Tarifários especiais
1. A  aplicação  das  tarifas  sociais/especiais  aos  utilizadores  (domésticos  e  não-domésticos),  depende  de

requerimento a apresentar à Entidade Gestora, o qual será apreciado pelos serviços técnicos do Município
territorialmente competente e submetido a decisão do Executivo Municipal.

2. O requerimento a que se refere o número 1 deverá ser  entregue devidamente instruído, com documentos
oficiais  comprovativos da situação,  e  será analisado pelos  serviços técnicos do Município territorialmente
competente, reservando-se o direito de solicitar informações adicionais do requerente no caso de se julgar
conveniente, garantindo a confidencialidade dos dados.

3. Os elementos instrutórios  referidos no número  anterior  serão  solicitados pelo Município na  sequência  da
apresentação do requerimento e serão todos aqueles que se julgarem necessários para fundamentar de forma
idónea e objetiva a situação de carência económica e social alegada.

4. No ato de requerimento para a atribuição da tarifa Social, e de acordo com a situação específica do utilizador
doméstico, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

   a) Fotocópia do BI ou cartão de Cidadão;
   b) Fotocópia do Cartão de Contribuinte;
   c) Declaração de rendimentos (IRS), do ano anterior e demonstração de liquidação;
   d) Cópia dos três últimos recibos de vencimentos;
   e) Declaração da Segurança Social em como aufere o Rendimento Social de Inserção;
   f) Declaração da situação de pensionista (com valor mensal da pensão);
   g) Declaração do Centro de Emprego que comprove a situação de desempregado;
   h) No caso de não apresentar declaração de IRS deve apresentar os seguintes documentos:

i. Declaração negativa da Repartição de Finanças;
ii. Declaração de inscrição no Centro de Emprego.

   i) Declaração comprovativa da composição do Agregado Familiar atestado pela Junta de Freguesia de área de
residência e local de consumo;

   j) Declaração de frequência de escolaridade obrigatória (no caso de famílias com filhos em idade escolar);
   k) Outro qualquer documento que se mostre imprescindível para apreciação e análise da situação em apreço.
5. No ato de requerimento para a atribuição da tarifa especial familiar, deverão ser apresentados os seguintes

documentos:
    a) Fotocópia do BI ou cartão de Cidadão;
    b) Fotocópia do Cartão de Contribuinte;
   c) Declaração de rendimentos (IRS), do ano anterior e demonstração de liquidação de todos os membros do

agregado familiar;
    d) Comprovativo de domicílio fiscal de todos os membros do agregado familiar.
6. Para efeitos do ponto ii)  da alínea a) do n.º  1 do art.  79º (tarifário familiar),  consideram-se membros do

agregado familiar todos os residentes com domicílio fiscal na habitação servida.
7. Os utilizadores não-domésticos previstos no n.º 1, da alínea b), ponto i), do art.º 79.º (tarifa social) , para

beneficiarem de tarifa social terão que comprovar a qualidade de organizações não-governamentais sem fim
lucrativo ou de entidades de reconhecida utilidade/interesse público, cuja ação social, desportiva, cultural ou
recreativa o justifique, devendo apresentar para o efeito os seguintes documentos:

     a) Cópia dos estatutos;
   b)  Documento  emitido  pelo  Executivo  Municipal  do  reconhecimento  do  Interesse  Municipal  da  respetiva

organização;
    c) Outro qualquer documento que se mostre imprescindível para apreciação e análise da situação em apreço.
8. Os utilizadores não-domésticos previstos no n.º 1, alínea b), ponto ii), e iii) do art.º 79.º (tarifário especial

de apoio às empresas e tarifário especial de incentivo), para beneficiarem de qualquer tarifa especial, devem
apresentar para o efeito os seguintes documentos:

   a) Certidão do registo comercial;
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   b) Cópia do cartão da empresa/pessoa coletiva;
   c) Documento comprovativo do número de postos de trabalho.
   d) Outro qualquer documento que se mostre imprescindível para apreciação e análise da situação em apreço.
9. Os  benefícios  previstos  nos  números  anteriores  são  concedidos  por  períodos  de  um  ano  e  tão-somente

enquanto se verificar a situação que lhe deu origem, podendo sucessivamente renovado por igual período de
tempo, sendo que a Entidade Gestora procederá à notificação dos utilizadores com antecedência de 30 dias
antes do seu términus.

10. Caso durante o período de vigência do benefício cessem as condições que determinaram a sua atribuição, os
beneficiários deverão comunicar este facto aos serviços da Entidade gestora.

11. Quando  se  julgar  conveniente,  os  serviços  do  Município  Territorialmente  competente  procederão  a  uma
avaliação da situação, para determinar a renovação do mesmo.

12. A tarifa é aplicada no período de faturação imediato ao da aprovação do requerimento.

Artigo 81.º - Aprovação dos tarifários
1. Os  tarifários  do  serviço  de  abastecimento  de  água  e  do  serviço  de  saneamento  de  águas  residuais  são

aprovados até ao termo do ano civil anterior àquele a que respeitem.
2. O  tarifário  produz  efeitos  relativamente  aos  utilizadores  15  dias  depois  da  sua  publicação,  sendo  que  a

informação sobre a sua alteração acompanha a primeira fatura subsequente.
3. O  tarifário  é  disponibilizado  nos  locais  de  afixação  habitualmente  utilizados  pela  Entidade  Gestora  nos

serviços de atendimento da Entidade Gestora e ainda no sítio da Internet.

SECÇÃO XI -  FATURAÇÃO
Artigo 82.º - Periodicidade e requisitos de faturação

1. A periodicidade de emissão das faturas pela Entidade Gestora é mensal.
2. O serviço de  saneamento é faturado conjuntamente com o serviço de  abastecimento  e obedece  à mesma

periodicidade mensal, bem como no caso de o serviço de saneamento ser faturado de forma autónoma.
3. As faturas emitidas descriminam os serviços prestados e as correspondentes tarifas, podendo ser baseadas em

leituras reais ou em estimativas de consumo, nos termos previstos no art.º  55.º e art.º  60.º, bem como  os
demais encargos e impostos legalmente exigíveis.

Artigo 83.º - Prazo, forma e local de pagamento
1. O pagamento da fatura relativa ao serviço de abastecimento de água e/ou serviço de recolha de águas residuais

emitida pela Entidade Gestora deve ser efetuada no prazo, na forma e nos locais nela indicados.
2. Sem prejuízo do disposto na Lei dos Serviços Públicos Essenciais quanto à antecedência de envio das faturas,

o prazo para pagamento da fatura não pode ser inferior a 20 dias a contar da data da sua emissão.
3. O utilizador tem direito à quitação parcial quando pretenda efetuar o pagamento parcial da fatura e desde que

estejam em causa serviços funcionalmente dissociáveis, tais como o serviço de gestão de resíduos urbanos face
ao serviço de abastecimento de água, ou serviço de gestão de resíduos urbanos face ao serviço de recolha de
águas residuais. O abastecimento de água e o serviço de águas residuais não são funcionalmente dissociáveis.

4. Não  é  admissível  o  pagamento  parcial  das  faturas  quando  estejam em causa  as  tarifas  fixas  e  variáveis
associadas aos serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais e dos valores referentes
á repercussão da taxa de recursos hídricos, que sejam incluídos na mesma fatura.

5. A apresentação de reclamação escrita alegando erros de medição do consumo de água suspende o prazo de
pagamento da respetiva fatura caso o utilizador solicite a verificação extraordinária do contador após ter sido
informado da tarifa aplicável, podendo a entidade gestora admitir ainda a suspensão do referido prazo no caso
de rotura.

6. A apresentação de reclamação escrita nos termos do descrito no número anterior e no caso do consumo de
água ser utilizado como indicador do volume de águas residuais produzidas, suspende o prazo de pagamento
das  tarifas  relativas  aos  serviços  de  abastecimento  e  saneamento,  incluídas  na  respetiva  fatura,  caso  o
utilizador proceda como anteriormente indicado.
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7. No caso do volume de águas residuais recolhidas ser objeto de medição direta, suspende igualmente o prazo de
pagamento da fatura a apresentação de reclamação escrita alegando erros de medição do respetivo medidor,
caso o utilizador solicite a verificação extraordinária deste após ter sido informado da tarifa aplicável.

8. Nos casos referidos nos números 5, 6 e 7, e caso se comprove a ocorrência de rotura, a qual terá sempre de ser
informada/verificada pela fiscalização, ou erro de medição que terá de ser verificado pelos serviços técnicos, o
valor da fatura relativa ao serviço de abastecimento de água e/ou saneamento, incidirá sobre o consumo médio
apurado entre as  duas últimas leituras  reais  efetuadas pela Entidade Gestora,  ou pelo consumo médio de
utilizadores  com características  similares  no âmbito do território municipal  verificado no ano anterior,  na
ausência de qualquer leitura subsequente à instalação do contador.

9. Em caso de roubo ou furto de água para além da coima prevista o infrator terá de suportar um valor similar ao
histórico no mesmo período.  Em caso  de  inexistência  de  histórico  suportará  o valor  similar  ao consumo
verificado por utilizadores com características idênticas.

10. Nos casos referidos no número anterior aplicar-se-á igual metodologia no que se refere à recolha de águas
residuais caso exista.

11. O atraso no pagamento da fatura, para além da data limite, implica a cobrança de juros de mora à taxa legal em
vigor.

12.  O atraso no pagamento da fatura superior a 5 dias, para além da data limite de pagamento, confere à Entidade
Gestora o direito de proceder à interrupção do serviço do fornecimento de água desde que o utilizador seja
notificado com uma antecedência de 20 dias úteis relativamente à data em que venha a ocorrer.

13. Independentemente da interrupção do serviço de fornecimento de água e selagem do contador, nos termos do
número anterior, o atraso no pagamento da fatura, para além da data limite de pagamento, confere à Entidade
Gestora o direito de proceder ao envio da dívida para execução fiscal.

14. Quando  não  seja  possível  interromper  o  fornecimento  de  água  poderá  a  Entidade  Gestora  proceder  à
interrupção do serviço de saneamento nos termos do número 12.

15. Quando se verifique a interrupção do serviço de fornecimento de água ou saneamento nos termos descritos nos
números anteriores, o respetivo contador só é retirado pela Entidade Gestora após notificação ao utilizador da
data em que tal irá ocorrer e da concessão de novo prazo para pagamento do devido.

16. Não pode haver interrupção do serviço de abastecimento de água e/ou do serviço de saneamento de águas
residuais, nos termos dos n.ºs 11 e 12 do presente artigo, em consequência da falta de pagamento de um serviço
funcionalmente dissociável do abastecimento de água, quando haja direito à quitação parcial nos termos do n.º
3.

17. A notificação prevista no n.º 12 do presente artigo, é enviada por correio registado ou outro meio equivalente,
devendo aquele conter: justificação da interrupção, os meios de que dispõe para evitar a interrupção e para que
seja restabelecido o serviço. O custo do registo é imputado ao utilizador em mora.

Artigo 84º - Pagamento em prestações
1. Em caso de comprovada situação económica deficitária, por parte do utilizador, poderá a Entidade Gestora

autorizar  o  pagamento  fracionado  do  montante  a  liquidar,  incluindo  valores  referentes  à  interrupção  e
restabelecimento, mediante requerimento apresentado pelo utilizador e parecer prévio dos serviços técnicos da
Ação Social do Município territorialmente competente.

2. Poderá ainda ser autorizado excecionalmente o pagamento em prestações/fracionado mediante requerimento
do utilizador, em casos devidamente fundamentados e desde que os valores em divida o justifiquem.

3. O requerimento a que se refere o número 1 deve ser entregue devidamente instruído com documentos oficiais
comprovativos da situação de carência e será analisado pelos serviços competentes da Câmara Municipal,
reservando-se o direito de solicitar informações adicionais, garantindo a confidencialidade dos dados.

Artigo 85.º - Prescrição e caducidade
1. O  direito  ao  recebimento  do preço  pelo serviço  prestado  prescreve  no  prazo  de  seis  meses  após  a  sua

prestação.
2. Se, por qualquer motivo, incluindo o erro da Entidade Gestora, tiver sido paga importância inferior à que

corresponde ao consumo efetuado, o direito do prestador ao recebimento da diferença caduca dentro de seis
meses após aquele pagamento.

63



08.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 24 de abril de 2019, pelas 10,30 horas

3. A exigência  de  pagamento  por  serviços  prestados  é  comunicada  ao  utilizador,  por  escrito,  com  uma
antecedência mínima de 20 dias úteis relativamente à data-limite fixada para efetuar o pagamento. 

4. O prazo de caducidade para a realização de acertos de faturação não começa a correr enquanto a Entidade
Gestora não puder realizar a leitura do contador/medidor por motivos imputáveis ao utilizador.

Artigo 86.º - Arredondamento dos valores a pagar
1. As tarifas são aprovadas com quatro casas decimais.
2. Apenas o valor final da fatura, com IVA incluído, é objeto de arredondamento, feito aos cêntimos de euro em

respeito pelas exigências da legislação em vigor.

Artigo 87.º - Acertos de faturação
1. Os  acertos  de  faturação  dos  serviços  de  abastecimento  de  água  e/ou  de  recolha  de  águas  residuais  são

efetuados:
   a) Quando a Entidade Gestora proceda a uma leitura, efetuando-se o acerto relativamente ao período em que esta

não se processou;
   b) Quando a Entidade Gestora proceda a um acerto da faturação do serviço de água, nos casos em que não haja

medição direta do volume de águas residuais recolhidas;
   c) Quando se confirme, através de controlo metrológico, uma anomalia na mediação do volume de água ou de

efluentes, ou no caso de, comprovadamente, ter ocorrido rotura no sistema de abastecimento predial, caso em
que os devidos acertos se efetuarão com recurso à disposição no n.º 8 do art.º 83.º.

2. Quando  a  fatura  resulte  em  crédito  a  favor  do  utilizador  final,  o  utilizador  pode  receber  esse  valor
autonomamente no prazo de 30 dias, procedendo a Entidade Gestora à respetiva compensação nos períodos de
faturação subsequentes caso essa opção não seja utilizada.

CAPÍTULO VI - PENALIDADES
Artigo 88.º - Regime aplicável

O procedimento contraordenacional obedece ao disposto no Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na Lei n.º
73/2013, de 3 de setembro, nas suas atuais redações e no Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto,  sem prejuízo
da aplicabilidade do regime jurídico da responsabilidade civil e criminal.

Artigo 89.º - Contraordenações
1. Constitui contraordenação, nos termos do artigo 72.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, punível

com coima de € 1 500 a € 3 740, no caso de pessoas singulares, e de € 7 500 a € 44 890, no caso de pessoas
coletivas,  a prática dos seguintes atos ou omissões por parte dos proprietários de edifícios abrangidos por
sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços:

  a) O incumprimento da obrigação de ligação dos sistemas prediais aos sistemas públicos, nos termos do disposto
no art.º 16.º;

   b) Execução de ligações aos sistemas públicos ou alterações das existentes sem a prévia autorização da Entidade
Gestora;

   c) O uso indevido ou dano a qualquer obra ou equipamento dos sistemas públicos;
   d) A existência de ligações de sistemas autónomos ao sistema de abastecimento de água pública.
2. Constitui contraordenação, punível com coima de € 250 a € 1 500, no caso de pessoas singulares, e de € 1 250

a € 22 000 no caso de pessoas coletivas, a prática dos seguintes atos ou omissões por parte dos proprietários de
edifícios abrangidos por sistemas públicos ou dos utilizadores dos serviços:

     a) A permissão da ligação e abastecimento de água a terceiros, quando não autorizados pela Entidade Gestora;
  b)  O  impedimento  à  fiscalização  do  cumprimento  deste  Regulamento  e  de  outras  normas  vigentes,  por

funcionários, devidamente identificados, da Entidade Gestora.
     c) A alteração da instalação da caixa do contador e a violação dos selos do contador.
3. Constitui ainda contraordenação punível com coima de € 500 a € 3.000, no caso de pessoas singulares, e de €

2.500 a € 44.000, no caso de pessoas coletivas, a interligação de redes ou depósitos com origem em captações
próprias a redes públicas de distribuição de água.
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Artigo 90.º - Negligência e reincidência
1. Para todas as contraordenações previstas no artigo anterior, quando puníveis a título de negligência, reduzem-

se para metade os limites mínimos e máximos das coimas previstas.
2. No caso de reincidência sobre qualquer contraordenação prevista no artigo anterior, o valor de coima a aplicar

será elevado ao dobro, observando-se em qualquer caso, os limites fixados na legislação em vigor.

Artigo 91.º - Processamento das contraordenações e aplicação das coimas
1. A decisão de instauração e decisão de aplicação das  respetivas  coimas dos processos de contraordenação

competem à Entidade Titular, cabendo à Entidade Gestora a fiscalização, a instrução do processo e a emissão
da certidão de divida.

2. A determinação da medida da coima faz-se em função da gravidade da contraordenação, o grau de culpa do
agente e a sua situação económica e patrimonial, considerando essencialmente os seguintes fatores:

    a) O perigo que envolva para as pessoas, a saúde pública, o ambiente e o património público ou privado;
   b) O benefício económico obtido pelo agente com a prática da contraordenação, devendo, sempre que possível,

exceder esse benefício.
3. Na  graduação  das  coimas  deve  ainda  atender-se  ao  tempo durante  o  qual  se  manteve  a  infração,  se  for

continuada.
Artigo 92.º - Produto das coimas

O produto da aplicação das coimas aplicadas reverte em partes iguais para a Entidade Titular e para a Entidade
Gestora nos termos da legislação aplicável.

CAPÍTULO VII - RECLAMAÇÕES
Artigo 93.º - Direito de reclamar

1. Aos utilizadores assiste o direito de reclamar, por qualquer meio, perante a Entidade Gestora, contra qualquer
ato ou omissão desta ou dos respetivos serviços ou agentes, que tenham lesado os seus direitos ou interesses
legítimos legalmente protegidos.

2. Os serviços de atendimento ao público dispõem de um livro de reclamações, em cumprimento do estipulado
no art.º  68º do D.L. n.º 194/2009 de 20 de agosto, articulado com o Decreto-Lei n.º  156/2005, de 15 de
setembro, na sua atual redação, onde os utilizadores podem apresentar as suas reclamações.

3. Para  além  do  livro  de  reclamações  a  Entidade  Gestora  disponibiliza  mecanismos  alternativos  para  a
apresentação  de  reclamações  que  não  impliquem  a  deslocação  do  utilizador  às  instalações  da  mesma,
designadamente via correio eletrónico.

4. A reclamação é apreciada pela Entidade Gestora no prazo de  15 dias úteis, para resposta às  reclamações
apresentadas no livro de reclamações físico e no livro de reclamações eletrónico, notificando o utilizador do
teor da sua decisão e respetiva fundamentação.

5. A reclamação é apreciada pela Entidade Gestora no prazo de 22 dias úteis, para resposta às reclamações junto
das entidades gestoras ou de outras entidades, como a ERSAR, por outro meio que não o livro de reclamações
(físico ou eletrónico), notificando o utilizador do teor da sua decisão e respetiva fundamentação.

6. No prazo de 30 dias a contar da data da comunicação referida nos n.ºs  4 e 5, pode o interessado interpor
recurso para a Entidade Gestora.

7. A reclamação não tem efeito suspensivo, exceto nas situações previstas nos n.ºs 5, 6 e 7 do art.º 83.º.

Artigo 94.º - Inspeção aos sistemas prediais no âmbito de reclamações de utilizadores
1. Os sistemas prediais ficam sujeitos a ações de inspeção da Entidade Gestora sempre que haja reclamações de

utilizadores, perigos de contaminação ou poluição ou suspeita de fraude.
2. Para efeitos previstos no número anterior,  o proprietário,  usufrutuário,  comodatário e/ou arrendatário deve

permitir o livre acesso à Entidade Gestora desde que avisado, por carta registada ou outro meio equivalente,
com uma antecedência mínima de oito dias, da data e intervalo horário, com amplitude máxima de duas horas,
previsto para a inspeção.

3. O respetivo auto deve ser comunicado aos responsáveis pelas anomalias ou irregularidades, fixando o prazo
para a sua correção.
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4. Em função da natureza das circunstâncias referidas no n.º 2, a Entidade Gestora pode determinar a interrupção
do fornecimento de água.

Artigo 95.º - Resolução de Conflitos
1. Os litígios de consumo no âmbito dos presentes serviços estão sujeitos a arbitragem necessária quando, por

opção expressa dos utilizadores que sejam pessoas singulares,  sejam submetidos à apreciação do tribunal
arbitral dos centros de arbitragem de conflitos de consumo legalmente autorizados.

2. Para efeitos do disposto no número anterior, os utilizadores podem submeter a questão objeto de litígio ao
Centro  de  Arbitragem de  Conflitos  de  Consumo do  Distrito  de  Coimbra,  com os  seguintes  telefones  de
contacto: 239 821 690 / 239 821 289.

3. Os utilizadores  podem ainda recorrer  aos  serviços de conciliação e mediação  das  entidades  de  resolução
alternativa de litígios.

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 96.º - Casos omissos

1. A aprovação das normas técnicas específicas e de minutas que se justifiquem para efeitos de clarificação e de
aplicação do disposto no Regulamento é da competência do conselho de administração da Entidade Gestora.

2. Os documentos citados no número anterior são disponibilizados aos utilizadores nos locais próprios para o
efeito, nomeadamente no sítio da internet da Entidade Gestora e nos locais de atendimento ao público.

3. Ao conselho de administração compete igualmente resolver as dúvidas e suprir as omissões que surjam quanto
à formação dos contratos e à execução dos mesmos.

4. Em tudo o que não se encontre especialmente previsto neste Regulamento é aplicável o disposto na legislação
em vigor.

Artigo 97.º - Entrada em vigor
Este Regulamento entra em vigor após a sua publicação em DRE e desde que a Entidade Gestora reúna condições
de prestar o serviço de abastecimento de água e recolha de águas residuais.

Artigo 98.º - Revogação
Com a entrada em vigor do presente Regulamento são revogados:
   a) Os regulamentos individuais do Municípios de Mira, Montemor-O-Velho e Soure;
   b) Deliberações dos Executivos Municipais que contrariem as suas disposições.

ANEXO I

MINUTA DO TERMO DE RESPONSABILIDADE
(Artigo 40.º)

(Nome) ..., (categoria profissional) ..., residente em ..., n.º ..., (andar) ..., (localidade) ..., (código postal), ..., 
inscrito no (organismo sindical ou ordem) ..., e na (nome da entidade do sistema público de água) sob o n.º ..., 
declara, sob compromisso de honra, ser o técnico responsável pela obra, comprovando estarem os sistemas 
prediais em conformidade com o projeto, normas técnicas gerais específicas de construção, bem como as 
disposições regulamentares aplicáveis e em condições de serem ligados à rede pública.

(Local), ... de ... de ...
(assinatura reconhecida).

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “este trabalho já foi feito o ano
passado, esteve em discussão pública, foi publicado em Diário da Pública, esteve à espera das
considerações da ERSAR, estão feitas as considerações da ERSAR. A proposta é que, passado
toda  a  tramitação,  se  aprove  e  remeta  para  decisão  final  da  Assembleia  Municipal.
Considerando que este documento é exatamente igual ao da Câmara Municipal de Montemor-
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o-Velho e de Mira, é uma das peças fundamentais a harmonização do regulamento e foi tida em
conta pela própria ERSAR, conforme consta da comunicação.”----------------------------------------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor do Senhor Presidente da Câmara
e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e CDU, e 1 (uma) abstenção da Senhora
Vereadora  eleita  pelo  PPD/PSD-CDS/PP-PPM  –  Dra.  Florbela  Bairros  (em
substituição), aprovar a proposta final do Regulamento do Serviço de Abastecimento
de Água e do Serviço de Saneamento de Águas Residuais e ainda remeter a mesma à
Assembleia Municipal, conforme proposta do Senhor Presidente da Câmara Mário
Jorge Nunes.-----------------------------------------------------------------------------------

Ponto 9. EMPRESA INTERMUNICIPAL DE ÁGUAS, SANEAMENTO E OUTROS SERVIÇOS

           . Protocolo de Colaboração no âmbito da Elaboração de Candidatura ao Aviso
POSEUR-12-2018-18 – Investimentos nos Sistemas em Baixa com vista ao
Controlo e Redução de Perdas nos Sistemas de Distribuição e Adução de
Água 

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Empresa Intermunicipal de Águas, Saneamento e Outros Serviços
           - Protocolo de Colaboração no âmbito da elaboração de candidatura ao Aviso POSEUR-12-2018-18 –

Investimentos nos Sistemas em Baixa com vista ao Controlo e Redução de Perdas nos Sistemas de
Distribuição e Adução de Água

Considerando o Aviso de Candidatura POSEUR-12-2018-18 – Investimentos nos Sistemas em Baixa com vista ao
Controlo e Redução de Perdas nos Sistemas de Distribuição e Adução de Água, o Executivo deliberou na sua
reunião de 25 de março de 2018 a aquisição de serviços para a elaboração do Projeto para Implementação de
Sistemas de Medição, Controlo e Gestão nos Sistemas de Abastecimento de Água.

Este procedimento visa a elaboração de Planos de Redução de Perdas, definição de Zonas de Medição e Controlo a
implementar e Modelação de Sistemas hidráulicos que monitorizem os sistemas de abastecimento, bem como os
respetivos projetos de execução, nos territórios dos Municípios de Mira, de Montemor-o-Velho e de Soure.

Estes investimentos constam do Plano de Investimentos da futura Empresa Intermunicipal. Dado que a constituição
desta entidade encontra-se na fase final de recolha dos pareceres necessários, é, pois, sensato, que seja submetida
apenas uma candidatura para a globalidade das ações a realizar neste âmbito.

O Aviso de Candidatura POSEUR-12-2018-18 prevê que as candidaturas possam ser apresentadas pela parceria dos
três municípios, sendo que deve ser identificado o líder, à semelhança do que já foi elaborado para a submissão das
candidaturas  no  âmbito  do  Aviso  POSEUR-12-2017-05  Ciclo  Urbano  da  Água  –  Operações  Promovidas  por
Entidades Gestoras Agregadas.

Face ao exposto, salvo melhor opinião, sugere-se que:
- A Câmara Municipal aprove o Protocolo de Colaboração que se anexa 
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À Consideração Superior
Rafael Alexandre Tralhão Gomes
Gabinete de Apoio à Presidência
 16/04/2019 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO

Considerando que, de acordo com o disposto no art.º 22 do Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e
das  Participações  Locais,  aprovado  pela  Lei  nº50/2012,  de  31  de  agosto,  na  atual  redação,  podem  as
autarquias  constituir  empresas  locais  ou  intermunicipais,  por  deliberação  dos  órgãos  deliberativos  das
entidades públicas participantes, sob proposta dos órgãos executivos, à luz dos artigos 33º e ss da Lei nº
50/2012 de 31 de Agosto, na atual redação, em harmonia com o artigo 17º do D. L. nº 194/2009 de 20 de
Agosto, na atual redação e conforme o disposto na alínea ccc) do artigo 33º conjugado com a alínea n) do
artigo 25º do anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na atual redação;

Considerando o protocolo celebrado a 03/01/2017 e a sua adenda datada de 26/09/2018;

Considerando que nos Municípios  de Mira,  de Montemor-o-Velho  e  de Soure tais  deliberações já  foram
tomadas  pelos  respetivos  órgãos,  tendo  em  vista  a  constituição  de  empresa  intermunicipal,  de  natureza
municipal, de serviços de abastecimento de água e saneamento de águas residuais, entre os Municípios de
Mira, Montemor-o-Velho e Soure;

Considerando o protocolo celebrado a 19/12/2018;

Considerando o Aviso de Candidatura POSEUR-12-2018-18 – Investimentos nos Sistemas em Baixa com
Vista ao Controlo e redução de Perdas nos Sistemas de Distribuição e Adução de Água;

Considerando que do plano de investimento da futura entidade constam investimentos previstos naquela área;

Considerando que se encontra a decorrer a fase final, de recolha de parecer às entidades, ERSAR e Tribunal
de Contas, no processo de constituição da empresa intermunicipal,  de natureza municipal, de serviços de
abastecimento de água e saneamento de águas residuais, entre os Municípios de Mira, Montemor-o-Velho e
Soure;
Acordam os Municípios:

Município de Mira, com sede nos Paços do Concelho em Praça  da República, Mira, titular do Cariãuo de
Identicaçãuo de Pessoa Coletvãa de Direiio Público,  com o número 506 724 530,  adianie designnada por
Segntundo Otuiorgnanie, nesie aio represeniada pelo Presidenie da Câmara Mtunicipal Ratul José Rei Soares de
Almeida, com poderes para esie aio,

Município de Montemor-o-Velho, com sede nos Paços do Concelho em Praça da República, Montemor - o--
Velho, titular do Cartão de Identificação de Pessoa Coletiva de Direito Público, com o número 501 272 976,
adiante  designada  por  Terceiro  Outorgante,  neste  ato  representada  pelo  Presidente  da  Câmara  Municipal
Emílio Augusto Ferreira Torrão, com poderes para este ato,

Município de Soure,  com sede nos Paços do Concelho em Praça da República, Soure, titular do Cartão de
Identificação de Pessoa Coletiva de Direito  Público,  com o número 507 103 742, adiante  designada por
Quarto  Outorgante,  neste  ato  representada  pelo  Presidente  da  Câmara  Municipal  Mário  Jorge  da  Costa
Rodrigues Nunes, com poderes para este ato,

É celebrado e reciprocamente aceite o presente protocolo de colaboração, visando apresentação conjunta de
candidaturas  ao  POSEUR  –  Programa  Operacional  Sustentabilidade  e  Eficiência  no  Uso  de  Recursos  -
POSEUR-12-2018-18 – INVESTIMENTOS NOS SISTEMAS EM BAIXA COM VISTA AO CONTROLO E
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REDUÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA, que se rege pelas
considerações acima mencionadas e Cláusulas seguintes:

Clausula 1ª
No  âmbito  da  candidatura  POSEUR  –  Programa  Operacional  Sustentabilidade  e  Eficiência  no  Uso  de
Recursos  -  POSEUR-12-2018-18 –  INVESTIMENTOS NOS SISTEMAS EM BAIXA COM VISTA AO
CONTROLO E REDUÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA, e
até à assinatura do contrato de sociedade da  ABMG - ÁGUAS DO BAIXO MONDEGO E GÂNDARA,
E.I.M., S. A., compete aos representantes da Parceria a aprovação dos projetos dos investimentos conforme o
Plano de Investimentos da EIM.

Cláusula 2ª
As candidaturas para a obtenção de apoio financeiro, serão formalizadas pela Parceria, sendo neste âmbito,
todos  os  procedimentos  relacionados  com o  processo  de  candidatura  ao  AVISO  POSEUR-12-2018-18 –
INVESTIMENTOS  NOS  SISTEMAS  EM  BAIXA COM  VISTA AO  CONTROLO  E  REDUÇÃO  DE
PERDAS NOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA liderada pelo Município de Soure,
que  assumirá  perante  a  autoridade  de  gestão,  o  estatuto  de  beneficiário,  até  à  assinatura  do  contrato  de
sociedade  da  ABMG  -  ÁGUAS DO  BAIXO  MONDEGO  E  GÂNDARA,  E.I.M.,  S.  A.,  nos  termos
previstos no n.º 2 do artigo 96º do RESEUR, aprovado pela Portaria n.º 57-B/2015 de 27 de Fevereiro, na sua
atual redação.

Cláusula 3ª
O líder da parceria para efeitos da candidatura, fica responsável pela elaboração do dossier da candidaturas,
cabendo a este a responsabilidade e organização de toda a documentação, informações e esclarecimentos que
sejam solicitados pela Entidade Gestora, devendo ainda deles dar conhecimento aos Municípios parceiros, no
âmbito deste  processo,  até à sua plena conclusão.  Para o efeito  poderá o líder socorrer-se  de consultoria
externa.
Aos municípios  parceiros  compete  o fornecimento  de  documentação  e  informações  necessárias  à  correta
instrução das candidaturas referentes às ações do respetivo território.
A  ABMG  -  ÁGUAS DO  BAIXO  MONDEGO  E GÂNDARA,  E.I.M.,  S.A.,  após  a  sua  constituição
assumirá a gestão do processo de candidatura.

Cláusula 4ª
Os procedimentos de contratação pública, necessários à execução das ações previstas para cada território, bem
como o seu acompanhamento e fiscalização, serão da responsabilidade da  ABMG - ÁGUAS DO BAIXO
MONDEGO E GÂNDARA, E.I.M., S.A..

Cláusula 5ª
Os Municípios parceiros ficam obrigados ao cumprimento do disposto no n.º 4.3 do Aviso POSEUR-12-2018-
18  “…Nas  candidaturas  que  venham  a  ser  aprovadas  nestas  condições,  a  atribuição  do  financiamento
comunitário  fica  condicionada  à  conclusão  do  processo  de  agregação  nos termos legais  e  à  subsequente
confirmação das condições de elegibilidade da Entidade Agregada. A conclusão desse processo de agregação
deverá ser comprovada no prazo máximo de três meses a contar da data de aprovação da candidatura.”

Cláusula 6ª
A  ABMG – ÁGUAS DO BAIXO MONDEGO E GÂNDARA, E.I.M. S.A., assegurará a contrapartida
nacional da parte do investimento elegível bem como a totalidade do eventual investimento não elegível,
resultante  das  despesas  realizadas  com  execução  das  ações  previstas,  e  que  não  será  objeto  de  apoio
financeiro. A gestão, exploração e manutenção do sistema abastecimento público de água e sistema de recolha
e tratamento de águas residuais, será feita ao longo do tempo pela Entidade Gestora Agregada –  ABMG –
ÁGUAS DO BAIXO MONDEGO E GÂNDARA, E.I.M. S.A., nos termos do Contrato de Gestão delegada.
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Cláusula 7ª
O presente protocolo será submetido à aprovação por parte dos executivos municipais de Mira, Montemor –
o-  Velho  e  Soure  sendo  as  eventuais  dúvidas  de  interpretação,  decididas  por  acordo  entre  os  seus
representantes.

Feito em três vias originais, cabendo um exemplar a cada uma das partes outorgantes.

Aos,-------- de abril de 2019

Pelo Município de Mira,
______________________________________

(Raul José Rei Soares de Almeida)

Pelo Município de Montemor- O - Velho
______________________________________

(Emílio Augusto Ferreira Torrão)

Pelo Município de Soure
______________________________________

(Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “relativamente à Empresa
Intermunicipal de Águas, Saneamento e Outros Serviços, trata-se do Protocolo de Colaboração
entre os três Municípios, onde nos diversos Estudos e Projetos e Candidaturas, através deste
Protocolo há um dos Municípios que avança com as Candidaturas e depois os recursos são
repartidos  pelos  três  Municípios.  Neste  caso  em  concreto,  estamos  avançar  para  uma
candidatura para os sistemas em baixa, com vista ao controlo e redução de perdas nos sistemas
de distribuição de água e adução de águas, projeto esse que está a ser desenvolvido através do
Município, uma contratação feita por nós à empresa CTGA International, Lda.”-------------------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor do Senhor Presidente da Câmara
e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e CDU, e 1 (uma) abstenção da Senhora
Vereadora  eleita  pelo  PPD/PSD-CDS/PP-PPM  –  Dra.  Florbela  Bairros  (em
substituição), aprovar o presente Protocolo de Colaboração entre os Municípios de
Mira, Montemor-o-Velho e Soure, conforme decorre da informação do Gabinete de
Apoio à Presidência.--------------------------------------------------------------------------
Ponto 10. ÁGUA
              . CRIAÇÃO DE EMPRESA INTERMUNICIPAL MIRA, MONTEMOR-O-VELHO E SOURE

              . Estudos e Pareceres 
               - Aquisição de Serviços para a Elaboração de Projeto para Implementação de

Sistemas de Medição, Controlo e Gestão nos Sistemas de Abastecimento
de Água, nos Territórios de Mira, Montemor-o-Velho e Soure

                                    - Adjudicação - Conhecimento
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Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: ÁGUA
   CRIAÇÃO DE EMPRESA INTERMUNICIPAL MIRA, MONTEMOR-O-VELHO E SOURE

   ESTUDOS E PARECERES

     . AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE

MEDIÇÃO, CONTROLO E GESTÃO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA,  NOS TERRITÓRIOS DE

MIRA, MONTEMOR-O-VELHO E SOURE

   - ADJUDICAÇÃO
      

Por Deliberação da Câmara Municipal, de 25.03.2019, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

Das entidades convidadas, apenas a seguinte apresentou proposta:

EMPRESA VALOR

CTGA International, Lda 51.200,00 €

De acordo com o relatório em anexo, 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 serviço à mesma. 

O contrato deverá ser reduzido a escrito nos termos do n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos (CCP),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa de
audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.

Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado Rafael Gomes.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A dispensa da audiência prévia a favor do interessado;

2. A aprovação da minuta do contrato;

3. A adjudicação do presente serviço à entidade “CTGA International, Lda.”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 51.200,00 euros;

5. Sugere-se, para gestor do contrato, Rafael Gomes.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
12.04.2019

Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------------
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Ponto 11. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
             . Licenciamento de Obras Particulares

Foi presente a seguinte listagem:

Município de Soure
Requerimentos para Reunião

De 10-04-2019 a  24-04-2019

24-04-2019

Class.: 01
Ano: 2019
Número: 3967
Dt. Entrada Reqt.: 08-03-2019
Processo: 01/2018/16/0
Requerente: Andreia Patrícia Paixão Lapo
Tp. Pedido: Junção de Elementos
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação e Muros 
Tipo Informação: Deferido  (Despacho)
Data reunião: 10-04-2019
Local Obra: Casal Neras
Informação: Deferido de acordo com informação.
Freguesia: Figueiró do Campo

Class.: 01
Ano: 2019
Número: 5041
Dt. Entrada Reqt.: 21-03-2019
Processo: 01/2018/32/0
Requerente: André Filipe Gabriel da Costa 
Tp. Pedido: Junção de Elementos 
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Deferido  (Despacho)
Data reunião: 10-04-2019
Local Obra: Rua Principal
Informação: Deferido nos termos da informação.
Freguesia: Soure

Class.: 01
Ano: 2019
Número: 3818
Dt. Entrada Reqt.: 07-03-2019
Processo: 01/2019/6/0
Requerente: Luís Carlos Andrade Travassos 
Tp. Pedido: Projeto de Arquitetura 
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Muro
Tipo Informação: Deferido  (Despacho)
Data reunião: 11-04-2019
Local Obra: Rua 25 de Maio
Informação: Deferido nos termos da informação técnica.
Freguesia: Vinha da Rainha 

Class.: 01
Ano: 2018
Número: 19192
Dt. Entrada Reqt.: 19-12-2018
Processo: 01/2018/67/0
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Requerente: Viveiros Jaime & Pedro., Lda 
Tp. Pedido: Projeto de Arquitetura 
Tp. Construção: Nova Construção
Tp. Utilização: Pavilhão
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 23-04-2019
Local Obra: Rua do Cemitério
Informação: Deferido nos termos da informação.
Freguesia: Soure

Total: 4

Foi tomado conhecimento, divulgue-se e afixe-se no átrio dos Paços do Concelho.-----

Ponto 12. Informação Financeira 
        
12.1. Resumo Diário de Tesouraria
        

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

12.2. Encargos e Compromissos

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

Ponto 13. Apreciação da Proposta de Ata de 16.11.2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.--------------------
Os Senhores Vereadores Eng. Guilherme Castanheira e Dra. Florbela Bairros não
participaram na votação.--------------------------------------------------------------------

Ponto 14. EDUCAÇÃO/ENSINO PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO 
             .  REDE TERRITORIAL PORTUGUESA CIDADES EDUCADORAS 
          
14.1. Grupo Temático Educação ao Longo da Vida – Conhecimento
 
Foi presente a seguinte informação:
 
Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO PRÉ ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO

               - REDE TERRITORIAL PORTUGUESA CIDADES EDUCADORAS

               - GRUPO TEMÁTICO EDUCAÇÃO AO LONGO DA VIDA 

Os objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a Agenda 2030, adotados pela quase totalidade
dos  países  do  mundo,  no  contexto  das  Nações  Unidas,  definem  as  prioridades  e  aspirações  do
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desenvolvimento  sustentável  global  e  procuram mobilizar  esforços  à  volta  de  um conjunto  de  17
objetivos e metas comuns.

Um dos principais objetivos (ODS4) é o de garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e
equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida.

Assim, e tendo o Município de Soure integrado este Grupo Temático, participámos na 2.ª reunião de
trabalho do mesmo, que ocorreu no passado dia 11 de abril, no Arquivo Municipal de Pombal.

Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
17/04/2019

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

14.2.  Convite Participação Encontro Regional da Rede Territorial  Portuguesa das
Cidades Educadoras

            - Semear o Futuro - Miranda do Corvo - 23 de abril de 2019  –  Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO PRÉ ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO

- REDE TERRITORIAL PORTUGUESA CIDADES EDUCADORAS 
- CONVITE PARTICIPAÇÃO ENCONTRO REGIONAL DA REDE TERRITORIAL PORTUGUESA DAS CIDADES

EDUCADORAS - SEMEAR O FUTURO – MIRANDA DO CORVO – 23 DE ABRIL DE 2019

O Município de Soure foi convidado pelo Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, Miguel
Baptista, a apresentar as suas boas práticas no âmbito da Temática Cidades Educadoras, no Encontro
Regional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, “Semear o Futuro”, promovido pelo
Município de Miranda do Corvo e que irá decorrer no Auditório Municipal de Miranda do Corvo, no
próximo dia 23 de abril, pelas 9h30 (programa provisório em anexo).

Este  convite  foi  naturalmente  aceite,  tendo  sido  escolhido  como  Tema  da  boa  prática  para
apresentação a  Valorização do património e identidade cultural – “A Lenda do Campo da Velha de
Soure”.

Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
17/04/2019

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

14.3. VIII Congresso Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras
                     -  Lagoa do Algarve  - Experiências - 15 a 18 de maio 2019  –  Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO PRÉ ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO

- REDE TERRITORIAL PORTUGUESA CIDADES EDUCADORAS 
- VIII  CONGRESSO NACIONAL DA REDE TERRITORIAL PORTUGUESA DAS CIDADES EDUCADORAS -
LAGOA DO ALGARVE

- EXPERIÊNCIAS – 15 A 18 DE MAIO 2019

No âmbito da adesão do Município de Soure à Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras e
num espírito de participação ativa em todas as atividades inerentes,  o Município apresentou uma
candidatura  a  experiência  em  ecrã  inteligente no  VIII  Congresso  Nacional  da  Rede  Territorial
Portuguesa das Cidades Educadoras, que vai decorrer em Lagoa, de 15 a 18 de maio de 2019. 

A  experiência  submetida  em  candidatura  para  apresentação  foi  o  Festival  “Pangeia”,  por
considerarmos que este é um evento que se insere no projeto cultural,  educativo e formativo do
Município, contemplando a educação não formal e incrementando valores éticos e cívicos. Promove
ainda a relação dos cidadãos com o meio envolvente, desenvolvendo o sentimento de pertença e
sensibilizando  para  a  participação  ativa  na  sociedade  e  permite  aprender,  trocar  e  partilhar
experiências e, consequentemente, enriquecer a vida dos seus habitantes. 

Consideramos ainda que esta é uma forma privilegiada de divulgar o Pangeia como boa prática a nível
nacional e internacional, pois a informação irá circular no congresso e nas plataformas envolventes.

Esta candidatura foi aceite pelo comité de avaliação (mail anexo), pelo que o Município de Soure irá
estar presente com a sua experiência neste congresso.

Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
17/04/2019

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

Ponto 15. EDUCAÇÃO /ENSINO PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO 
               .  Formação Assistentes Operacionais Setor Educação e Juventude 
               - Formação Modular Certificada “9851: Técnicas de Animação para

Crianças e Jovens - Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO PRÉ ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO
       - FORMAÇÃO ASSISTENTES OPERACIONAIS SETOR EDUCAÇÃO E JUVENTUDE

-FORMAÇÃO MODULAR CERTIFICADA “9851:  TÉCNICAS DE ANIMAÇÃO PARA
CRIANÇAS E JOVENS”

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:
Considerando a informação proveniente das Fichas de Apreciação Global das Atividades de Animação e
Apoio à Família remetidas pelo Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure e o levantamento de
necessidades efetuado junto das Assistentes Operacionais afetas ao Setor da Educação e Juventude do
Município  de  Soure  a  exercer  funções  em  estabelecimentos  escolares,  os  Serviços  Educativos
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propuseram a realização de uma ação de formação dirigidas aos Recursos Humanos mencionados, como
forma de promover e melhorar as suas competências.

Assim,  no  âmbito  do  protocolo  de  colaboração  entre  o  Município  de  Soure  e  o  Centro  Qualifica  do
Agrupamento de Escolas Martinho Árias, foi solicitada a realização de uma ação que se adequasse a estas
necessidades,  tendo sido  proposta  a  Formação Modular  Certificada  “9851:  Técnicas  de animação para
crianças e jovens”, com a duração de 25 horas. Esta formação tem como principais objetivos:
- Identificar o papel do animador no desempenho profissional de cuidador de crianças e jovens;
- Identificar as principais técnicas e metodologias de animação;
- Colaborar no planeamento de atividades de animação para crianças e jovens.

Importa referir que foi ainda articulado entre as partes a realização de duas turmas de formação, a
decorrerem nas  interrupções letivas,  como forma de  não prejudicar  o  normal  funcionamento  dos
serviços.  Assim, a primeira turma decorreu entre 9 e 12 de abril  de 2019 e a segunda turma irá
decorrer no final de junho, em datas ainda por definir.

De acordo com o Sr. Coordenador do Centro Qualifica, Sr. Professor João Carlos Machado Martins, a
informação prestada pelo formador é de que todas as formandas envolvidas nesta primeira turma
concluíram  a  formação  com  sucesso,  estando  neste  momento  a  efetuar-se  os  procedimentos
necessários à emissão de certificado na plataforma SIGO.

À consideração superior,
Dirignenie Iniermédia do Seior em R/S
(Soia Valenie, Dra.)
17-04-2019

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

Ponto 16. EDUCAÇÃO/ENSINO PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO 
            .  CANDIDATURAS PORTUGAL 2020 – PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE

AO  INSUCESSO ESCOLAR 
          - Atividade n.º 7 – Dinamização de Atividades de Aprendizagem Ativa e

Experimental
                         . Abordagem Piloto: Workshops Exploratório  - Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO/ ENSINO PRÉ ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO
-  CANDIDATURAS PORTUGAL 2020  –  PLANO INTEGRADO E INOVADOR DE COMBATE AO

INSUCESSO ESCOLAR
- ATIVIDADE N.º7 – DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM ATIVA E EXPERIMENTAL

- ABORDAGEM PILOTO: WORKSHOPS EXPLORATÓRIO 

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:
O Município de Soure faz parte da CIM RC (Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra), que no
âmbito do Portugal 2020 submeteu a candidatura n.º CENTRO-03-5266-FSE-000017 referente à tipologia

76



08.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 24 de abril de 2019, pelas 10,30 horas

de operação “Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar”, da qual são parceiros
todos os Municípios integrantes desta Comunidade.

No  âmbito  desta  Candidatura  foram  auscultados  todos  os  Municípios  envolvidos  de  forma  a
manifestarem as suas necessidades e prioridades. Nesta Atividade, onde se promove a Aprendizagem
Ativa e Experimental, irão ser realizadas duas sessões dirigidas à comunidade educativa, ou seja, são
realizados  dois  workshops em cada  um dos  dezanove  municípios  que  compõem a  CIM  RC.  Neste
contexto, o Município de Soure, através dos Serviços Educativos, em consonância com o Agrupamento
de Escolas Martinho Árias de Soure e com as necessidades auscultadas, de forma a envolver o maior
número de famílias possível, desenvolveu o seguinte plano com o Exploratório Ciência Viva:

Workshop 1 – Corpo Humano e Hábitos Saudáveis - 4 de maio de 2019 – 15:30-18:30
Este Workshop dirige-se a pais e filhos e tem como principais objetivos desenvolver um conjunto de
atividades práticas que dão destaque ao funcionamento do corpo humano e à promoção de hábitos
saudáveis. Sendo dirigidos a famílias, as atividades estão programadas para envolver adultos e crianças
numa exploração ativa e prática, despertando para curiosidades e questões do dia a dia que os envolva
com entusiamo nesta descoberta do fascinante mundo do corpo humano.
Esta atividade irá decorrer no Auditório da Biblioteca Municipal de Soure.

Workshop 2 – Sessão de Astronomia - 10 de maio de 2019 – 21h-24h
Neste workshop prático, aberto à comunidade, serão explorados conceitos básicos de Astronomia numa
sessão de observação em que os participantes poderão familiarizar-se com o céu noturno e utilizar os
diferentes  telescópios  à  disposição.  Serão  apresentadas  algumas  constelações  e  diversos  objetos
celestes, explorando o céu noturno, com enfoque para a Lua de quarto crescente nesta data.
Esta atividade irá decorrer nos Jardins da Biblioteca Municipal de Soure.

À consideração superior,
Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
17/04/2019
 
Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------------

Ponto 17. EDUCAÇÃO/BÁSICO E SECUNDÁRIO 
            .  Protocolo de Cooperação entre o Clube Ciência Viva do Agrupamento de

Escolas Martinho Árias e Câmara Municipal de Soure

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO/, BÁSICO E SECUNDÁRIO
-  PROTOCOLO  DE  COOPERAÇÃO  ENTRE  O  CLUBE  CIÊNCIA  VIVA  DO  AGRUPAMENTO  DE  ESCOLAS
MARTINHO ÁRIAS E CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que:

Considerando:
- A informação de que a Escola Básica e Secundária Martinho Árias, de Soure tiveram a aprovação de
um Clube Ciência Viva, no passado mês de novembro de 2018 (Carta de Princípios em anexo);
- o pedido por parte do Agrupamento de Escolas Martinho Árias de Soure de estabelecer um protocolo
com  a  Câmara  Municipal  de  Soure,  como  modo  de  valorizar  as  candidaturas  ao  concurso  de
financiamento para esses Clubes (até 02 de maio de 2019);
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- que a promoção da cultura científica e tecnológica é uma condição de crescimento e inovação,
indispensável ao desenvolvimento das sociedades modernas e ao bem-estar dos cidadãos, cabendo ao
Município e ao Agrupamento de Escolas responsabilidades no que diz respeito à promoção da educação
e da cultura científica e tecnológica na sua área geográfica de intervenção;

- que o Município de Soure gere competências educativas diretas na área do pré-escolar e do ensino
básico competindo-lhe, nomeadamente, proporcionar às crianças os meios adequados para um maior e
melhor acesso aos instrumentos e a atividades de interesse social, cultural e educativo;

- que o Município de Soure tem mantido com o Agrupamento de Escolas Martinho Árias, Soure, uma
relação de colaboração estreita no domínio da melhoria das condições de aprendizagem dos jovens do
Concelho.

Proposta:

Tendo em consideração o exposto, sugere-se:

1 – Que a Câmara Municipal de Soure delibere a assinatura do Protocolo de Cooperação entre o Clube
Ciência Viva do Agrupamento de Escolas Martinho Árias e Câmara Municipal de Soure (em anexo).

À consideração superior,
Dirigente Intermédia do Setor em R/S
(Sofia Valente, Dra.)
17-04-2019             
                                                                      

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE 
O CLUBE CIÊNCIA VIVA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARTINHO ÁRIAS 

E 
CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

Enire:
O Agnrtupamenio de Escolas Martnho Árias, Soture, pessoa coletvãa 600074986, com sede na Qtuinia das Nogntueiras, 
3130-211 Soture.
A Câmara Mtunicipal de Soture, Pessoa Coletvãa 507103742, com sede na Praça da República, 3130-218 Soture.

Preâmbulo
A promoçãuo da ctulitura  cientica  e  iecnológnica  é tuma condiçãuo de crescimenio e  inovãaçãuo,  indispensávãel  ao
desenvãolvãimenio  das  sociedades  modernas  e  ao  bem-esiar  dos  cidadãuos,  cabendo  ao  Mtunicípio  e  ao
Agnrtupamenio de Escolas responsabilidades no qtue diz respeiio à promoçãuo da edtucaçãuo e da ctulitura cientica e
iecnológnica na stua área gneognráica de iniervãençãuo;
O  Mtunicípio  de  Soture  gnere  compeiências  edtucatvãas  direias  na  área  do  pré-escolar  e  do  ensino  básico
competndo-lhe, nomeadamenie, proporcionar às crianças os meios adeqtuados para tum maior e melhor acesso
aos insirtumenios e a atvãidades de inieresse social, ctulitural e edtucatvãos;
O Mtunicípio  de  Soture iem mantdo com o Agnrtupamenio de  Escolas  Martnho Árias,  Soture,  tuma relaçãuo de
colaboraçãuo esireiia no domínio da melhoria das condições de aprendizagnem dos jovãens do Concelho.
O Agnrtupamenio de Escolas vãitu receniemenie aprovãado pela ituiela tum cltube Ciência Vivãa na escola,  espaço de
conhecimenio aberio e dirignido a ioda a comtunidade edtucatvãa, incltuindo famílias e resianie comtunidade local,
para promovãer o acesso a prátcas cienticas inovãadoras.
Os Cltubes Ciência Vivãa na Escola asseniam ntum conceiio dinâmico e pltural, enqtuanio espaços de ciência e de
conhecimenio adapiados às caracierístcas especíicas do meio social e ctulitural em qtue se inserem. 

Esiabelece-se  o  presenie  proiocolo  de colaboraçãuo  enire  o  Clube Ciência  Viva  do  Agrupamento  de  Escolas
Martinho Árias,  ooure, e a Câmara Municipal de ooure,  qtue se regne pelas segntuinies clátustulas:
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CLÁUoULA 1ª
Âmbito

O presenie proiocolo iem por objeio a deiniçãuo dos iermos em qtue se processa a colaboraçãuo enires os setus
signnaiários,  iendo em vãisia  o apoio  ao ftuncionamenio do Cltube Ciência  Vivãa na escola,  enqtuanio espaço de
divãtulgnaçãuo de ctulitura cientica e iecnológnica no Concelho de Soture.
Trabalhando em Rede e com as orgnanizações parceiras devãem os Cltubes coniribtuir para o desenvãolvãimenio da
liieracia  cientica  e  iecnológnica  dos  altunos  e  da  comtunidade  edtucatvãa,  promovãendo as  diferenies  áreas  de
compeiências, consignnadas no Peril dos Altunos à Saída da Escolaridade Obrignaiória. 
No âmbiio do plano de irabalho dos Cltubes, devãerá ser vãalorizado, em cada Escola, e iambém no âmbiio da
Atuionomia  e  Flexibilidade  Cturrictular,  o  irabalho  prátco  e  experimenial,  a  inierdisciplinaridade  e  o  irabalho
colaboratvão,  coniexitualizando  as  aprendizagnens  em  siituações  qtue  se  aproximem  dos  problemas  reais  qtue
caracierizam a ciência e iecnolognia do séctulo XXI.

CLÁUoULA 2ª
Clube Ciência Viva

1. No âmbiio do presenie Proiocolo, o Cltube Ciência Vivãa compromeie-se a: 
 Desenvãolvãer tum plano de iniervãençãuo qtue coniribtua para a liieracia cientica e iecnológnica dos altunos e

da comtunidade edtucatvãa,  incltuindo famílias e resianie comtunidade local,  proporcionando ambienies
formais e nãuo formais de aprendizagnem qtue estmtulem o enitusiasmo pela ciência e pela aprendizagnem ao
longno da vãida;

 Fomeniar  a  aberitura  da  Escola  à  comtunidade  local,  airavãés  da  realizaçãuo  de  atvãidades  aberias  à
comtunidade Soturense;

 Responder  positvãamenie  e  envãolvãer-se  de  forma  atvãa  nos  projeios  edtucatvãos  promovãidos  pelo
Mtunicípio  e  qtue  lhe  sejam  proposios,  nomeadamenie  ao  nívãel  das  eco-escolas,  ambienie  e
desenvãolvãimenio stusieniávãel e saúde escolar, enire otuiros;

 Apreseniar relaiório antual das atvãidades desenvãolvãidas pelo Cltube.
 Divãtulgnar o apoio camarário ao Cltube Ciência Vivãa.

CLÁUoULA 3ª
Câmara Municipal de ooure

No âmbiio do presenie proiocolo, a Câmara Mtunicipal de Soture compromeie-se a:
• Ceder eqtuipamenios e espaços públicos, sempre qtue possívãel,  para realizaçãuo de iniciatvãas do Cltube

Ciência  Vivãa  direcionadas para  a comtunidade soturense (exposições,  conferências,  feiras  de ciências  /
espaços de atvãidades inieratvãas);

• Ceder  iranspories  mtunicipais,  sempre  qtue  possívãel,  nas  deslocações  dos altunos  enire  as  escolas  do
Agnrtupamenio e os espaços de realizaçãuo das atvãidades promovãidas pelo Cltube Ciência Vivãa;

• Envãolvãer  o  Cltube  nos  projeios  edtucatvãos  promovãidos  pelo  peloturo  da  Edtucaçãuo  e  demais  órgnãuos
mtunicipais;

• Partlhar  rectursos,  experiências  e  conhecimenios,  nomeadamenie  airavãés  do  apoio  de  iécnicos
mtunicipais das áreas da jtuvãenitude, edtucaçãuo, saúde, ctulitura e ambienie.

• Ser inierloctuior/mediador enire o Agnrtupamenio de Escolas e a Comtunidade iniermtunicipal da Regniãuo de
Coimbra, em atvãidades e iniciatvãas com impacio na atvãidade edtucatvãa.

CLÁUoULA 4ª
Vigência e Validade

1. O presenie Proiocolo iem início na daia da stua assinaitura, daia em qtue começa a prodtuzir os setus efeiios, e a
dturaçãuo de 1 ano. 
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2. O presenie Proiocolo considera-se atuiomatcamenie renovãado por igntuais períodos caso nãuo seja dentunciado
por qtualqtuer dos signnaiários, com tuma aniecedência mínima de irinia dias, relatvãamenie ao iermo do período de
dturaçãuo otu de qtualqtuer tuma das stuas renovãações. 
3.  O  presenie  Proiocolo  pode  ser  revãisio,  por  iniciatvãa  de  qtualqtuer  tum dos  otuiorgnanies,  face  a  alierações
signniicatvãas das circtunsiâncias qtue deierminaram os setus iermos, medianie acordo de ambas as paries. 

Cláusula 5ª
Disposições fnais

As dúvãidas e omissões serãuo resolvãidas por acordo enire as paries otuiorgnanies, devãidamenie redtuzido a escriio
sob forma de adenda.
Feiio em dtuplicado, aos 24 de abril de 2019, vãai o presenie proiocolo ser assinado, em sinal de conformidade,
pelos respetvãos represenianies legnais dos signnaiários, icando tum exemplar na posse de cada tuma das paries.

Pelo Agnrtupamenio de Escolas Pela Câmara Mtunicipal de Soture
___________________________ ___________________________
(Ltuísa Pereirinha, Direiora) (Gil Soares, Vereador)

O Senhor Vereador Dr.  Gil  Soares  referiu  que:  “trata-se  de  aprovarmos um Protocolo  a
celebrar com o Agrupamento de Escolas de Soure relativamente ao Clube de Ciência Viva, a
Escola Básica e Secundária Martinho Árias de Soure.  O Agrupamento  de Escolas de Soure
solicitou-nos a assinatura deste Protocolo para valorizar a candidatura que irão fazer à obtenção
de financiamento.”------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o presente Protocolo de Cooperação entre o
Clube  Ciência  Viva  do  Agrupamento  de  Escolas  Martinho  Árias  e  a  Câmara
Municipal de Soure, conforme decorre da informação técnica dos serviços. ------------

Ponto 18. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE  
               . PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

                            - Implementação de Ambientes Inovadores de Aprendizagem
                            - Realiza.te: Atividade 8 – Ambientes Inovadores de Educação
                      . Adjudicações

18.1. Aquisição de Equipamentos de Apoio  - PC’s Portáteis 
 
Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

  PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

   IMPLEMENTAÇÃO DE AMBIENTES INOVADORES DE APRENDIZAGEM

    - REALIZA.TE: ATIVIDADE 8 – AMBIENTES INOVADORES DE EDUCAÇÃO

        * AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APOIO – PC’S PORTÁTEIS

- ADJUDICAÇÃO
      

80



08.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 24 de abril de 2019, pelas 10,30 horas

Por Deliberação da Câmara Municipal, de 11.03.2019, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.

Das entidades convidadas, apenas a seguinte apresentou proposta:

EMPRESA VALOR

Servidor, Lda 3.280,00 €

De acordo com o relatório em anexo, tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da
proposta é inferior ao preço base definido, sugerimos a adjudicação do presente fornecimento à mesma.

É dispensada a redução a escrito do contrato nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 95.º do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa de
audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.

Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado Vítor Miranda, eng.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A dispensa da audiência prévia a favor do interessado;

2. A dispensa da redução do contrato a escrito;

3. A adjudicação do presente serviço à entidade “Servidor, Lda”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 3.280,00 euros;

5. Sugere-se, para gestor do contrato, Vítor Miranda, eng.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
18.04.2019

     
Deliberado, por unanimidade, aprovar: a dispensa da audiência prévia a favor do
interessado; a redução do contrato a escrito; a adjudicação do presente serviço à
entidade “Servidor, Lda”; a autorização para a realização da despesa no valor de
3.280,00 euros e a designação como gestor do contrato o Eng. Vítor Miranda,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------------------------------

18.2. Aquisição de Equipamentos - “Tablet’s”

Foi presente a seguinte informação:
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Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

  PLANOS INOVADORES DE COMBATE AO INSUCESSO ESCOLAR

   IMPLEMENTAÇÃO DE AMBIENTES INOVADORES DE APRENDIZAGEM

    - REALIZA.TE: ATIVIDADE 8 – AMBIENTES INOVADORES DE EDUCAÇÃO

        * AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

- ADJUDICAÇÃO
      

Por Deliberação da Câmara Municipal, de 11.03.2019, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como
procedimento prévio à adjudicação do fornecimento acima mencionado.

Das entidades convidadas, apenas a seguinte apresentou proposta:

EMPRESA VALOR

Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia, SA 18.780,12 €

De acordo com o relatório em anexo, tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da
proposta é inferior ao preço base definido, sugerimos a adjudicação do presente fornecimento à mesma.

O contrato deverá ser reduzido a escrito nos termos do n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos (CCP),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa de
audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.

Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado Vítor Miranda, eng.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A dispensa da audiência prévia a favor do interessado;

2. A aprovação da minuta do contrato;

3. A adjudicação do presente serviço à entidade “Meo – Serviços de Comunicações e Multimédia, SA”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 18.780,12 euros;

5. Sugere-se, para gestor do contrato, Vítor Miranda, eng.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
18.04.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a dispensa da audiência prévia a favor
do  interessado;  a  minuta  do  contrato;  a  adjudicação  do  presente  serviço  à
entidade “Meo - Serviços  de Comunicações  e  Multimédia,  SA”; a autorização
para a realização da despesa no valor de 18.780,12 euros e a designação como
gestor do contrato o Eng. Vítor Miranda, conforme decorre da informação técnica
dos serviços.--------------------------------------------------------------------------------
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Ponto 19. EDUCAÇÃO 
               . QUEIMA DAS FITAS 2019
                  - Apoio a Estudantes do Concelho 

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO
* QUEIMA DAS FITAS / 2019

- APOIO A ESTUDANTES DO CONCELHO
   

Durante o próximo mês de Maio realiza-se o evento da Queima das Fitas, e, à semelhança de anos anteriores, são
solicitados pedidos de apoio por parte de estudantes universitários residentes no Concelho de Soure.

A Câmara Municipal tem deliberado, anualmente, contribuir sob a forma de aquisição de espaço publicitário,
concretamente 1/8 de página nas “Plaquettes”, Livros/Brochuras de Curso, através do qual a Autarquia deseja
“Felicidades Académicas aos Estudantes Universitários do Concelho de Soure”, conforme modelo que se anexa.

Até esta data, tanto quanto temos informação, nenhum pedido foi rececionado neste Setor.

Observe-se que, os estudantes necessitam da confirmação do apoio com alguma antecedência relativamente à
realização daquele evento, tendo em vista a elaboração tipográfica das referidas “Plaquettes”.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
18.04.2019

Despacho:
Proponho que todos os apoios para 
“Queima das Fitas 2019” tenha por 
“revista ou carro” o apoio de 25€ c/
logótipo do Município.
Soure 18/04/2019
O Presidente da Câmara Municipal 
(Mário Jorge Nunes)

PROPOSTA

ASSUNTO: EDUCAÇÃO 
                       QUEIMA DAS FITAS 2019
                        APOIO A ESTUDANTES DO CONCELHO 

A exemplo dos anos anteriores, alguns estudantes universitários oriundos do Concelho de Soure têm solicitado
à Câmara Municipal um apoio à sua participação na Queima das Fitas, designadamente no que diz respeito à
elaboração das tradicionais “plaquettes” e brochuras,  onde constam as caricaturas dos grupos de estudantes
que integram cada carro alegórico participante no cortejo. 

Neste quadro, propõe-se que a Câmara Municipal aprove a atribuição, aos estudantes que o solicitem, de um
apoio  simbólico  (entre  16€  e  30€),  que  se  concretiza  no  patrocínio  de  1/8  de  página,  espaço  no  qual  a
Autarquia deseja Felicidades Académicas aos Estudantes Universitários do Concelho de Soure. 

16-04-2019 
O Vereador, 
( Gil Soares, Dr. ) 
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O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “este  ponto  tem  dois
documentos que se complementam, um é uma proposta mas que eu entendi recorrer aos
serviços para informar se havia alguma listagem de pedidos, portanto, proponho clarificar a
proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares ou seja, que todos os apoios para a Queima das
Fitas  2019,  tenha  por  “Revista  ou  Carro”  o  apoio  de  25,00  euros  com  o  logótipo  do
Município.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar todos os apoios para a “Queima das Fitas
2019”,  por  “Revista  ou  Carro”,  o  apoio  de  25  com logótipo  do  Município,€
conforme proposta apresentada pelo Senhor Presidente de Câmara Mário Jorge
Nunes.--------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 20. CULTURA 
              .  BIBLIOTECA MUNICIPAL 
                    - Recolha de Dados / BMS /2018 - Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Recolha de dados | BMS | 2018

Envio alguns dados relativos ao funcionamento da Biblioteca Municipal durante o ano 2018.

Biblioteca Municipal
 Catálogo da Biblioteca Municipal de Soure – 22 233 documentos
 Movimentos do Catálogo - 7995

Empréstimo Domiciliário 
2699 Pedidos de empréstimo, de leitores,
4019 Documentos requisitados para leitura domiciliária,
1277 Outras operações (renovações, devoluções…)

Rede de bibliotecas do Concelho de Soure 
 Catálogo concelhio – 46910 documentos

Tratamento técnico [SABE – Serviço de apoio às bibliotecas escolares]: 
- Bibliotecas Escolares do Agrupamento Martinho Árias - Soure: 22450
- Biblioteca do Instituto Pedro Hispano: 2227
- Biblioteca Municipal de Soure: 22233

 Atividades de Promoção da Leitura da BMS_2018 
A biblioteca desenvolve 6 projetos/serviços continuados de promoção de leitura e das literacias, a
saber: De mãos dadas com o currículo escolar…, Entre a fralda e a chupeta encontramos o livro…,
Para lá e para cá, Sábados na biblioteca: pais e filhos, Baús itinerantes e Despertar memórias a ouvir
histórias. Total de ações : 316 ações para 4425 participantes.
Todos os anos, a Biblioteca faz ainda ações de promoção de leitura tendo como ponto de partida
assuntos diferenciados e com vista ao desenvolvimento das diversas literacias, tais como: As bruxas
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e os Monstros, Histórias aromatizadas, Direitos da crianças, … conforme descriminado no quadro
anexo.

Estas ações foram realizadas quer no espaço da biblioteca municipal quer nas escolas e jardins, quer nas
instituições e associações.

À superior consideração,
Paula Gonçalves, bibliotecária
12/04/2019

Foi tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------
Ponto 21. CULTURA 

              .  BIBLIOTECA MUNICIPAL 
                 - Concurso Nacional de Leitura: Fase Intermunicipal 
                     . 06 de Abril - Biblioteca Municipal da Figueira da Foz - Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: - Concurso Nacional de Leitura: fase Intermunicipal
                      6 de abril – Biblioteca Municipal da Figueira da Foz

A Biblioteca Municipal Pedro Fernandes Tomás da Figueira da Foz acolheu e organizou a fase Intermunicipal  do Concurso
Nacional de Leitura, no dia 6 de abril, cujo objetivo é estimular o gosto e os hábitos de leitura e melhorar a compreensão
leitora. 
Este evento contou com ampla participação dos alunos vencedores e dos respetivos pais e encarregados de educação, de
bibliotecários  municipais  e  de  professores  responsáveis  pela  preparação  e  acompanhamento  dos  alunos
participantes dos 19 municípios que integram a CIM-Região de Coimbra.

Foi premiado um aluno – Dinis Melo - da Escola Básica de Soure na fase intermunicipal da 13ª edição do Concurso
Nacional de Leitura, tendo sido apurado para participar e representar o concelho de Soure, na fase nacional que se
realizará em Braga, no dia 25 de maio. 

À consideração superior,
Paula Gonçalves, 
Bibliotecária
14/04/2019

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dar-vos conhecimento que o
Concurso Nacional de Leitura -  Fase Intermunicipal,  decorreu no dia 06 de abril,  na Biblioteca
Municipal da Figueira da Foz e foi premiado o aluno Dinis Melo, da Escola Básica de Soure. Deixar
uma saudação ao aluno Dinis Melo pelo prémio que recebeu nesta Fase Intermunicipal, tendo sido
apurado para participar e representar o Concelho de Soure na Fase Nacional, que se realizará em Braga,
no dia 25 de maio, com o apoio do Município que fará a deslocação como é hábito.”------------------------

Foi tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------
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Ponto 22. CULTURA 
              .  PROGRAMA CULTURA EM REDE – COIMBRA REGIÃO DE CULTURA  
                 - “Espetáculo Insómnio” - Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Cultura
                 Programa Cultura em Rede – Coimbra Região de Cultura
                  “Espetáculo Insómnio”

Na programação do mês de maio, o destaque vai para Espetáculo Insómnio, que é apresentado no dia 4 de maio,
sábado, no espaço junto ao Multiusos Soure.
Este espetáculo está inserido na programação da CIM- Região de Cultura e para além de Soure, estará presente em
Vila Nova de Poiares, Montemor-o-Velho, Pampilhosa da Serra, Mortágua, Oliveira do Hospital, Figueira da Foz,
Arganil e Penacova.
O Espetáculo Insómnio é isto “Em Insómnio, através de uma linguagem poética e sensitiva, debruçamo-nos sobre o
sono, ancorando-nos, entre outros, em estudos da Neurociência e da Iosoa. Um cruzamento entre o que a ciência
consegue  revelar,  com um lugar  metafísico,  suprassensível,  que  nos  aproxime  da  natureza  primordial  do  ser.
Emerge, da experiência artística, uma espécie de saudade de um lugar essencial de onde vimos e onde queremos
regressar. Paisagens de silêncio e plenitude.
Uma busca de reconhecimento e equilíbrio entre o corpo e o espírito, o peso e a leveza, a escuridão e a luz, o
esquecimento e a memória.
Em meio, a exposição da imensa beleza da fragilidade humana e a efemeridade da existência. Um lugar identitário,
que reconhecemos, em cada respiração.
Esta criação, vocacionada para a rua prossegue com as linhas artísticas orientadoras da Companhia, e visa exercitar
a interdisciplinaridade a partir do interface entre um teatro físico e outras áreas como o circo, o vídeo, a música
original e a cenografia de grande porte, neste caso desenvolvida a partir de bases que estabelecem uma relação
intrínseca com a arquitetura da mesma e o uso de mecanismos que servem os três  planos de ação da mesma
(espaciais e dramáticos)”. Conceito e Direção de Julieta Aurora Santos.

À consideração Superior,
Mário João Gomes, 
(Setor de Cultura, Desporto e
Promoção Turística)
16/04/2019

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

Ponto 23. CULTURA 
               .  EXPOSIÇÕES 
                 - Exposição “Anne Frank: Uma História para Hoje” - Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Cultura
                  Exposições
                  Exposição “Anne Frank: uma História para hoje”
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De acordo com plano de atividades da biblioteca e tendo em conta o trabalho colaborativo existente na rede de
bibliotecas do concelho de Soure, onde foi articulada a temática À volta dos Direitos Humanos (40 anos
da adesão de Portugal à DUDH “Declaração Universal Direitos Humanos”; 70 anos da DUDH;  9 de maio, Dia
da Europa) e o trabalho, na biblioteca e nas escolas, de figuras emblemáticas à defesa dos DUDH, tais como Anne
Frank, Malala, Nelson Mandela… e ainda as figuras vencedoras do prémio Nobel da Paz’ 2019, Denis Mukwege e
Nadia Murad, para o segundo período deste ano letivo, sugere-se Exposição “Anne Frank: uma história
para hoje, a disponibilizar pela fundação Anne Frank House.

Esta exposição que já circulou por várias cidades do país e que foi integrada no projeto denominado “Aprender
Direitos Humanos: Passado e Presente”, pretende desenvolver, junto dos jovens adultos portugueses, a construção
de um pensamento crítico sobre Direitos Humanos.

São trinta e seis painéis educativos, que contam a história de Anne Frank através de uma linha temporal situando-se
por um lado a História da 2ª Guerra Mundial e do Holocausto e por outro vida pessoal de Anne Frank. Desta forma,
os visitantes conseguem construir uma visão geral de como a história pessoal se pode relacionar com os eventos
ocorridos a nível mundial.

Esta exposição estará patente ao público na Biblioteca Municipal de 3 a 31 de maio.

À consideração Superior,
Mário João Gomes,
(Setor de Cultura, Desporto e
Promoção Turística)
16/04/2019

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

Ponto 24. CULTURA 
              .  CONCERTOS MUSICAIS 
              . Comemorações dos 45 anos do 25 de Abril de 1974 
                  - Programa – Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Cultura
                  Concertos Musicais
                  Comemorações dos 45 anos do 25 de Abril de 1974 – Programa

Em “Abril”, assinala-se um dos factos históricos que mais recentemente marcou a História de Portugal e de grande
simbolismo e significado.

A Câmara Municipal tem vindo a assinalar a data com recurso a iniciativas de vária índole, incluindo-as na sua
programação cultural.
Do programa comemorativo dos 45 anos do 25 de Abril, elaborado pela  Comissão Organizadora destacam-se
alguns momentos que se interligam entre os mesmos. 
Da parte da manhã decorrerá o habitual Hastear da Bandeira, seguindo-se a Caminhada pela Paz, que pretende a
promoção da paz, designadamente nos domínios da educação, da cultura e do desporto para a paz. 
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Na parte da tarde, este ano no Multiusos de Soure, decorrerão a Sessão Solene Comemorativa, com saudação do
Poder  Local  Democrático  e  que  integra  a  entrega  de  prémios  do  “Concurso  Conhecer  Abril”,  além  de  dois
momentos musicais, pelo Clube Arte & Vícios, da Escola Secundária Martinho Árias e pelos Alunos do 4.º Ano da
EB de Soure – Referencial “Aprender com a Biblioteca Escolar”. 
Para  além da  programação  do  dia  25  de  Abril,  o  Município  irá  realizar  mais  algumas  ações,  destacando-se,
naturalmente, a noite de 27 de abril, com o espetáculo “Por Terras do Zeca”, que reúne artistas nacionais num
momento musical único de homenagem a Zeca Afonso.
O espetáculo será antecedido da Apresentação do Livro “José Afonso ao Vivo”, que conta a presença do Autor dos
textos, Adelino Gomes, pelas 17h00, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.
De 25 a 28, decorre, a 5º Edição do Festival de Sopas e do Arroz Doce, que inclui diversa animação.
No dia 28, domingo, juntamos as escolas para o ENCONTRO AEC’s, Atividades de Enriquecimento Curricular,
atividade física, música e inglês, onde são esperadas cerca de 300 crianças.
Programa em anexo.

À consideração Superior,
 Mário João Gomes,
 (Setor de Cultura, Desporto e
 Promoção Turística)
 16/04/2019

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

Ponto 25. CULTURA 
              .  Comemorações dos 45 anos do 25 de Abril de 1974 
                  - Aluguer de Tendas – Conhecimento

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Cultura
                  Comemorações dos 45 anos do 25 de Abril de 1974
                  Aluguer de Tendas

Associado ao vasto programa cultural agendado para as Comemorações dos 45 anos de 25 de Abril, decorrerá o 5.º
Festival de Sopas e do Arroz Doce.

A animação programada para os dias deste evento decorrerá dentro do Pavilhão Multiusos Soure, aproveitando a
funcionalidade do mesmo, com exceção dos “bailes”, que terão lugar em tenda exterior, onde, também, funcionará a
1.º Feira Nacional Artesanato.

Tendo em conta as condições de funcionamento que se pretendem para o Festival das Sopas e do Arroz Doce,
haverá a necessidade de recorrer ao aluguer de tendas para instalação dos stands representativos das Freguesias e do
espaço onde irá funcionar a cozinha, cujo espaço será partilhado por todas as entidades participantes.

A despesa  está  prevista  nas  GOP do  ano  de  2019,  no  Projeto  02  001  2019/59,  na  Classificação  Orçamental
020206020305.

Face ao exposto sugere-se que a Câmara Municipal aprove: 
- A contratação deste serviço pelo valor de 7.860,00 acrescido de IVA.
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À consideração Superior,
 Mário João Gomes,
 (Setor de Cultura, Desporto e
 Promoção Turística)
 16/04/2019

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

Ponto 26. CULTURA 
              .  Lançamento de Livro Infantil  
               - “Capitão Meias: A Magia dos Números e das Letras” de Gisela Azevedo -

Ratificação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: Lançamento de livro infantil 
               “Capitão Meias: A magia dos números e das letras” de Gisela Azevedo

Gisela Azevedo é natural  do concelho de Soure (Bonitos) licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas na
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Estagiou na Escola Secundária de Castro Daire e emigrou para o
Luxemburgo em 2007 onde começou a trabalhar em 2008, na Escola Europeia do Luxemburgo. É mãe de dois
rapazes, escreve nos tempos livres e regressa a Soure sempre que pode.

A paixão pela escrita levo-a a escrever o “Capitão Meias” A magia dos números e das letras”, um livro infantil, que
pretende apresentar na sua terra natal. Após contacto desta com a Biblioteca, considerou-se a pertinência desta
apresentação, que se realizará no dia 23 de abril, pelas 10h30, na Biblioteca Municipal.

Esta apresentação é coincidente  com a celebração do Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor e a Biblioteca
Municipal, associando-de às comemorações deste efeméride, promove e divulga um autor com fortes ligações ao
concelho. 

Esta ação destina-se ao público em geral, mas terá preferencialmente a presença da escola básica de Sobral.

O livro é editado pela Chiado Kids e terá um preço de venda ao público 12,00€.

Os  custos  associados  a  esta  ação  serão  a  oferta  de  um porto  de  honra  e  disponibilização  do  espaço  para
apresentação.

Dado o interesse da obra para o fundo bibliográfico das bibliotecas escolares do concelho e biblioteca, sugere-se
que a Câmara delibere da aquisição de 50 exemplares. 

À consideração superior, 
Paula Gonçalves 
Bibliotecária
15/04/2019

Foi tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------
89



08.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 24 de abril de 2019, pelas 10,30 horas

Ponto 27. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
              .  APOIO AO DESPORTO 
                 - I Triatlo de Soure

Foi presente a seguinte Proposta:
PROPOSTA

ASSUNTO: DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
                 APOIO AO DESPORTO 
                 I TRIATLO DE SOURE 

A Federação de Triatlo de Portugal propõe ao Município de Soure a realização, no próximo dia  11 de
maio de 2019, da primeira edição do “Triatlo de Soure”, que terá o estatuto de prova a contar para o
campeonato  norte  de  clubes  de  triatlo  estrada/campeonato  centro  norte  individual  de  triatlo
estrada/campeonato centro norte de clubes de triatlo estrada. 

Do evento  faz  parte  de  um triatlo  sprint  em bicicleta  de  estrada  (natação –  750  m;  ciclismo em
estrada – 20 km; corrida – 5 km.

Sem paragens de cronómetro entre segmentos, os atletas iniciam a prova com um percurso de Natação,
depois realizam um percurso de Ciclismo em bicicleta de estrada e, por fim, correm a pé, com partida,
transições e meta instalados no Parque dos Bacelos. 

Estima-se  a  participação de  cerca de  200 atletas  em representação dos clubes sediados na delegação
norte  da  Federação  portuguesa  de  triatlo  de  Portugal  e  que  abrange  os  Distritos  de  Aveiro,  Braga,
Bragança, Coimbra, Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, e, de atletas provenientes de
outros pontos do país. 

Esta prova vem na sequência da parceria com a delegação norte da federação portuguesa de triatlo que
permitiu  a realização de duas provas de duatlo,  a última no passado dia  16 de março,  sendo esta,  a
segunda  etapa  pontuável  para  o  Campeonato  Norte  de  Clubes  de  Duatlo  Estrada  e  a  primeira  do
Campeonato  Centro  Norte  de  Clubes  de  Duatlo  em  Estrada.  Foram,  também,  disputados  os
Campeonatos Individuais Norte e Centro Norte de Duatlo em Estrada.

Participaram neste  evento desportivo  cerca  de  uma centena  e  meia  de  atletas  federados,  tendo sido
ultrapassado o número de intervenientes registados o ano passado (108).

O protocolo estabelecido com a Federação de Triatlo de Portugal pretende intensificar uma parceria,
com vista a fazer do Concelho de Soure um roteiro de referência na realização de provas de Duatlo e
Triatlo. 

O investimento a realizar  pela  Autarquia é de  8.563,00€, valor esse a transferir  para a Federação de
Triatlo de Portugal, nas condições e com as contrapartidas expendidas no Protocolo em anexo, e que
inclui a cobertura televisiva deste evento. 

Constitui  atribuição  do  Município  a  promoção  e  salvaguarda  dos  interesses  próprios  da  população,
designadamente no domínio do Desporto e Tempos Livres, cfr. al. f) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro. 
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PROPOSTA:   
Neste quadro, propõe-se que a Câmara Municipal aprecie e aprove a Minuta de Protocolo em Anexo, a celebrar com
a Federação de Triatlo de Portugal, para realizar, em Soure, no próximo dia 11 de maio, o evento designado “I
Triatlo de Soure”. 

17.04.2019 
O Vereador
(Gil Soares, Dr.)

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Protocolo a celebrar com a
Federação de Triatlo de Portugal, para realizar em Soure, no próximo dia 11 de
maio, o “I Triatlo de Soure”, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares.--------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 28. AÇÃO SOCIAL 
              .  REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL 
              . Apoios ao Investimento IPSS - Outros
                 - Atribuição de Apoio para Aquisição, Adaptação ou Grande Reparação de

Viatura 

Foi presente a seguinte Proposta:

PROPOSTA
ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL
                       REDE SOCIAL E AÇÃO SOCIAL
                        APOIO AO INVESTIMENTO IPSS – OUTROS
                       ATRIBUIÇÃO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO, ADAPTAÇÃO OU GRANDE REPARAÇÃO DE VIATURA 
                       
Considerando que:
-  A Ação  Social  e  a  Saúde  são,  entre  outras,  atribuições  legalmente  previstas  para  as  Autarquias  Locais,
conforme alíneas g) e h) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
-  As  Instituições  Particulares  de  Solidariedade  Social  (IPSS)  desenvolvem,  nas  comunidades  onde  estão
inseridas, uma função essencial no âmbito da Rede Social Concelhia;
- Compete ao Município apoiar atividades de natureza social,  participar  na prestação de serviços e  prestar
apoio a  pessoas em situações  de  vulnerabilidade,  em parceria  com as  IPSS,  bem como deliberar  sobre  as
formas  de  apoio  a  entidades  e  organismos legalmente  existentes,  nomeadamente  com vista  à  execução  de
ações com interesse para o Concelho, cfr. alíneas o) e v) do n.º 1 do artigo 33.º do atrás aludido diploma legal.

Considerando, ainda, que:
- As IPSS do Concelho no desenvolvimento das suas diferentes respostas sociais necessitam de uma frota de
viaturas de transporte de utentes, serviço de apoio domiciliário, entre outros, estando sujeita a um desgaste
diário constante;
- No ano de 2018, a Câmara Municipal, na sua reunião de 14.05.2018, aprovou a atribuição de um apoio, no
montante máximo de 8.000,00€ a cada IPSS, para aquisição, adaptação ou grande reparação de viatura, que
fosse afeta à realização dos diversos serviços que prestam aos utentes;
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- Este apoio foi  quase utilizado na integra pelas IPSS, constituindo-se como um instrumento importante na
gestão destas instituições;
-  Na  sequência  da  avaliação  /  análise  dos  relatórios  de  atividades,  balanço  e  demonstração  de  resultados
referentes ao ano económico transato, torna-se premente a continuidade deste e de outros apoios municipais,
para não colocar em causa a prestação das diversas respostas aos utentes / munícipes;
- Face ao número de IPSS do concelho (11) e o financiamento definido (€90.000,00),  e tendo em conta a
probabilidade alta de todas elas se candidatarem, entendemos que o novo apoio a conceder pelo Município
deverá ser até um máximo de €8.000,00 / Instituição.

PROPONHO, nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:
A atribuição de um apoio, equivalente ao preço de aquisição, adaptação ou grande reparação de uma viatura,
até ao montante máximo de €8.000,00 por Instituição, ás 11 (IPSS) do concelho de Soure, para transporte de
utentes,  ou  afeta  à  prestação  de  serviços  de  apoio  domiciliário,  sendo  que  esse  apoio,  bem  como  a
apresentação da despesa elegível, terá de ser concretizado até 31 de dezembro de 2019.

Mais proponho, que se considerem elegíveis as despesas contabilisticamente realizadas entre 01 de janeiro de
2019 e até 31 de dezembro de 2019.

16-04-2019 
O Vereador, 
( Gil Soares, Dr. ) 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “nós iniciámos este programa
de cariz anual de dar a possibilidade às IPSS de terem um apoio por custo efetivo comprovado
até 8.000,00 euros por parte do Município em investimento no seu parque de viaturas. Esse
investimento pode ser feito na compra de novas viaturas ou numa viatura usada ou numa
grande reparação de viaturas. O Município não financia mais que 8.000,00 euros, a cada uma
instituição/ano.  Portanto,  proponho  a  atribuição  de  um  apoio,  equivalente  ao  preço  de
aquisição, adaptação ou grande reparação de uma viatura, até ao montante máximo de €8.000,00
por Instituição, às 11 (IPSS) do Concelho de Soure, mais uma oportunidade de continuarem a
investir, com a ajuda do Município, nas suas viaturas.”----------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um apoio, equivalente ao
preço  de  aquisição,  adaptação  ou  grande  reparação  de  uma viatura,  até  ao
montante máximo de 8.000,00 por Instituição, às 11 (IPSS) do Concelho de€
Soure,  para  transporte  de  utentes,  ou  afeta  à prestação  de  serviços  de  apoio
domiciliário, sendo que esse apoio, bem como a apresentação da despesa elegível,
terá de ser concretizado até 31 de dezembro de 2019 e ainda que se consideram
elegíveis as despesas contabilisticamente realizadas entre 01 de janeiro de 2019 até
31 de dezembro de 2019, conforme proposta do Senhor Vereador Dr. Gil Soares.--
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Ponto 29. AÇÃO SOCIAL 
              .  COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SOURE

     
29.1.  Plano  de  Ação  2019  –  Ação  Formativa  “Violência  Doméstica  -  Crime de

Cenário” - Conhecimento

Foi presente a seguinte informação: 

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL 
                          . COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SOURE

                            . PLANO DE AÇÃO 2019 - AÇÃO  FORMATIVA  “VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CRIME DE CENÁRIO”

Relativamente ao assunto epígrafe, informamos: 

No âmbito do Plano de Ação da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Soure (CPCJ), aprovado em 12 de fevereiro
de 2019, irá decorrer mo próximo dia 3 de maio de 2019 uma Ação Formativa designada por «Violência Doméstica – Crime
de Cenário».

Esta iniciativa traduz-se na concretização do Plano Local de Promoção e Proteção dos Direitos das Crianças, aprovado a 30 de
junho de 2016, e que termina em junho do corrente ano, no âmbito do Eixo I – Violência Doméstica (VD).

Esta Formação tem como objetivos: identificar as dinâmicas de Violência Doméstica, compreender o impacto nas crianças e
jovens envolvidos em situações de VD e conhecer os princípios e os procedimentos de uma intervenção técnica promotora da
proteção e da defesa dos direitos das crianças e jovens e dos progenitores vítimas em situação de VD.

Esta formação destina-se aos técnicos das entidades com Competência em Matéria de Infância e Juventude do Concelho de
Soure.

Face ao exposto, sugere-se que:
A Câmara Municipal  tome conhecimento da realização desta  Ação Formativa,  no próximo dia  03 de maio,  na Biblioteca
Municipal,  conforme documento em Anexo.

À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor, em R/S 
(Cristina Marta, Dra.)
2019.04.17 
      

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

29.2. Encontro Nacional de Avaliação da Atividade das CPCJ

Foi presente a seguinte informação: 

ASSUNTO: AÇÃO SOCIAL 
                          . COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SOURE

                            . ENCONTRO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DAS CPCJ   
                            
Relativamente ao assunto epígrafe, informamos: 
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A avaliação da atividade anual das Comissões de Proteção de Crianças e Jovens que compreende a elaboração de um
relatório  e  a  realização  de  um Encontro  Anual  de  Avaliação,  constitui  um importante  momento  de reflexão  e formação,
conforme o disposto no n.º 5 do art.º 32.º da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela Lei n.º 147/99, de
01 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 142/2015, de 08 de setembro.

O referido Encontro Anual de Avaliação, onde deverão estar presentes todas as Comissões de Proteção, e que terá como tema
a “ CPCJ - Valorizar o Passado, Construir o Futuro», realizar-se-á, no presente ano, no Parque de Feiras e Exposições, em
Tavira, Distrito de Faro, nos dias 22,23 e 24 de maio.

Neste Encontro, a CPCJ de Soure irá participar num Painel «Valorizar o Passado – Boas Práticas de Prevenção», bem como
apresentará o Projeto de criação de um Observatório de Saúde Mental. 

Assim, dando seguimento ao convite da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens
(CNPDPCJ), três dos elementos da Comissão Restrita desta CPCJ irão participar no referido Encontro.

Nos termos do n.º 1 do artigo 14.º da Lei n.º 147/99, o apoio ao funcionamento da CPCJ, designadamente, nas vertentes
logísticas, financeira e administrativa, é assegurado pelo Município. 

A participação  no Encontro  Nacional  implicará  alguma disponibilidade  financeira/logística,  designadamente,  a  estadia  em
Tavira, sendo que a Comissão Nacional e a CPCJ anfitriã organizaram as questões relacionadas com o alojamento, de forma a
garantir a qualidade do Encontro. A Agência de Viagens Top Atlântico é a entidade responsável pela receção das inscrições,
reservas e gestão dos recursos existentes, apresentando às CPCJ um conjunto de ofertas nas Unidades Hoteleiras, que inclui
a estadia para 3 noites, estimando-se um custo total de €810,00 para a estadia dos três elementos da Comissão Restrita, ao
qual acresce o habitual jantar convívio do Encontro (25€/pessoa).

À consideração superior,
A Dirigente Intermédia do Setor, em R/S 
(Cristina Marta, Dra.)
2019.04.17
Despacho:
À Reunião de Câmara
Proponho que o Município suporte as despesas com a 
estadia para 3 elementos da CPCJ de Soure (€810,00), 
bem como o jantar convívio do Encontro (25€/pessoa),
 nos termos do n.º 1 do artigo 14 da Lei n.º 147/99.
17-04-2019
O Vereador
(Gil Soares, Dr.)

Deliberado, por unanimidade, aprovar que o Município suporte as despesas com
a estadia para 3 elementos da CPCJ de Soure ( 810,00), bem como o jantar€
convívio do Encontro (25 /pessoa), conforme decorre da informação técnica dos€
serviços.-------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 30. AÇÃO SOCIAL 
              .  COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SOURE

              . Aquisição de Serviços na Modalidade de Avença – Área do Direito
                  - Escolha do Procedimento Prévio 
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Foi presente a seguinte informação: 
Assunto: AÇÃO SOCIAL

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DE SOURE

 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA – ÁREA DO DIREITO

           - PROCEDIMENTO PRÉVIO
      

Com vista à prestação do serviço em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 7.200,00 euros – para um
período  de  doze  meses  –,  inferior  ao  limite  máximo  de  20.000,00  euros  estabelecido  para  o  recurso  ao
procedimento de ajuste direto, cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 20º  do Código dos Contratos Públicos (CCP),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1
do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.

O presente encargo está previsto no orçamento para o presente ano de 2019 pela rubrica 02.03.01.01.07 e trata-se de
ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 05.003 2019/137.

2. VERIFICAÇÃO DO ARTIGO 63.º DA LEI N.º 71/2018, DE 31 DE DEZEMBRO (LOE 2019)

N.º 1 – Foi contratualizado um serviço com idêntico objeto em 2018, pelo valor de 4.800,00 €, para 8 meses. O
valor base agora proposto de 7.200,00 €, para 12 meses, não ultrapassa aquele montante, uma vez que o
valor mensal é de 600,00€.

N.º 5 e 6 – Uma vez que se trata de um serviço de consultoria, conforme informação técnica, foi demonstrada a
impossibilidade de satisfação das necessidades por via dos recursos próprios da Autarquia;

N.º 7 e 8 – A celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços para o exercício de funções públicas,
na modalidade de tarefa ou avença, carece de parecer prévio vinculativo do Presidente de Câmara, anexo a
este processo.

3. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

4. CONSULTAR A SEGUINTE ENTIDADE

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à seguinte entidade em nome individual:

                                                  - Porfírio António Cardoso Quedas;
Contribuinte n.º 214998177

5. JÚRI

Uma vez que será convidada apenas uma entidade a apresentar proposta, está dispensada a criação de Júri nos
termos do n.º 1 do art.º 67.º do CCP.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
18.04.2019

 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de ajuste direto,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-------------------------------
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Ponto 31. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO 
              .  CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS

                 - Homologações dos Autos de Receção Provisória
          
31.1. Várias Intervenções no Concelho de Soure - Deliberação de Câmara de 17.08.2015

Foi presente a seguinte informação:  

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO

CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS

VÁRIAS INTERVENÇÕES NO CONCELHO DE SOURE

RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por deliberação de Câmara de 17.08.2015, à empresa  Gadanha 2 –
Construções, Ldª, pelo valor de 49.002,27 €, acrescido de IVA.

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, 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 Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
15.04.2019

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  homologação  do  auto  de  receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------

31.2. Várias Intervenções no Concelho de Soure - Despacho do Sr. Presidente Câmara de 17.10.2017

Foi presente a seguinte informação: 
        
Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO

CONSTRUÇÃO/REABILITAÇÃO DE LARGOS E PRAÇAS

VÁRIAS INTERVENÇÕES NO CONCELHO DE SOURE

RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 17.10.2017, à empresa
Gadanha 2 – Construções, Ldª, pelo valor de 14.516,32 €, acrescido de IVA.

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, 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 Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
15.04.2019

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  homologação  do  auto  de  receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------

96



08.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 24 de abril de 2019, pelas 10,30 horas

Ponto 32. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO 
              .  CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS

             . Execução de Passeios em Figueiró do Campo na EN 347 entre os Km
25+950 e 26+840 LD

                     - Aprovação do Novo Plano de Trabalhos

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto:HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO – URBANIZAÇÃO E URBANISMO

CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS

EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM FIGUEIRÓ DO CAMPO NA EN 347 ENTRE OS KM 25+950 E 26+840 LD
                   - Aprovação de novo plano de trabalhos

Relatvãamenie ao iema em asstunio informamos:
 O artgno 361.ºo do CCP prevãê qtue o plano de irabalhos consianie do coniraio possa ser ajtusiado pelo

empreiieiro ao plano inal de consignnaçãuo apreseniado pelo dono da obra nos iermos do disposio
no artgno 357.ºo, bem como em caso de prorrognaçãuo do prazo de exectuçãuo, de deieçãuo de erros e
omissões reclamados na fase de exectuçãuo otu qtuando haja ltugnar a irabalhos complemeniares;

 Os ajtusiamenios referidos anieriormenie nãuo podem implicar a alieraçãuo do preço coniraitual, nem
a alieraçãuo do prazo de exectuçãuo da obra, nem ainda alierações aos prazos parciais deinidos no
plano  de  irabalhos  consianie  do  coniraio,  para  além  do  qtue  seja  esiriiamenie  necessário  à
adapiaçãuo do plano de irabalhos ao plano inal de consignnaçãuo.

 Sendo qtue o plano de irabalhos ajtusiado carece de aprovãaçãuo pelo dono da obra, no prazo de cinco
dias após a noticaçãuo do mesmo pelo empreiieiro, eqtuivãalendo o silêncio à stua aceiiaçãuo.

 Esiabelece ainda o n.ºo 7 do mesmo artgno 361.ºo qtue o dono da obra nãuo pode proceder à aceiiaçãuo
parcial do plano de irabalhos.

Considerando:
1. Qtue a obra foi consignnada em 03/04/2019;
2. Qtue o mesmo empreiieiro apreseniotu em 04/04/2019 tuma proposia de novão plano de irabalhos

para a empreiiada;
3. Qtue esie novão plano de irabalhos nãuo aliera o prazo de exectuçãuo da obra (60 dias);

Propomos a aprovãaçãuo do novão plano de irabalhos apreseniado pelo empreiieiro, na stua gnlobalidade. 

À consideraçãuo stuperior,
(Mário Monieiro, Engn.ºo.
Chefe de D.I.O.P.M)
2019-04-04

Deliberado, por unanimidade, aprovar o novo Plano de Trabalhos apresentado
pelo empreiteiro, na sua globalidade, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.-------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto 33. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
              .  PARU – PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

              . Requalificação Urbanística – Rua Alexandre Herculano 
                - Aprovação do Novo Plano de Trabalhos

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO

PARU – PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA – RUA ALEXANDRE HERCULANO

                   - Aprovação de novo plano de trabalhos

Relatvãamenie ao iema em asstunio informamos:
 O artgno 361.ºo do CCP prevãê qtue o plano de irabalhos consianie do coniraio possa ser ajtusiado pelo

empreiieiro ao plano inal de consignnaçãuo apreseniado pelo dono da obra nos iermos do disposio
no artgno 357.ºo, bem como em caso de prorrognaçãuo do prazo de exectuçãuo, de deieçãuo de erros e
omissões reclamados na fase de exectuçãuo otu qtuando haja ltugnar a irabalhos complemeniares;

 Os ajtusiamenios referidos anieriormenie nãuo podem implicar a alieraçãuo do preço coniraitual, nem
a alieraçãuo do prazo de exectuçãuo da obra, nem ainda alierações aos prazos parciais deinidos no
plano  de  irabalhos  consianie  do  coniraio,  para  além  do  qtue  seja  esiriiamenie  necessário  à
adapiaçãuo do plano de irabalhos ao plano inal de consignnaçãuo.

 Sendo qtue o plano de irabalhos ajtusiado carece de aprovãaçãuo pelo dono da obra, no prazo de cinco
dias após a noticaçãuo do mesmo pelo empreiieiro, eqtuivãalendo o silêncio à stua aceiiaçãuo.

 Esiabelece ainda o n.ºo 7 do mesmo artgno 361.ºo qtue o dono da obra nãuo pode proceder à aceiiaçãuo
parcial do plano de irabalhos.

Considerando:
1. Qtue a obra foi consignnada em 18/03/2019;
2.  Qtue  esiãuo  em  análise  proposias  apreseniadas  pelo  empreiieiro  de  lisias  coniendo  irabalhos
complemeniares;
3. Qtue o mesmo empreiieiro apreseniotu em 04/04/2019 tuma proposia de novão plano de irabalhos para a
empreiiada;
4. Qtue esie novão plano de irabalhos nãuo aliera o prazo de exectuçãuo da obra (4 meses);

Propomos a aprovãaçãuo do novão plano de irabalhos apreseniado pelo empreiieiro, na stua gnlobalidade.

 À consideraçãuo stuperior,
(Mário Monieiro, Engn.ºo.
Chefe de D.I.O.P.M)
2019-04-04

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de uma obra de
curta duração, quatro meses, penso que está a andar a bom ritmo. Uma observação, no

98



08.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 24 de abril de 2019, pelas 10,30 horas

caderno de encargos dizia que ele tinha que fazer a obra em cinco tramos, está a avançar,
não vou levantar nenhuma objeção nesta fase sobre esse não “cumprimento”… não sei  se a
alteração ao plano de trabalhos contempla esta questão...”------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Guilherme Castanheira referiu que: “gostaria de lhe colocar uma
questão sob pena de estar a cometer uma “gafe”, por falta de conhecimento do Plano de
trabalhos adjudicado. O que não deixo de estranhar é que: a empresa Contec abriu as valas
para a passagem da tubagem, e fechou-as.  Passada uma semana vieram as máquinas do
Município e abriram novamente o que já tinha sido fechado e, segundo se fala, ainda virá a
empresa do gás fazer novas aberturas. Não sei se isto corresponde a toda a verdade, mas se
é facto,  será que não se podia ter aproveitado uma única abertura para fazer todo este
trabalho?”----------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o novo Plano de Trabalhos apresentado
pelo empreiteiro, na sua globalidade, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.-------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 34. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
              .  ÁREAS E PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA

              . PAMUS – Plano Ação de Mobilidade Urbana Sustentável
                . Parque de Estacionamento
                   - Parque Multimodal de Granja Ulmeiro – Projeto
                      . Adjudicação 

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
   ÁREAS E PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA

   PAMUS – PLANO AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

- PARQUE DE ESTACIONAMENTO

 PARQUE MULTIMODAL DE GRANJA DO ULMEIRO - PROJETO

- ADJUDICAÇÃO
      

Por Deliberação da Câmara Municipal, de 25.03.2019, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

Das entidades convidadas, apenas a seguinte apresentou proposta:

EMPRESA VALOR

Inplenitus 19.500,00 €
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De acordo com o relatório em anexo, 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 serviço à mesma.
O contrato deverá ser reduzido a escrito nos termos do n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos (CCP),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa de
audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.

Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado Rui Fernandes, Arq.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A dispensa da audiência prévia a favor do interessado;

2. A aprovação da minuta do contrato;

3. A adjudicação do presente serviço à entidade “Inplenitus”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 19.500,00 euros;

5. Sugere-se, para gestor do contrato, Rui Fernandes, Arq.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
18.04.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a dispensa da audiência prévia a favor
do  interessado;  a  minuta  do  contrato;  a  adjudicação  do  presente  serviço  à
entidade “Inplenitus”; a autorização para a realização da despesa no valor de
19.500,00 euros e a designação como gestor do contrato o Arq. Rui Fernandes,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.----------------------------------

Ponto 35. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
              .  ÁREAS E PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA

              . PAMUS – Plano Ação de Mobilidade Urbana Sustentável
              . Parque de Estacionamento
                  - Parque Multimodal de Soure – Projeto
                    . Adjudicação

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URB
   ÁREAS E PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA

   PAMUS – PLANO AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

- PARQUE DE ESTACIONAMENTO

                      . PARQUE MULTIMODAL DE SOURE - PROJETO

- ADJUDICAÇÃO

100



08.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 24 de abril de 2019, pelas 10,30 horas

      
Por Deliberação da Câmara Municipal, de 25.03.2019, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

Das entidades convidadas, apenas a seguinte apresentou proposta:

EMPRESA VALOR

Obliquequestion 18.600,00 €

De acordo com o relatório em anexo, tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da
proposta é inferior ao preço base definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma.

O contrato deverá ser reduzido a escrito nos termos do n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos (CCP),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo, sugere-se a dispensa de
audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável ao interessado.

Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado Rui Fernandes, Arq.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A dispensa da audiência prévia a favor do interessado;

2. A aprovação da minuta do contrato;

3. A adjudicação do presente serviço à entidade “Obliquequestion”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 18.600,00 euros;

5. Sugere-se, para gestor do contrato, Rui Fernandes, Arq.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
18.04.2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar: a dispensa da audiência prévia a favor
do  interessado;  a  minuta  do  contrato;  a  adjudicação  do  presente  serviço  à
entidade “Obliquequestion”; a autorização para a realização da despesa no valor
de 18.600,00 euros e a designação como gestor do contrato o Arq. Rui Fernandes,
conforme decorre da informação técnica dos serviços.----------------------------------
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Ponto 36. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
              .  ÁREAS E PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA

              . PAMUS – Plano Ação de Mobilidade Urbana Sustentável
              .  Promoção da Acessibilidade de Pessoas com Mobilidade Reduzida
                 - Via Pedonal da Ponte sobre os Rios Anços e Arunca - Projeto
                     . Adjudicação - Conhecimento

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
   ÁREAS E PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA

   PAMUS – PLANO AÇÃO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

- PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA

. VIA PEDONAL DA PONTE SOBRE OS RIOS ANÇOS E ARUNCA - PROJETO

- ADJUDICAÇÃO
      

Por Deliberação da Câmara Municipal, de 25.03.2019, foi decidido recorrer à figura da consulta prévia, como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

O Relatório Final mantém a seguinte proposta de ordenação das propostas:

EMPRESA VALOR

Reis de Figueiredo – Arqtºs da Beira, Lda 19.495,00 €

Durante  a  fase  de audiência  prévia,  efetuada nos  termos do artigo  123.º  do Código dos  Contratos  Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01 e alterado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31/08, nenhum
dos concorrentes notificados se pronunciou sobre o Relatório Preliminar.

O contrato deverá ser reduzido a escrito nos termos do n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos (CCP),
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado Rui Fernandes, Arq.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A homologação do relatório final;

2. A aprovação da minuta do contrato;

3. A adjudicação do presente serviço à entidade “Reis de Figueiredo – Arqtºs da Beira, Lda”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 19.495,00 euros;

5. Sugere-se, para gestor do contrato, Rui Fernandes, Arq.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
18.04.2019

Foi tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------
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Ponto 37. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO 
              .  ÁREAS E PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA

              . PAMUS – Plano Ação de Mobilidade Urbana Sustentável
              .  Promoção da Acessibilidade de Pessoas com Mobilidade Reduzida
                  -  Via Pedonal da Ponte sobre os Rios Anços e Arunca - Projeto
                       .  Aprovação do Projeto de Execução 

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
               - ÁREAS E PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA
               - PAMUS – Plano de Ação para Mobilidade Urbana Suave
               - Promoção de Acessibilidades de Pessoas com Mobilidade Reduzida 
               - Via Pedonal Sobre os Rios Anços e Arunca
                     - Aprovação do Projeto de Execução

No âmbito da submissão de Candidatura ao Portugal2020, para a prioridade de investimento que enquadra os
investimentos  previstos  no  âmbito  das  operações  de  PROMOÇÃO  DA  ACESSIBILIDADE  INCLUSIVA
enquadradas nos PAMUS validados no âmbito da PI 4.5, para os Centros Urbanos Complementares, o Município
de Soure adjudicou à empresa ARQUITECTOS DA BEIRA a realização do Projeto para a construção da Via
Pedonal sobre os Rios Anços e Arunca.

A solução arquitetónica desenvolvida, concretiza as opções fundamentais para esta intervenção, a saber:
   - O desenho urbano que concretiza os estacionamentos para pessoas com mobilidade reduzida nas extremidades
da intervenção;
   - O redesenho viário do tabuleiro da ponte, com a introdução do conceito de via partilhada;
   - A definição arquitetónica e construtiva da solução de tabuleiro suplementar (via suave) a introduzir na margem
jusante da ponte;
   - o desenho urbano de todos os elementos do entorno e ligação aos diferentes tramos da ponte.

O projeto  contém todas  as  peças  de  especialidade,  e  medições  unitárias,  que  estimam esta  intervenção  em
333.044,83€, conforme mapa anexo.

Assim, sugere-se:
- a aprovação do Projeto de Execução para a Construção da Via Pedonal sobre os Rios Anços e Arunca.

À Consideração Superior,
(Rui Fernandes, Adjunto)
20.04.2018

O Senhor Vereador Eng. Guilherme Castanheira referiu que: “este foi um projeto que nos
foi mostrado, na última reunião, uma ideia daquilo que poderia ser esta ambiciosa obra na
ponte, mas sobre este ponto 37, apenas tivemos conhecimento na sua integra hoje, apesar
de estar no Plano de Trabalhos. 
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No sentido de se desenvolver bons trabalhos em Soure, ou ajudar, devemos trabalhar em
equipa. Eu estou numa posição digamos que ingrata, até porque não sendo eu o Vereador
titular e não querendo pensar pela cabeça de ninguém, acho que a Dra. Manuela Santos,
enquanto Vereadora titular teria uma posição a tomar relativamente a este assunto, portanto,
na  coerência  de  posições,  penso  que  a  posição  da  CDU  relativa  a  esta  situação,  e
principalmente porque só agora conhecimento do projeto, será a abstenção, visto que não
encontramos aqui nenhum parecer nem consultas feitas a entidades concelhias como por
exemplo, Associação de Defesa do Património Cultural e Natural de Soure. 
Estamos a falar de uma grande intervenção na ponte. Compreendemos a necessidade de
trazer este assunto hoje à reunião para que se abra a candidatura, mas também entendemos
que, para uma obra desta natureza que irá intervir numa peça patrimonial fundamental de
Soure, não possa ser feita uma “coisa” à pressa, sem que haja discussão, sem que se abra
discussão  pública,  sem  que  se  consultem  entidades  como  a  Associação  de  Defesa  do
Património  Natural  e  Cultural  de  Soure  e  outras  como,  por  exemplo,  a  Comissão  de
Ordenamento de Trânsito. 
Acho que não seria em demasia que esses pareceres pudessem vir acompanhar este projeto,
ainda que não sejam vinculativos, eram pareceres de discussão pública e transparência a
entidades de Soure. 
Não deixo, a nível pessoal dizer que é um projeto ambicioso, acho interessante, mas esta é
minha posição partidária.”---------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “proponho que se aprove o
projeto de execução para a construção da Via Pedonal sobre os Rios Anços e Arunca, no
âmbito da promoção de acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida.”------------------

Deliberado, por maioria,  com 6 (seis)  votos  a favor do Senhor Presidente da
Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PS e PPD/PSD-CDS/PP-PPM, e 1
(uma) abstenção do Senhor Vereador eleito pela CDU – Guilherme Castanheira
(em substituição),  aprovar  o  Projeto  de  Execução  para  a  Construção  da  Via
Pedonal sobre os Rios Anços e Arunca, conforme decorre das informações técnicas
dos serviços.--------------------------------------------------------------------------------

Ponto 38. PROTEÇÃO CIVIL
              .  PLANO MUNICIPAL DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS

              . Plano Operacional Municipal
                 - Atualização Anual - Conhecimento
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O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “o Plano Operacional Municipal
faz parte do Plano Municipal da Floresta Contra Incêndios, tratando-se de um documento
que  é  aprovado  anualmente  pela  Comissão  Municipal  de  Defesa  da  Floresta  Contra
Incêndios. O Plano Municipal Operacional foi aprovado na reunião que decorreu no dia 27
de abril de 2019, com a presença dos vários elementos que fazem parte da Comissão. O
período da ordem de trabalhos tinha cinco pontos: ponto 2 - Plano Municipal de Defesa da
Floresta  Contra  Incêndios,  Relatório  Anual  de  2018;  ponto  3  -  Plano  Operacional
Municipal, atualização anual;  ponto 4 - Equipa de Sapadores Florestais, Programa de Ação
para 2019; ponto 5 - Sapadores, Saurium Florestal, Relatório de Atividades 2018. Todos
estes  pontos  foram aprovados  por  unanimidade.  A  Comissão  Municipal  de  Defesa  da
Floresta Contra Incêndios tem várias pessoas que fazem parte dela, inclusivamente várias
instituições,  desde  a  REN,  IP,  Refer,  o  trabalho  decorreu  muito  bem  e  todos  foram
unânimes na aprovação destes diversos pontos.”------------------------------------------------------

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

Ponto 39. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
              . RECARGAS 
              . ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DA VINHA DA RAINHa 
              . Rua do Formigueiro em Vinha da Rainha 
                   - Escolha do Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO
RECARGAS

ARRUAMENTOS E LIGAÇÕES NA FREGUESIA DA VINHA DA RAINHA

RUA DO FORMIGUEIRO EM VINHA DA RAINHA

ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 20.070,00 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, insere-se dentro do âmbito da competência 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 nº1 do artigo 18º do Decreto-
Lei 197/99, de 08 de Junho –.

O  encargo  previsto  para  a  presente  empreitada  tem  dotação  no  orçamento  para  o  presente  ano  de  2019  pela  rubrica
03.03.07.03.03.01 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 11 001 2019/266 10.
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2. PROCESSO

Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades:

 Segmentoprovável – Serviços e Manutenção, Ldª;
 A. M. Cacho & Brás, Ldª;
 Civibérica, Obras Civis, S.A.;
 Coimbraferrus – Construção Civil, Obras Públicas e Transportes, Ldª;
 Contec – Construção e Engenharia, S.A.;
 Sociedade de Construções Elimur, Ldª;
 Ferreira de Sousa Construções Civis e Obras Públicas, Ldª.

4. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI 
Propõe-se a dispensa da constituição de júri para o presente procedimento, ao abrigo do n.º 3 do artigo 67º do Código dos
Contratos Públicos, pois tratando-se de um procedimento de consulta prévia, pode o órgão competente para a decisão de
contratar, decidir que o mesmo seja conduzido pelos serviços da entidade adjudicante, não havendo lugar a constituição de
júri.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
16.04.2019

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  adoção  da  modalidade  de  consulta
prévia, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-----------------------

Ponto 40. MERCADOS E FEIRAS

         
40.1.  Loja nº 2 do Mercado Municipal de Soure 
                     - Proposta de Pagamento da Dívida - José Lebre Correia Torcato
 
Foi presente a seguinte informação: 

Asstunio : Loja nºo 2 do mercado mtunicipal de Soture – proposia de pagnamenio da dívãida
          José Lebre Correia Torcaio

O sr  José Lebre Correia  Torcaio,  arrendaiário  da Loja  nºo 2 –  salsicharia,  do mercado mtunicipal  de Soture,  na
seqtuência da noticaçãuo do vãalor da dívãida, envãiada em 28/03/2019, vãeio reqtuerer qtue lhe seja permitdo pagnar a
dívãida em 10 presiações, pagnando sempre 2 meses de airaso jtuniamenie com o mês a pagnamenio.

Para melhor esclarecimenio, elaborotu-se qtuadro com os vãalores em dívãida.

Na coltuna “Toial a pagnar*” acresce o vãalor devãido pela octupaçãuo de 2019.
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Os servãiços de aiendimenio gneral, iaxas e licenças e espaço do cidadãuo, informaram qtue em 11 de  abril, o Sr José
Lebre Correia Torcaio, pagnotu 34,60 € relatvão aos meses de seiembro e otuitubro de 2017 com as respetvãas mtulias,
e pagnotu iambém o  mês de maio de 2019.

Nãuo pagnotu o mês de abril de 2019, logno acresce ao vãalor da dívãida com a respetvãa mtulia.

Analisado o Regntulamenio do mercado mtunicipal de Soture, vãeriica-se qtue é omisso qtuanio ao pagnamenio de
dívãidas.

De  acordo  com o nºo  6  do  artgno  15ºo  do  regntulamenio,  a  Câmara  Mtunicipal  declarará  a  perda  do  direiio  de
octupaçãuo,  sem  direiio  a  indemnizaçãuo,  quando  o  ocupante  deixe  de  satissaaer  o  pagamento  de  taxas  de
ocupação otu do reembolso da iaxa diária destnada a stuporiar os encargnos respeiianies aos constumos de energnia
eléirica e ágntua,  durante 3 meses consecutivos,  sem prejtuízo da cobrança coercivãa das iaxas em divãida e das
demais conseqtuências prevãisias no regntulamenio.

Face ao exposio, stugnere-se qtue seja deferido o pedido de pagnamenios em presiações de acordo com o soliciiado.

Ano Mês Valor € Valor c/ IVA
€

Multa € Total a
pagar €

Mês 2019 Total a
pagar *

2017

seiembro 10 12,30 5,0 17,30
11/04/2019 34,60

Otuitubro 10 12,30 5,0 17,30
novãembro 10 12,30 5,0 17,30

maio 34,60
dezembro 10 12,30 5,0 17,30

2018

janeiro 10 12,30 5,0    17,30
jtunho 34,60

fevãereiro 10 12,30 5,0 17,30
março 10 12,30 5,0 17,30

jtulho 34,60
abril 10 12,30 5,0 17,30
maio 10 12,30 5,0 17,30

agnosio 34,60
jtunho 10 12,30 5,0 17,30
jtulho 10 12,30 5,0 17,30

seiembro 34,60
agnosio 10 12,30 5,0 17,30
seiembro 10 12,30 5,0 17,30

otuitubro 34,60
otuitubro 10 12,30 5,0 17,30
novãembro 10 12,30 5,0 17,30

novãembro 34,60
dezembro 10 12,30 5,0 17,30

2019

janeiro 10 12,30 5,0 17,30
dezembro 34,60

fevãereiro 10 12,30 5,0 17,30
março 10 12,30 5,0 17,30

Janeiro 2020 34,60
abril 10 12,30 5,0 17,30

Total 346, 00 346, 00

Maria José O. Carvãalhãuo – Engn.ª Civãil
Chefe de Divãisãuo de G.U.P.D.
16 de abril de 2019       

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  deferir  o  pedido  de  pagamentos  em
prestações de acordo com o solicitado - pagar a dívida em 10 prestações, pagando
sempre 2 meses de atraso juntamente com o mês a pagamento -, conforme decorre
da informação técnica dos serviços. -----------------------------------------------------
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40.2.  Loja nº 4 do Mercado Municipal de Soure 
               . Resolução do Contrato com a Padaria, Pastelaria Paleonense, Ldª; 
               . Indeferimento do Pedido de Averbamento solicitado por Sílvia Patrícia da 

Conceição Godinho; 
                       - Audiência prévia

Foi presente a seguinte informação: 

Asstunio: Loja nºo 4 do mercado mtunicipal de Soture – Padaria, Pasielaria Paleonense, Ldª
          Pedido de avãerbamenio para Silvãia Pairícia da Conceiçãuo Godinho

Pelo  reqtuerimenio regnisiado  com nºo  5867  eniregntue  em 03 de abril  de  2019,  a  reqtuerenie  Silvãia  Pairícia  da
Conceiçãuo Godinho, soliciia o avãerbamenio da loja nºo 4 de vãenda de pãuo, no mercado mtunicipal, para o setu nome
por ser a arrendaiária da Padaria Pasielaria Paleonense.

Analisado o Regntulamenio do mercado mtunicipal de Soture, refere o nºo 4 do artgno 9ºo qtue aos concessionários é
expressamenie proibido o irespasse, a stublocaçãuo, cessãuo de exploraçãuo comercial, iransmissãuo de naitureza civãil
otu otuira cedência a qtualqtuer titulo a ierceiros, da loja concessionada. 

Nos  iermos  da  c)  do  nºo  6  do  referido  artgno,  a  Câmara  Mtunicipal  poderá  resolvãer  o  coniraio,  sem  qtue  o
concessionário ienha direiio a qtualqtuer indemnizaçãuo.

Face ao exposio, stugnere-se qtue a Câmara Mtunicipal resolvãa o coniraio com a Padaria, Pasielaria Paleonense, Ldª, e
qtue indeira o pedido de avãerbamenio soliciiado pela reqtuerenie Sílvãia Pairícia da Conceiçãuo Godinho.

Prevãiamenie à decisãuo inal devãerá promovãer-se a atudiência prévãia do inieressado nos iermos dos artgnos 121 e
segntuinies do CPA, devãendo a arrendaiária e a reqtuerenie prontunciarem-se por escriio no prazo de 10 dias a coniar
da noticaçãuo.

Maria José O. Carvãalhãuo – Engn.ª Civãil
Chefe de Divãisãuo de G.U.P.D.
17 de abril de 2019

Deliberado, por unanimidade, aprovar que se resolva o contrato com a Padaria,
Pastelaria Paleonense, Ldª; e que se indefira o pedido de averbamento solicitado
pela pela requerente Sílvia Patrícia da Conceição Godinho; previamente à decisão
final deverá promover-se a audiência prévia do interessado nos termos dos artigos
121 e seguintes do CPA, devendo a arrendatária e a requerente pronunciarem-se
por escrito no prazo de 10 dias a contar da notificação, conforme decorre da
informação técnica dos serviços. ---------------------------------------------------------

Ponto 41. DEFESA DO MEIO AMBIENTE  
                . OUTRAS

                  . Outras Ações
                    -  Homologação do Auto de Receção Provisória
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Foi presente a seguinte informação:

Assunto: DEFESA DO MEIO AMBIENTE

OUTRAS

OUTRAS AÇÕES

RECEÇÃO PROVISÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE AUTO

A empreitada acima referida foi adjudicada por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 27.12.2017, à empresa
Construtora Guardado & Oliveira, Ldª, pelo valor de 6.605,80 €, acrescido de IVA.

Concluída a obra acima referida, torna-se necessário homologar o respetivo auto de receção provisória, 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 Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
15.04.2019

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  homologação  do  auto  de  receção
provisória, conforme decorre da informação técnica dos serviços.---------------------

Ponto 42. SERVIÇOS MUNICIPAIS  
                . GABINETE DE SAÚDE PÚBLICA 
                 .  Contratação de 1 Prestador de Serviços na Modalidade de Avença 
               . Funções de Médico Veterinário 
                    - Escolha do Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS
GABINETE DE SAÚDE PÚBLICA    
CONTRATAÇÃO DE 1 PRESTADOR DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA

    * FUNÇÕES DE MÉDICO VETERINÁRIO

 PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista à prestação do serviço em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 18.000,00 euros – para um
período de 12 meses -, inferior ao limite máximo de 20.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento
de ajuste direto, cf. alínea d) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1
do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.
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O presente encargo está previsto no Orçamento para o presente ano de 2019 pela rubrica 01.02.01.01.07 e trata-
se de ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 13.006 2019/338.

2. VERIFICAÇÃO DO ARTIGO 63.º DA LEI N.º 71/2018, DE 31 DE DEZEMBRO (LOE 2019)

. N.º 1 – Foi contratualizado um serviço com idêntico objeto em 2018, pelo valor de 16.500,00 €, para 11 meses.
O valor base agora proposto de 18.000,00 €, para 12 meses, não ultrapassa aquele montante, uma vez que o
valor mensal é de 1.500,00€.
. N.º 5 e 6 – Uma vez que se trata de um serviço de consultoria, conforme informação técnica, foi demonstrada a
impossibilidade de satisfação das necessidades por via dos recursos próprios da Autarquia;
. N.º 7 e 8 – A celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços para o exercício de funções
públicas, na modalidade de tarefa ou avença, carece de parecer prévio vinculativo do Presidente de Câmara,
anexo a este processo.

3. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

4. CONSULTAR A SEGUINTE ENTIDADE

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à seguinte entidade em nome individual:

                       - Joaquim Sebastião Estanislau Soares;
Contribuinte n.º 197417817

5. JÚRI

Uma vez que será convidada apenas uma entidade a apresentar proposta, está dispensada a criação de Júri nos
termos do n.º 1 do art.º 67.º do CCP.

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
18.04.2019

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se da abertura do
procedimento para que se faça o ajuste direto ao Joaquim Sebastião Estanislau Soares que
está a colaborar connosco há cerca de três anos, tem feito um trabalho extraordinário, por
um preço abaixo daquele que nos custava o anterior veterinário, portanto, não há razão para
irmos  ao  mercado  encontrar  outro  prestador  de  serviços,  considerando  os  valores
apresentados.”------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de ajuste direto,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-------------------------------

Ponto 43. RECURSOS HUMANOS
               . CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA 
                    -  Prorrogação das Nomeações – Conhecimento

Foi presente a seguinte informação: 
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ASSUNTO: ► RECURSOS HUMANOS

                 * Cargos de Direção Intermédia
                     - PRORROGAÇÃO DAS NOMEAÇÕES

Conforme solicitado, informamos que, por despachos do Exmo. Senhor Presidente da Câmara
Municipal, datados de 22-03-2019, foram prorrogadas as nomeações em regime de substituição
por 90 dias, dos seguintes dirigentes:

-  Vítor  Manuel  Carvalho  Miranda,  cargo  de  Direção  Intermédia  de  3º  Grau  no  Setor  de
Instalações e Equipamentos;

-  Ivo  Gil  Antunes  Martins  da  Costa,  cargo  de  Direção  Intermédia  de  4º  Grau  no  Setor
Financeiro de Património e Contabilidade;

-  Susana  Isabel  Duque  Gaspar,  cargo  de  Direção  Intermédia  de  4º  Grau  no  Setor  de
Planeamento e Estratégia;

- Ana Sofia Gonçalves Valente, cargo de Direção Intermédia de 4º Grau no Setor de Educação e
Juventude;

- Mauro António Pereira Alegre, cargo de Direção Intermédia de 5º Grau no Setor de Obras por
Administração Direta, Apoio às Freguesias;

-  Cristina Isabel da Costa Marta Lapo, cargo de Direção Intermédia de 5º Grau no Setor de
Ação Social e Saúde.

Sugere-se, que este assunto seja submetido à Câmara Municipal para conhecimento.

À Consideração Superior, 
Paços do Município de Soure, 16 de abril de 2019
A Técnica Superior,
(Lília Berardo)
16-04-2019

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

Ponto 44. TERRAS DE SICÓ  
       
O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “tratam-se  de  duas
deliberações que temos que tomar, uma é que se prove este Protocolo e outra é que se
aprove a transferência de 5.000,00 euros para a comparticipação do Município neste  projeto
da  SICÓGEST.  A  SICÓGEST  é  uma  empresa  criada  há  alguns  anos  no  âmbito  da
Associação de Terras de Sicó, além dos seis Municípios tinha também como acionistas as
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Caixas de Crédito e Associações de Produtores,  ela esteve sem atividade durante alguns
anos, estávamos para propor a dissolução da mesma até porque não tinha atividade, aliás,
em termos de IVA até já se tinha cessado a atividade em termos de IVA, mas resolveu a
Associação da  Terras  de Sicó  reativar  esta  empresa,  porque a  Terras  de Sicó  enquanto
Associação Gestora do Programa Líder e de Fundos Comunitários em articulação com o
Ministério da Agricultura, não pode ser candidata a desenvolver algumas ações. O objetivo é
que a SICÓGEST, que tem uma marca registada que é a marca Sicó, desenvolva algumas
ações relacionadas com as Feiras do Queijo, com a representação destes Municípios em
Feiras de Turismo, do Mel, dos Vinhos, vai precisar de verba para promover e cada um dos
seis Municípios decidiu entrar com 5.000,00 euros para que ela comece a funcionar.”---------
  
44.1. Aprovação de Protocolo  
         
Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Cooperação Institucional
SICÓGEST – Promoção e Desenvolvimento do Sicó, Ld.ª, entre a Terras de Sicó -
Associação de Desenvolvimento e os Municípios de Alvaiázere, Ansião, Condeixa-
a-Nova, Penela, Pombal e Soure, conforme decorre da informação técnica dos
serviços.-------------------------------------------------------------------------------------

44.2. Aprovação da Comparticipação Municipal

Deliberado, por unanimidade, aprovar a transferência no montante de 5.000,00
euros, relativa a comparticipação municipal no projeto SICÓGEST – Promoção e
Desenvolvimento  do  Sicó,  Ld.ª,  para  a  Terras  de  Sicó  -  Associação  de
Desenvolvimento, conforme decorre da informação técnica dos serviços.-------------

Ponto 45.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
                  -  Licenciamento de Recintos Itinerantes e Improvisados 
         
45.1. Associação Cultural e Recreativa de S. Bento
                . Festas em Honra de S. Bento - Carregosa
                         - Dias 19 a 22 de abril de 2019 – Ratificação

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares. -------------------------------------------------------------------------------------
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45.2. Associação Apoio Desenvolvimento Brunhós
                . Festas em Honra de S. Jorge - Brunhós
                         - Dias 27 a 29 de abril de 2019 – Ratificação

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Vereador Dr. Gil
Soares. -------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 46. ECOEVENTOS
                  - Parceria Ambiental com a Empresa ERSUC 

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “nós vamos ter aqui o
Festival das Sopas e do Arroz Doce e a Senhora Vereadora Ana Patrícia Pereira, que está
com esta área, propôs que nós fizéssemos o Protocolo com a ERSUC para transformar isto
num Ecoevento, vamos tentar evitar o plástico e o que for produzido é logo feita a triagem
para tratamento.”--------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Parceria Ambiental entre o Município
de Soure e a ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, S.A., relativamente ao evento
Festival de Sopas e do Arroz Doce que irá decorrer em Soure, nos dias 25 a 28 de
abril de 2019.------------------------------------------------------------------------------

Ponto 47. ÁGUAS RESIDUAIS, ÁGUA...
                . Cadastro das Infraestruturas Existentes nos Sistemas em Baixa 
                 . Conclusão da Execução do Cadastro
                     - Escolha do Procedimento Prévio

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: ÁGUAS RESIDUAIS, ÁGUA…
   CADASTRO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES NOS SISTEMAS EM BAIXA

   - CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DO CADASTRO

- PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista à prestação do serviço em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
Sugere-se a adoção da modalidade de consulta  prévia,  uma vez que o preço base é de 19.977,60 euros,
inferior ao limite máximo para a figura do ajuste direto, mas uma vez que são sugeridas três empresas deve
ser adotado o procedimento de consulta prévia, cujo limite é de 75.000,00 euros, cf. alínea c) do n.º 1 do
artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de
Agosto.
A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos
da presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do
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Presidente deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf.
alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.

O presente encargo está previsto no Orçamento para o ano de 2019 pela rubrica 03.02.02.02.20 e tratam-se
de  ações  inscritas  nas  Grandes  Opções  do  Plano  com  as  classificações  08.001  2016/148-1  e  09.001
2016/192-1.

2. VERIFICAÇÃO DO ARTIGO 63.º DA LEI N.º 71/2018, DE 31 DE DEZEMBRO (LOE 2019)
Não se aplica o disposto no presente artigo, uma vez que este serviço é necessário para a execução de um
projeto/atividades que vão ser objeto de confinanciamento.

3. PROCESSO
Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

4. CONSULTAR  A(S) SEGUINTE(S) ENTIDADE(S)
Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à(s) seguinte(s) empresa(s):

Search Mission, Lda;
TISEM, Lda;
Enviman, Lda.

5. JÚRI
Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação
das propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:
   - Mário Monteiro, Eng. (Presidente do Júri);
   - Mauro Alegre, Eng.;
   - Vítor Miranda, Eng.;
   - Ivo Costa, Dr. (Suplente);
   - Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).

À consideração superior,
O Dirigente Intermédio do Setor, em R/S,
(Ivo Costa, Dr.)
18.04.2019

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “nós mandámos fazer o
cadastro, mas constatámos que tínhamos mais condutas, mais coletores e mais caixas do que
aquelas que prevíamos. Nesse sentido falta inventariar 77 quilómetros de rede de água e 44
quilómetros de rede de saneamento e depois mais uma reconciliação físico contabilística. A
proposta é que seja feito a conclusão da execução do cadastro através da modalidade de
consulta prévia, com consulta a  três empresas.”-------------------------------------------------------
   

Deliberado,  por  unanimidade,  aprovar  a  adoção  da  modalidade  de  consulta
prévia, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-----------------------

Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes deu
por encerrados os trabalhos às treze horas e quarenta e cinco minutos.---------------------------
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