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O Senhor Presidente deu início à reunião, começando por prestar as seguintes 
informações: 
 
* EDUCAÇÃO 
- Tudo aponta para que a inauguração do novo Centro Escolar das Freguesias de 
Degracias/Pombalinho, ocorra na primeira quinzena de Setembro... Naturalmente, 
o novo autocarro já deverá ter sido entregue e deverá estar preparado para entrar 
em funcionamento na abertura do novo Ano Lectivo.  
 

- O novo Centro Escolar da Freguesia de Samuel deverá ser inaugurado também no 
mesmo período. 
 

* CULTURA 
Estive presente, em representação da Câmara Municipal, em dois eventos culturais 
no dia 15 de Agosto… No 114.º Aniversário da Filarmónica 15 de Agosto 
Alfarelense, onde pude constatar que a Instituição continua de boa saúde... Da parte 
da tarde, em Vila Nova de Anços, no jantar do 75.º Aniversário do Grupo de 
Pauliteiros; esta foi também uma iniciativa muito participada… Continuamos, de 
forma faseada, a colaborar no investimento plurianual que estão a desenvolver em 
termos da nova Sede Social, em parceria com a Filarmónica Vilanovense.  
  
* DESPORTO 
- Estão finalmente concluídos, apesar de há muito já virem a ser utilizados, os 
Mini-campos de Soure e de Vila Nova de Anços, que tiveram a colaboração do 
Grupo Banco Espírito Santo… Estes dois Mini-campos têm também, na 
envolvência e na área adjacente, requalificações urbanas muito conseguidas. 
Evidentemente que teremos que acertar com BES - Banco Espírito Santo, 
uma pequena inauguração destes campos, mas mais importante do que esse 
momento, é de facto, o índice elevado de utilização que estes equipamentos 
estão a ter, a tal ponto, que devo dizer que, encaro já como prioritária a 
necessidade de, pelo menos, mais de meia dúzia de respostas deste género 
aparecerem nas Sedes de Freguesia mais densamente povoadas… 
 

- Estive também presente com o Senhor Vice-Presidente, Dr. Santos Mota, no dia 
01 de Agosto, no 22.º Aniversário da Associação Regional de Caça e Pesca de Vila 
Nova de Anços… É sempre um aniversário que envolve, ano após ano, muita 
gente… com a particularidade de que esta Associação tem vindo a revelar 
capacidade, dinâmica e preocupação para intervir também em domínios, que tendo 
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que ver com a Caça e Pesca, têm também a ver com a Defesa e Valorização do 
Meio Ambiente… Mais do que organizar e desenvolver bons encontros de Caça e 
Pesca, esta Associação interiorizou já a ideia que esses bons encontros devem ser 
feitos, não contra o ambiente, mas numa perspectiva valorizadora do ambiente!!!...  
 

- No dia 07 de Agosto, fui, com o Senhor Presidente de Junta de Freguesia de 
Soure, a um evento da Casa do Benfica do Concelho de Soure… Esteve aqui, a 
convite da Casa do Benfica do Concelho de Soure, a Equipa de Futsal do Benfica 
que ainda é detentora do título de Campeã Europeia de Futsal… A Casa do Benfica 
de Soure, não apenas teve capacidade para aproveitar a época de estágio deles, no 
Luso/Buçaco, para virem cá fazer um jogo, como organizaram, paralela e 
cumulativamente, um Torneio de Miúdos - Escolinhas -, onde estiveram presentes 
uma equipa de Figueiró do Campo, uma do Casal do Redinho - Freguesia de 
Alfarelos -, uma da Granja do Ulmeiro e uma da Freguesia de Soure, concretamente 
o Norte e Soure - Centro Social, Cultural e Desportivo de Paleão… A Final foi 
disputada entre a equipa de Figueiró do Campo e a do Norte e Soure - Centro 
Social, Cultural e Desportivo de Paleão…  
 

* PROTECÇÃO CIVIL 
Como responsável primeiro, por inerência, ainda que não operacional, recebo 
diariamente mensagens com tudo aquilo que são as ocorrências no Concelho… 
Tem havido alguns incêndios no Concelho, nos últimos dias, nomeadamente no 
Carvalhal de Azóia, nas Malhadas e nas Degracias, mas têm sido, felizmente, 
incêndios de duas/três horas entrando depois em processo de rescaldo… Temos 
tido a preocupação de mantermos equipas no terreno, naturalmente os Bombeiros 
Voluntários de Soure e mesmo as equipas de Sapadores, no sentido de 
acompanharem e acautelaram a possibilidade de surgimento de reacendimentos... 
Os Bombeiros Voluntários estão a fazer um bom trabalho, e a verdade é que o 
Verão já começa a estar adiantado e em Soure não estamos a ser muito assolados… 
Releve-se que o trabalho preventivo que tem vindo a ser desenvolvido, quer em 
termos de panfletos de divulgação de cuidados a observar por parte do Gabinete 
Técnico Municipal, quer em termos mesmo daquilo que tem vindo a ser 
desenvolvido por públicos e privados na questão da limpeza das faixas de gestão de 
combustíveis, têm sido fundamentais!!!... Pensamos que, sem prejuízo de 
subsistirem ainda alguns casos, os vizinhos, e bem, até alertam a Câmara Municipal 
de situações e nós temos já ordenado uma série de intervenções… Quando o 
proprietário não aparece, nós fazemos a intervenção e depois vamos procurar 
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encontrá-lo para lhe entregar a conta… isto pela não observância, pela 
irresponsabilidade que constitui não limpar a sua área privada e fazer dela um 
verdadeiro foco de ignição!!!…   

 
* COMUNICAÇÕES E ACESSIBILIDADES  
 - Nos últimos quinze dias, iniciámos e acabámos, por administração directa, um 
excelente investimento no Moinho de Almoxarife, lugar da Freguesia de Samuel, 
que faz fronteira com os Concelhos de Montemor-o-Velho e Figueira da Foz... 
Depois de termos feito um investimento na área do Saneamento, a população deste 
lugar vê agora todos os seus arruamentos residenciais atapetados e ainda uma nova 
ligação externa, desde o ponto mais alto até à sua Sede Cultural…  
 

- Ainda na Freguesia de Samuel, no lugar do Casal da Camarinheiras, aplicámos 
redutores como forma de dissuadir o excesso de velocidade… 
 

- Iniciámos também, por administração directa, um conjunto de intervenções na 
Freguesia de Tapeus… 
 
 
 

O Senhor Vice-Presidente Dr. Santos Mota referiu que: “no âmbito da política 
proximidade, dizer-vos que, no dia 31 de Julho, estive em representação do Senhor 
Presidente da Câmara, onde também esteve presente o Senhor Vereador, Mário 
Jorge Nunes, no 1.º Passeio de BTT Nocturno, no qual também participei, 
organizado pela Secção de BTT, da Associação Cultural Desportiva e de 
Solidariedade da Freguesia de Vinha da Rainha. 
No dia 01 de Agosto, estive presente no 23.º Aniversário da Associação Regional de 
Caça e Pesca de Vila Nova de Anços. 
No dia 06 de Agosto, estive presente no Sabugueiro, na Freguesia de Pombalinho, 
numa festa convívio com a comunidade local. 
No dia 07 de Agosto, representei o Senhor Presidente da Câmara, no Festival 
Internacional de Folclore, organizado pelo Rancho Típico de Paleão, que decorreu 
no Parque da Várzea.  
No dia 08 de Agosto, estive presente num convívio de Pesca Desportiva em Soure, 
realizado nos Rios Anços e Arunca, organizado pela Secção de Pesca da Casa do 
Benfica de Soure.  
No dia 09 de Agosto, estive presente em diversas festas/convívios com as 
comunidades locais, nomeadamente: nos Simões, em Alencarce de Cima, no Casal 
Novo e nas Degracias. 
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No dia 14 de Agosto, estive presente nos Lousões no Festival Regional de Folclore. 
Para finalizar, queria falar sobre um prémio, uma nomeação que foi atribuída a um 
conterrâneo nosso, um emigrante, que está no Luxemburgo, uma referência das 
Artes Plásticas, o Senhor Lino Galvão. É sempre motivo de satisfação e orgulho, 
termos um conterrâneo a ser nomeado com o “Prémio Talentus”, atribuído pela 
Secretaria de Estado e da Comunidade.”   

 
A Senhor Vereador Mário Jorge Nunes referiu que: “no dia 07 de Agosto, estive 
presente no evento “Mesa do Centro, Dons de Portugal”, organizado por uma empresa 
privada, em parceria com o Casino da Figueira, que tinha como subtema “os Amigos 
do Arroz e do Azeite”. Nesse dia, esteve presente o Senhor Ministro da Agricultura e 
uma Comitiva significativa de Agricultores do Baixo Mondego, incluindo 
agricultores do Concelho de Soure. Nesse jantar/debate, tendo sido confrontado o 
Senhor Ministro com a problemática dos apoios ao Sector do Arroz e as Obras do 
Baixo Mondego, foi reafirmado a intenção do Governo continuar a investir na Obra 
de Fomento Hidráulico do Baixo Mondego. Foi aprovado e aberto o Concurso 
Público, recentemente, no valor de 20 milhões de euros, para o Vale Central, o 
Bloco do Bulão e da Foja… Como sabem, o Vale Central abrange o Concelho de 
Soure e vai até à Ponte de Montemor-o-Velho, ficando a faltar no que ao concelho 
de Soure interessa, obras nos três Vales Secundários: Pranto, Arunca e Ega. Há 
intervenções no Vale do Arunca que vão ser feitas, a curto prazo, pelo Instituto da 
Água, que tem a ver com a prevenção de riscos de cheias, uma obra na ordem dos 
de cinco milhões de euros, no troço, para já, entre Vila Nova de Anços e a Ponte de 
Mocate. Quanto ao problema do Vale do Pranto, o próprio Ministro compromete-
se em seguir as promessas dos seus antecessores e de levar este projecto a um 
próximo PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural”. 

 
O Senhor Presidente referiu que: “relativamente a este processo do aproveitamento 
hidroagrícola do Mondego… estamos a falar do Mondego e, naturalmente, dos 
afluentes, os chamados vales secundários… O que acontece é que, como eu já 
expliquei em reuniões anteriores, os anos passam e o processo anda pouco ou 
nada… Já estamos tão habituados a que sucessivos Governos anunciem que vão 
resolver… Neste momento, há um investimento de cinco milhões de euros que tem 
condições para avançar e que pode resolver um conjunto de preocupações que 
ainda se mantém no Vale do Arunca…Julgo mesmo, que esse investimento 
aguardará a homologação da Candidatura e depois se haverá ou não dispensa da 
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avaliação do impacto ambiental, tudo apontando para que se inicie a curto prazo… 
Evidentemente que não deixaremos de saudar esse investimento e dele dar a devida 
repercussão pública, mas estamos a aguardar confirmação, “preto no branco”!!!... 
 
 

Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências 
        2.1. Licenciamento de Obras Particulares 
 

Foi tomado conhecimento do(s) licenciamento(s) de obras particulares verificado(s) no período 

decorrido entre a última reunião e a de hoje. ------------------------------------ 
 

 
Ponto 3. Apreciação de Proposta de Acta de 28.07.2010 

 

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

 

Ponto 4. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO  
              . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS DO 1.º CICLO 
                   - EB 1/2 de Soure  
                        . PARQUE INFANTIL   
 
Foram presentes as seguintes informações:   
 

        4.1. ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO  

                          . Ajuste Directo e Adjudicação  
 

 

Assunto:  EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS DO 1.º CICLO 
 EB 1/2 DE SOURE 
 ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL 
  ADJUDICAÇÃO 

 
Por despacho do Vice-Presidente Dr. Santos Mota de 04.08.2010, foi decidido recorrer à figura de ajuste directo, 
nos termos da alínea a) do artigo 19.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de Janeiro, como procedimento prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada. 
 
A empresa consultada apresentou a seguinte proposta: 
 

EMPRESA VALOR PRAZO 

Litobras - Sociedade de Construção Civil e Obras 
Públicas, Lda 

14.000,00 € 14 DIAS 
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Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta é inferior ao preço base, 
(14.051,16 €), os serviços sugerem a adjudicação da presente empreitada à empresa Litobras - Sociedade de 

Construção Civil e Obras Públicas, Lda. 
 

Tratando-se de um contrato de empreitada de obras públicas de complexidade técnica muito reduzida e não 
excedendo o preço contratual 15.000,00 €, é dispensada a redução a escrito do mesmo – vide alínea d) do n.º 1 
do artigo 95.º do CCP -. 
 

Tendo em conta que a decisão é favorável ao único interessado, sugere-se a dispensa da audiência prévia, nos 
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 103º do CPA. 
 

A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da 
publicitação da mesma, pela entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos 
(www.base.gov.pt) – ver art. 127.º do CCP -. 
 

Conclusão: 

Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos: 
 
1. Dispensa da audiência prévia nos termos da alínea b) do nº 2 do artigo 103º do CPA; 
 
2. A adjudicação da presente empreitada à empresa Litobras - Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas, Lda; 
 
3. Autorização para a realização da despesa no valor de 14.000,00 euros, acrescido de IVA. 
 
À Consideração superior, 
O Técnico Superior, 
(Fernando Cavacas, Dr.) 
11.06.2010 

 
Adjudique-se. 
À Reunião de Câmara. 
O Vice-Presidente* 
(Santos Mota, Dr.) 
14.06.2010 
 

* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal por despachos de 03.11.2009 de 06.11.2009. 

 

e 
 
Assunto:  EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE ESCOLAS BÁSICAS DO 1.º CICLO 
 EB 1/2 DE SOURE 
 ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL 
      - ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 

 

Com vista à execução da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exª a aprovação dos seguintes pontos: 
 
1. ESCOLHA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO: 
 

Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 14.051,16 euros, inferior ao limite máximo de 
150.000,00 euros estabelecidos para o recurso ao procedimento de ajuste directo – cf. alínea a) do artigo 19º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro -. 
 

http://www.base.gov.pt/
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A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente informação, 
insere-se dentro do âmbito de competências quer do Presidente da Câmara Municipal quer da Câmara Municipal, uma vez que se trata de 
uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de Junho. 
 

O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela rubrica 02.02.07.01.03.05 e 
trata-se de acção inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 01.002 2010/15. 
 

2. PROCESSO 
 

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em Anexo. 
 
3. CONSULTAR A(S) SEGUINTE(S) ENTIDADE(S) 
 

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do artigo 114º do Código dos Contratos Públicos, à seguinte entidade: 
 

 ● Litobras - Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas, Lda. 
 

4. JÚRI 
 

Uma vez que será apenas convidada uma empresa a apresentar proposta, está dispensada a criação de júri, nos termos do n.º 1 do art.º 
67.º do Código dos Contratos Públicos. 
 

À consideração superior, 

O Técnico Superior, 
(Fernando Cavacas, Dr.) 
07.05.2010 

 
De acordo. 
À Reunião de Câmara. 
O Vice-Presidente* 
(Santos Mota, Dr.) 
10.05.2010 
 

* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal por despachos de 03.11.2009 de 06.11.2009. 

 
 

e 
 

Assunto:   EDUCAÇÃO  
                   - Ensino Básico e Secundário 
          - Conservação/Reparação Escolas Básicas 1º Ciclo 
                  - EB 1/2 Soure – Espaço para instalação de Parque Infantil 
 

Por determinação superior, foi elaborado o Projecto Base para execução de um arranjo urbanístico no perímetro da escola 
acima referida, destinado à instalação de um Parque Infantil. 
A proposta efectuada contempla um pórtico de entrada a partir do arruamento exterior, uma rampa de acesso à cota inferior 
e uma vedação metálica para todo este espaço. 
Estima-se que o conjunto dos trabalhos a executar, de acordo com o mapa orçamental anexo, importe em 14.051,16€ 
(catorze mil cinquenta e um euros e dezasseis cêntimos). 
 
 

Empresa a Consultar: LITOBRAS 
Prazo de Execução: 2 Semanas 
 

À Consideração Superior 
Rui Fernandes – Arqº 
6 Maio 2010 

 

Foi tomado conhecimento.------------------------------------------------------------------- 
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4.2. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO  
                   - Ajuste Directo 
 
Foram presentes as seguintes informações:   
 
Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 

   AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ÁREAS DE RECREIO 
   EB 1/2 DE SOURE – PARQUE INFANTIL 
      - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 

   - ESCOLHA  DE PROCEDIMENTO PRÉVIO 
       

Com vista ao fornecimento em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos: 

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
 

Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 7.470,00 euros, inferior 
ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste directo, 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 adoptar, 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 encargo previsto tem dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela rubrica 02.02.07.01.10.02 e 
trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 01.002 2010/18. 
 

2. PROCESSO 
 

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo. 
 
3. CONSULTAR A SEGUINTE ENTIDADE 
 

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas: 
 

- Soinca - Equipamentos para Parques Infantis 
 

4. JÚRI 
 

Uma vez que será apenas convidada uma empresa a apresentar proposta, está dispensada a criação de júri, nos 
termos do n.º 1 do art. 67º do CCP. 
 

À consideração superior, 
A Secção de Aprovisionamentos, 
(Mabilda Cura, Dra.) 
05/08/2010 

 
De acordo. 
À Reunião de Câmara. 
O Vice-Presidente* 
(Santos Mota, Dr.) 
12.08.2010 
 

* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal por despachos de 03.11.2009 de 06.11.2009. 
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e 
 
Assunto:  EDUCAÇÃO - Ensino Básico e Secundário 
          - Aquisição de Equipamento para Áreas de Recreio 
                  - EB 1/2 Soure – Parque Infantil 
                                        - Aquisição de Equipamento 
 
O Projecto de Arranjo Urbanístico do espaço acima citado, prevê a instalação de um equipamento de recreio, composto por 
uma plataforma coberta, com duas torres unidas por ponte, acesso por escadas, dois escorregas rectos, rede de marinheiro, 
cinco espaldares e três barras. 
O conjunto das peças importa na quantia de 7.470,00€. 
 

Empresa a Consultar: SOINCA 
Prazo de Fornecimento: 2 Semanas 
 
 

À Consideração Superior 
Rui Fernandes – Arqº 
 2 Agosto 2010 
 

 

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

Ponto 5. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO  
             . PROGRAMA DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - 1.º CEB 
                   - Ano Lectivo 2010/2011 
                        . Recrutamento de Técnicos  
 

Foi presente a seguinte informação:  
 
 

Assunto ► EDUCAÇÃO / ENSINO BÁSICO  

                       Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular – 1º CEB  

                     - Ano Lectivo 2010/2011 

                         * Recrutamento de Técnicos 
 

Em Reunião de Câmara de 15 de Julho de 2010, foi deliberado aprovar a ratificação da subscrição do 
Acordo de Colaboração entre a Autarquia e o Agrupamento de Escolas de Soure, com vista à 
implementação das Actividades de Enriquecimento Curricular, no Ano Lectivo 2010/2011.  

Naturalmente, a implementação deste Programa implica a necessidade de Recursos Humanos 
habilitados, a contratar pelo Município. 

Nos termos da cláusula XIX do Acordo de Colaboração supra referido, o Município poderá, também, 
vir a sub–protocolar com Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho, a 
disponibilização de Professores de algumas Actividades de Enriquecimento Curricular por 
profissionais que, comprovadamente, possuam as habilitações consideradas adequadas nos termos 
legalmente estabelecidos. 

No que toca à contratação de Recursos Humanos, a Lei nº 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, veio aprovar 
os novos Regimes de Vinculação, de Carreiras e de Remunerações dos Trabalhadores que Exercem Funções 
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Públicas, definindo, complementarmente, o regime jurídico-funcional aplicável a cada modalidade de 
constituição da relação jurídica de emprego público. 

Esta Lei, no seu art. 6º – “Gestão dos Recursos Humanos em Função dos Mapas de Pessoal ” – estabelece, no 
nº 2 que, quando se verifique que o número de trabalhadores em funções públicas é insuficiente face às 
exigências previstas no mapa de pessoal em vigor, designadamente, no que se refere a postos de trabalho previstos 
e não ocupados, o órgão ou serviço pode promover o recrutamento para a ocupação dos postos de trabalho em 
causa. 

O Mapa de Pessoal do Município de Soure contempla, para o ano 2010, o preenchimento dos postos de 
trabalho necessários ao desenvolvimento das Actividades de Enriquecimento Curricular. 

O Decreto – Lei nº 209/2009, de 03 de Setembro, vem proceder à adaptação da Lei nº 12-A/2008, de 27 
de Fevereiro, à Administração Autárquica. No seu art. 4º ”Gestão dos Recursos Humanos em Função dos 
Mapas de Pessoal”, este Decreto-Lei determina que o recrutamento, nas condições previstas naquela 

Lei e supra mencionadas, seja precedido de aprovação do órgão executivo. 

A Lei nº 12-A/2010, de 30 de Junho, aprova um conjunto de medidas adicionais de consolidação orçamental 
que visam reforçar e acelerar a redução do défice excessivo e o controlo do crescimento da dívida pública previstos 
no Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC).  

Esta Lei, no seu art. 10º, “Controlo do Recrutamento de Trabalhadores nas Administrações Regionais e 
Autárquicas”, determina que, no caso das Autarquias Locais, o recrutamento excepcional de Recursos 
Humanos deve ser fundamentado e autorizado sob proposta do Presidente da Câmara ao órgão 

executivo. 
 

O Decreto-Lei nº212/2009, de 03 de Setembro, estabelece o regime aplicável à Contratação de Técnicos que 
assegurem o desenvolvimento das Actividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1º Ciclo do Ensino Básico 
nos Agrupamentos de Escolas da Rede Pública.  

Este Decreto-Lei, no seu art. 3º, “Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo”, estabelece que, para assegurar 
necessidades temporárias de serviço no âmbito das AEC, os municípios celebram contratos de trabalho a termo 
resolutivo, a tempo integral ou parcial, com técnicos especialmente habilitados para o efeito.  

Neste mesmo diploma, o art. 7º “Inscrição, Selecção, Ordenação e Reserva de Recrutamento”, refere que a 
candidatura ao processo de selecção é feita mediante o preenchimento de formulário electrónico no sítio da 
Internet do Município ou dos Agrupamentos de Escolas da área territorial do respectivo Município. 

O recrutamento destes Técnicos visa, pois, o desenvolvimento das Actividades de Enriquecimento 
Curricular, concretamente para o Ano Lectivo 2010/2011, isto é, enquadra-se também na alínea f) do 
art. 93º “Execução de tarefa ocasional ou serviço determinado precisamente definido e não duradouro”, da Lei nº 
59/2008, de 11 de Setembro, que aprova o Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas. 

Face ao exposto, sugerimos:  

- A aprovação, pelo Órgão Executivo, da autorização para iniciar o processo de recrutamento 
excepcional de Técnicos necessários à implementação das Actividades de Enriquecimento 
Curricular nas Escolas do 1º CEB do Município de Soure, no Ano Lectivo 2010/2011. 

À Consideração Superior, 
Paços do Município de Soure, 29 de Julho de 2010 
A Técnica Superior, 

(Lilia Berardo) 
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De acordo. 
À Reunião de Câmara, para ratificação. 
A Vereadora* 
(Ana Maria Treno, Dra.) 
30.07.2010 
 

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

 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ratificação do Despacho da Senhora Vereadora, Dra. Ana 

Maria Treno.-------------------------------------------------------- 
 

Ponto 6. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 
               . Plano Tecnológico da Educação para o 1.º CEB 
               . Economia Digital e Sociedade do Conhecimento 

  . Escola Digital - 1.º CEB Granja do Ulmeiro 
       - QREN - mais Centro 

                           . Aprovação de Candidatura – “Confirmação” 

 

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

Ponto 7. EDUCAÇÃO  

             . (Re)Ordenamento da Rede Escolar  
                     - Projecto de Portaria  
                           . Parecer da A.N.M.P. 
                           . Resposta do Ministério da Educação 
 

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

Ponto 8. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
             . Piscinas Municipais  
             . Tarifário 
                   - Isenções e Reduções  
                       . C.N.E (Corpo Nacional de Escutas) 
 
Foi presente a seguinte informação: 
 
ASSUNTO: DESPORTO E TEMPOS LIVRES  
                        PISCINAS MUNICIPAIS  
                        TARIFÁRIO  
                         ISENÇÕES E REDUÇÕES  
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Relativamente ao assunto em epígrafe, e na sequência do despacho de 20.07.2010, somos a informar: 
 

Através de requerimento, remetido via correio electrónico, efectuado pelo Agrupamento 1224 do 
Corpo Nacional de Escutas (CNE) - Escutismo Católico Português, é requerido, à Câmara Municipal de 
Soure, o uso, da Piscina Municipal Coberta de Vila Nova de Anços, se possível gratuitamente. 
 

Desde logo são dois os pedidos constantes do requerimento. Primeiro um pedido de utilização da 
Piscina, supõe-se que por associados do Corpo Nacional de Escutas. Um segundo pedido, que essa 
utilização seja efectuada de forma gratuita. 
 

Quanto ao primeiro pedido, da utilização da piscina, cabe o mesmo no âmbito da utilização em Regime 
Livre, previsto no n.º1.2 do artigo 4.º do Regulamento Geral de Utilização de Piscinas Municipais do 
Concelho de Soure, podendo o seu acesso efectuar-se livremente desde que, adquirido o bilhete de 
entrada nos termos do n.º3 do mencionado artigo 4.º e feito o pagamento da tarifa, prevista na 
respectiva Tabela (vide artigo 4.º do Regulamento das Piscinas Municipais Cobertas, ao Ar Livre e 
Mistas). 
 

Quanto à gratuitidade da utilização, tal questão encontra-se regulada no artigo 6.º do Regulamento das 
Piscinas Municipais Cobertas, ao Ar Livre e Mistas, sob a epígrafe “Isenções e Reduções”. 
 

Assim, nesta norma são previstas isenções e reduções subjectivas e objectivas, ou seja em função da 
natureza jurídica do beneficiário da isenção/redução, ou em determinadas situações. 
 

Nos termos dos artigos 13.º e 38.º dos respectivos Estatutos, o Agrupamento é um dos níveis da 
estrutura do Corpo Nacional de Escutas (CNE) – Escutismo Católico Português, pessoa colectiva de 
utilidade pública, portadora do NIPC 500972052. 
 

A utilidade pública foi declarada por despacho do Primeiro-Ministro, de 20 de Julho de 1983, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 177, de 3 de Agosto de 1983. 
 

O n.º3 do mencionado artigo 6.º do Regulamento das Piscinas Municipais Cobertas, ao Livre e Mistas, 
prevê que “as pessoas colectivas de utilidade pública (…) poderão beneficiar de redução até 100% do valor da 
taxa.” 
 

Atenta a natureza jurídica do Corpo Nacional de Escutas (CNE), pessoa colectiva de utilidade pública, 
do qual faz parte o Agrupamento 1224, poderá, assim, ser concedida uma redução até 100% do valor 
da tarifa. 
 

Em face do exposto somos de parecer que: 
 

1. Deverá a requerente completar o seu requerimento, juntado, no mais curto possível, documento 
oficial da existência jurídica do Agrupamento 1224, designadamente deliberação do órgão do CNE 
com competência para a sua criação, ou qualquer outro documento comprovativo; 

 

2. Sendo o Corpo Nacional de Escutas (CNE), uma pessoa colectiva de utilidade pública, do qual faz 
parte o Agrupamento 1224, poderá, nos termos do n.º3 do mencionado artigo 6.º do Regulamento 
das Piscinas Municipais Cobertas, ser concedida uma redução até 100% do valor da tarifa no bilhete 
dos seus associados; 
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3. No caso de ser concedida a redução, sugere-se, ainda, que no acto da aquisição de bilhete, seja 
exigido aos associados do CNE, a exibição de cartão ou qualquer outro documento comprovativo 
daquela qualidade, sem o qual não poderá o associado beneficiar da redução;  

 

4. Atenta a proximidade da data da actividade, sugere que as notificações sejam efectuadas por 
telefone, nos termos do artigo 70.º n.º 2 do CPA; 

 

5. A competência para concessão da presente redução compete ao Presidente da Câmara Municipal, 
porquanto o Regulamento já foi aprovado pela Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal, e 
apenas nos casos de n.º 6 do artigo 6.º é conferida competência à Câmara Municipal. 

 
À consideração superior,  
O Jurista, 
(Edgar J. Domingues, Dr.) 
21.07.2010 
 
De acordo com as conclusões do Parecer, autorizo a frequência solicitada com redução de 100% 
Comunique-se, também, conforme o sugerido no ponto n.º 4 do Parecer. 
Obs.: À Reunião de Câmara. 
João Gouveia, Dr.  
2010.07.22 

 

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

 

Ponto 9. ACÇÃO SOCIAL  
                  . APOIO A ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL  
             . AQUISIÇÃO DE TERRENOS   
                   - Deliberação de 26.11.2009, Ponto 18  
                         . Clarificação/Adenda 
 
Foram presentes as seguintes informações: 
 
Proposta 
Considerando as informações anexas, prestadas pelo meu Secretário e pela Sr.ª Chefe de Divisão, Eng.ª Maria José 
Carvalhão, relativamente ao processo de aquisição de uma parcela de terreno, em Vila Nova de Anços, aprovada em 
Reunião de Câmara Municipal de 26 de Novembro de 2009 - Ponto 18, propõe-se: 
 

- Que a Câmara Municipal proceda a uma clarificação/concretização da sua deliberação de 26/11/2009, esclarecendo onde 
se lê: “… aprovar a aquisição de uma parcela de terreno…”, pretendeu-se deliberar sobre a aquisição de dois prédios, 
pertencentes a Abílio Ferreira Galvão e mulher, Maria Isabel Dos Santos Mesquita Ferreira Galvão e a Fernando Ferreira 
Galvão, na qualidade de herdeiros de Acácio Azevedo Galvão e Maria Ferreira, abaixo descriminados: 
 

1)- Rústico, terreno de cultura de milho com 5 fruteiras, sito em “Quintais do Poço”, Vila Nova de Anços, inscrito na 
respectiva matriz predial sob o artigo 7726 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Soure sob o n.º 3875 /  Vila 
Nova de Anços, pelo valor de 15.000€. 
 

2)- Urbano, sito em Vila Nova de Anços, inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo 499, não descrito na Conservatória 
do Registo Predial, pelo valor de 20.000€. 
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Que a escritura seja realizada no Cartório Notarial de Soure e que em representação do Município outorgue a referida 
escritura qualquer um dos Vereadores em regime de permanência. 
 

O Vereador 
Mário Jorge Nunes* 
06.08.2010 
* Com competências delegadas por despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 6 de Novembro de 2009  

 
e  

 
ASSUNTO: ACÇÃO SOCIAL  
                     APOIO A ACTIVIDADES DE ÂMBITO SOCIAL  
                     AQUISIÇÃO DE TERRENOS  
                     - Aquisição de um terreno em Vila Nova de Anços 

                           Clarificação/Adenda  
 

Considerando a necessidade de clarificar ou melhor identificar a aquisição de um terreno com ≈ 700 m2 de área, situado 
junto à casa do povo em Vila Nova de Anços, não existindo agora dúvidas que o “terreno” é composto por dois 
prédios/artigos, um rústico e um urbano, mantenho o parecer de que é razoável o valor de 35.000€ para a aquis ição em 
causa, distribuídos da seguinte forma: 
 

      1) Prédio rústico com a área de 605m2, pelo valor de 15.000€ que se traduz num valor unitário de 24,8 €/m2. Embora seja 
um prédio rústico está todo inserido em perímetro urbano pelo que este valor é razoável; 

 

       2) Prédio urbano com a área de 86m2, antiga oficina de ferreiro (utilização para serviços) pelo valor de 20.000€. 
Considerando a utilização e o índice de construção previsto para a zona, parece-me razoável este valor. 

 
À Consideração Superior 
Maria José O. Carvalhão – Eng.ª  
5 de Agosto de 2010 

 
e 

 
ASSUNTO: ACÇÃO SOCIAL  
                    - APOIO A ACTIVIDADES NO ÂMBITO ACÇÃO SOCIAL  
                    - AQUISIÇÃO DE TERRENOS 
                    - DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 26 NOVEMBRO DE 2009 – PONTO 18 
                            . ESCLARECIMENTO  
 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, na sua 22ª reunião ordinária realizada em 26 de Novembro de 2009, a 
aquisição de um terreno sito em Vila Nova de Anços, conforme decorre das informações técnicas dos Serviços, pelo valor de 
35.000 euros. 
 

Na elaboração do processo tendente à feitura da escritura de compra e venda constatou-se, que o terreno objecto da 
deliberação, é composto por dois prédios, um rústico e outro urbano. 
 

A referida escritura de compra e venda poderá ser lavrada no Cartório Notarial de Soure (único existente neste Concelho) 
em virtude da ausência do Notário Privativo do Município de Soure. Tendo para o efeito sido contactada a Notária, Dr.ª 
Celeste Pita, a mesma solicitou informação adicional sobre a deliberação da Câmara Municipal, com o objectivo de esta ser 
mais específica e esclarecedora sobre a identificação do terreno objecto da aquisição. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

15.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,  
 realizada no dia 16 de Agosto de 2010 

 

 20 

À consideração superior, 
Soure, 05.08.2010 
O Secretário 
(Gil Soares, Dr.) 

 
À Sr.ª Eng.ª Maria José Carvalhão, (Chefe de Divisão) para melhor identificação/clarificação, urgente, sobre a avaliação dos prédios que 
compõem a parcela de terreno a adquirir. 
O Vereador* 
(Mário Jorge Nunes) 
05.08.2010 
 

* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo. senhor Presidente da Câmara municipal por despacho de 06.11.2009. 

 
O Senhor Presidente referiu que: “como estarão lembrados, em 26 de Novembro 
de 2009, aprovámos a aquisição de uma parcela de terreno, em Vila Nova de Anços, 
por trinta e cinco mil euros, contigua à IPSS e que, no futuro, seria cedida para 
investimento na área da Acção Social… A Senhora Notária diz que a deliberação 
não era completamente esclarecedora sobre a identificação do terreno objecto da 
aquisição… portanto, do que se trata é de aprovarmos uma proposta complementar 
de clarificação/concretização da deliberação de 26.11.2009. 
Assim, propõe-se que se aprove a proposta do Senhor Vereador, Mário Jorge 
Nunes”.  
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta do Senhor Vereador, Mário Jorge Nunes.---------------

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

 
Ponto 10. ACÇÃO SOCIAL  
                  . APOIO A ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL 
              . Associação Cultural Recreativa e Social de Samuel - IPSS 

                   - Construção de Lar de Idosos  
                         . Isenção de Taxas 
 

Foram presentes as seguintes informações:   
 
Assunto: Construção de lar de idosos  
                  Processo: 1/2009 
                  Requerente: Associação Cultural Recreativa e Social de Samuel  
                  Local: Coles - Samuel  
 
A entidade acima identificada é titular de um processo relativo a um pedido de informação prévia (Proc.1/2009), 
para construção de um lar de idosos. 
 

No âmbito desse processo requereu a emissão de uma declaração, prevista no Regime Jurídico da Urbanização 
e Edificação. 
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O valor da taxa a cobrar pela emissão da declaração seria de 50€. 
 

Face ao interesse que o investimento reveste para o concelho, e tendo em conta a informação jurídica em anexo, 
a requerente reúne os requisitos previstos no art.º 25.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 
Municipais, pelo que, pode ser isenta do pagamento de taxas municipais referentes à emissão da declaração. 
 
Maria José Carvalhão – Eng.ª 
Chefe de Divisão de Gestão Urbanística  
1 de Junho 2010 
 
Defira-se a Isenção  
À Reunião de Câmara. 
O Vice-Presidente* 
(Santos Mota, Dr.) 
01.06.2010 
 

* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal por despachos de 03.11.2009 de 06.11.2009. 

 
e 
 
 

Assunto: Construção de Lar de terceira idade   
                  Processo: 1/2009 
                  Requerente: Associação Cultural Recreativa e Social de Samuel  
                  Local: Coles - Samuel  
                   - Taxas. Isenção 
 
A Associação Cultural Recreativa e Social de Coles de Samuel, vem, através do requerimento n.º515 de 1 de 

Junho de 2010, requerer a isenção do pagamento das taxas devidas, pelo acto praticado no âmbito do processo de 

informação Prévia n.º1/2009, relativo à construção de um Lar de 3.ª Idade. 
 

A requerente instruiu o seu pedido com fotocópia dos Estatutos da Associação e extracto do Diário da República, 

com a publicação da declaração de registo definitivo dos estatutos da Instituição Particular de Solidariedade 

Social, bem como do reconhecimento de utilidade pública. 
 

A isenção ou redução subjectiva de taxas municipais, encontra-se prevista no Capítulo III do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais. 
 

Ali, o n.º1 do artigo 25.º, dispõe que “estão isentas do pagamento de taxas as pessoas colectivas de utilidade 

pública administrativa, as instituições particulares de solidariedade social, bem como as de mera utilidade 

pública, relativamente aos actos e factos se destinem à directa e imediata realização dos seu fins”. 

 
O n.º10 do mesmo artigo, refere ainda que a apreciação e decisão de eventual isenção ou redução de 

taxas, carece de formalização de pedido que deverá ser acompanhado dos documentos comprovativos 

da natureza jurídica das entidades e da sua finalidade estatutária. 
 

Analisando o pedido e os documentos anexos, a requerente comprovou tratar-se de uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social e pessoa colectiva de utilidade pública, que tem como fim principal a 

promoção social, designadamente no apoio à velhice e invalidez, pelo que se encontram reunidos os 
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requisitos previstos no n.º1 do referido artigo 25.º, no que respeita à natureza jurídica e à finalidade 

estatutária. 
 

Verifica-se também que, a entidade requerente não tem dívidas vencidas para com o Município de 

Soure, cumprindo com o disposto no n.º10 do mesmo artigo. 
 

Em face do exposto somos de parecer que: 
 

A requerente reúne os requisitos previstos no artigo 25.º do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais, pelo que está isenta do pagamento das taxas municipais 

referentes ao processo em questão.  
 

A isenção, prevista no n.º1 do artigo 25.º, depende, apenas, da verificação dos requisitos ali 

previstos, cuja competência pertence ao Presidente da Câmara Municipal, nos termos da alínea 

c) do n.º1 do artigo 68.º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro. 

 

À consideração superior, 

(Edgar J. Domingues, Dr.) 

1 de Junho de 2010 

 

 

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

Ponto 11. ACÇÃO SOCIAL /EDUCAÇÃO  
                   . APOIO A ACTIVIDADES NO ÂMBITO DA ACÇÃO SOCIAL 
              . Santa Casa da Misericórdia de Soure - IPSS 

                   - Construção de Lar de Idosos e Creche 

                         . Isenção de Taxas 
 
Foram presentes as seguintes informações:   
 
Assunto: Pedido de Licenciamento para Construção de Lar de Idosos e Creche  
                 Processo: 2/2010 
                 Requerente: Santa Casa da Misericórdia de Soure  
                 Local: Saibreira – Soure 
 

A entidade acima identificada é titular de um processo relativo a um pedido de licenciamento (Proc.2/2010), para 
a construção de um lar de idosos e creche. 
 

No âmbito deste processo requereu a emissão do alvará de licença de construção. 
 

O valor da taxa a cobrar pela emissão do referido alvará seria 4.465,00€. 
 

Face ao interesse que o investimento reveste para o concelho, e tendo em conta a informação jurídica em anexo, 
a requerente reúne os requisitos previstos no art.º 25.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 
Municipais, pelo que, pode ser isenta do pagamento de taxas municipais referentes à emissão do alvará de 
licença de construção. 
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Maria José Carvalhão – Eng.ª 
Chefe de Divisão de Gestão Urbanística  
9 de Junho 2010 

 
Defira-se a Isenção  
À Reunião de Câmara. 
O Vice-Presidente* 
(Santos Mota, Dr.) 
09.06.2010 
 

* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal por despachos de 03.11.2009 de 06.11.2009. 

 
e 
 
Assunto: Licenciamento para Nova construção de Lar de Idosos e Creche  
                 Processo: 2/2010 
                 Requerente: Santa Casa da Misericórdia de Soure  
                 Local: Saibreira – Soure 
                   - Taxas. Isenção 
 
A Santa Casa da Misericórdia de Soure, vem, através do requerimento n.º541 de 8 de Junho de 2010, requerer a 

isenção do pagamento das taxas devidas, pela emissão de alvará no âmbito do processo de licenciamento de obras 

particulares n.º2/2010, relativo à construção de um Lar de 3.ª Idade e Creche. 
 

A requerente instruiu o seu pedido com os respectivos Estatutos.  
 

A isenção ou redução subjectiva de taxas municipais, encontra-se prevista no Capítulo III do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais. 
 

Ali, o n.º4 do artigo 25.º, dispõe que “as pessoas constituídas na ordem jurídica canónica estão isentas do 

pagamento de taxas relativamente aos factos ou actos directa e imediatamente destinados à realização de fins de 

solidariedade social”. 

 

Também o n.º1 do artigo 25.º, dispõe que “estão isentas do pagamento de taxas as pessoas colectivas de 

utilidade pública administrativa, as instituições particulares de solidariedade social, bem como as de mera 

utilidade pública, relativamente aos actos e factos se destinem à directa e imediata realização dos seu fins”. 

 
O n.º10 do mesmo artigo, refere ainda que a apreciação e decisão de eventual isenção ou redução de 

taxas, carece de formalização de pedido que deverá ser acompanhado dos documentos comprovativos 

da natureza jurídica das entidades e da sua finalidade estatutária. 
 

Analisando o pedido e os documentos anexos, a requerente comprovou tratar-se de uma entidade 

constituída na ordem jurídica canónica assim como de uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social, que tem como fim principal praticar a solidariedade social, designadamente no apoio à velhice e 

invalidez, pelo que se encontram reunidos os requisitos previstos no n.º1 e n.º4 do referido artigo 25.º, 

no que respeita à natureza jurídica e à finalidade estatutária. 
 

Verifica-se também que, a entidade requerente não tem dívidas vencidas para com o Município de 

Soure, cumprindo com o disposto no n.º10 do mesmo artigo. 
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Em face do exposto somos de parecer que: 
 

A requerente reúne os requisitos previstos no artigo 25.º do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais, pelo que está isenta do pagamento das taxas municipais 

referentes ao processo em questão.  
 

A isenção, prevista no n.º1 do artigo 25.º, depende, apenas, da verificação dos requisitos ali 

previstos, cuja competência pertence ao Presidente da Câmara Municipal, nos termos da alínea 

c) do n.º1 do artigo 68.º da Lei n.º169/99, de 18 de Setembro. 

 

À consideração superior,  

(Edgar J. Domingues, Dr.) 

9 de Junho de 2010 

 

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

Ponto 12. SAÚDE/ACÇÃO SOCIAL 
              . Associação Cultural Recreativa e Social de Samuel - IPSS 

                   - Construção de Unidade de Cuidados Continuados  
                         . Isenção de Taxas 
 

Foram presentes as seguintes informações:   
 
Assunto: Construção de Unidade Cuidados Continuados  
                  Processo: 69/2009 
                  Requerente: Associação Cultural Recreativa e Social de Samuel 
                  Local: Samuel – Samuel 
 

A entidade acima identificada é titular de um processo relativo a um pedido de licenciamento (Proc.69/2009), para 
construção de uma unidade de cuidados continuados. 
 

No âmbito deste processo requereu a emissão do alvará de licença de construção. 
 

O valor da taxa a cobrar pela emissão do referido alvará seria 3.566,50€. 
 

Face ao interesse que o investimento reveste para o concelho, e tendo em conta a informação jurídica, a 
requerente reúne os requisitos previstos no art.º 25.º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas 
Municipais, pelo que, pode ser isenta do pagamento de taxas municipais referentes à emissão do alvará de 
licença de construção. 
 

Maria José Carvalhão – Eng.ª 
Chefe de Divisão de Gestão Urbanística  
6 de Agosto de 2010 

 
Defira-se a Isenção  
À Reunião de Câmara. 
O Vice-Presidente* 
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(Santos Mota, Dr.) 
09.08.2010 
 

* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal por despachos de 03.11.2009 de 06.11.2009. 

 
 

e 
 
 
Assunto: Construção de Unidade de Cuidados Continuados 
                  Processo: 69/2009 
                  Requerente: Associação Cultural Recreativa e Social de Samuel  
                  Local: Samuel  
                   - Taxas. Isenção 
 
A Associação Cultural Recreativa e Social de Coles de Samuel, vem, através do requerimento n.º665 de 13 de 

Julho de 2010, requerer a isenção do pagamento das taxas devidas, pela emissão de alvará a praticar no âmbito do 

processo de licenciamento de obras, relativo à construção de uma Unidade de Cuidados Continuados. 
 

A requerente instruiu o seu pedido com fotocópia dos Estatutos da Associação e extracto do Diário da República, 

com a publicação da declaração de registo definitivo dos estatutos da Instituição Particular de Solidariedade 

Social, bem como do reconhecimento de utilidade pública. 
 

A isenção ou redução subjectiva de taxas municipais, encontra-se prevista no Capítulo III do Regulamento de 

Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais. 
 

Ali, o n.º1 do artigo 25.º, dispõe que “estão isentas do pagamento de taxas as pessoas colectivas de utilidade 

pública administrativa, as instituições particulares de solidariedade social, bem como as de mera utilidade 

pública, relativamente aos actos e factos se destinem à directa e imediata realização dos seu fins”. 

 
O n.º10 do mesmo artigo, refere ainda que a apreciação e decisão de eventual isenção ou redução de 

taxas, carece de formalização de pedido que deverá ser acompanhado dos documentos comprovativos 

da natureza jurídica das entidades e da sua finalidade estatutária. 
 

Analisando o pedido e os documentos anexos, a requerente comprovou tratar-se de uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social e pessoa colectiva de utilidade pública, que tem como fim principal a 

promoção social, designadamente no apoio social à velhice e invalidez, pelo que se encontram reunidos 

os requisitos previstos no n.º1 do referido artigo 25.º, no que respeita à natureza jurídica e à finalidade 

estatutária. 
 

Verifica-se também que, a entidade requerente não tem dívidas vencidas para com o Município de 

Soure, cumprindo com o disposto no n.º10 do mesmo artigo. 
 
 

Em face do exposto somos de parecer que: 
 

A requerente reúne os requisitos previstos no artigo 25.º do Regulamento de Liquidação e 

Cobrança de Taxas Municipais, pelo que pode ser isenta do pagamento das taxas municipais 

referentes ao processo em questão.  
 

À consideração superior,  
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(Edgar J. Domingues, Dr.) 

17 de Julho de 2010 

 
 

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

 

Ponto 13. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS 

               . FESTAS DE S. MATEUS E FATACIS // 2010 
 

           13.1. Organização 
 

Foi presente a seguinte informação: 
 

Assunto:  DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

   FESTAS DE S. MATEUS E FATACIS / 2010 
     - ORGANIZAÇÃO 

 

A Câmara Municipal de Soure, na sua Reunião de 24 de Março do corrente ano, aprovou por 
unanimidade a proposta apresentada pela Associação Empresarial de Soure para organizar mais 
uma vez os eventos em epígrafe, naturalmente de acordo com o previsto no protocolo aplicável. 
 

Agora, vem a Associação Empresarial de Soure solicitar a extensão a 2010 do previsto na 
“segunda parte” do número um da cláusula quinta do atrás aludido protocolo.  
 

Embora a aplicabilidade do solicitado estivesse prevista apenas para o primeiro ano de vigência 
do protocolo – 2007 –, uma vez que não têm vindo a ser geradas as receitas esperadas pela 
cobrança de entradas, deverá a Câmara Municipal avaliar da extensão do mesmo regime ao 
corrente ano de 2010, à semelhança do que foi aprovado para os anos transactos de 2008 e de 
2009. 
 

À consideração superior, 
O Jurista, 
(Edgar J. Domingues, Dr.) 
28.07.2010 

 
O Senhor Presidente referiu que: “aquilo que se propõe é que, em 2010, aprovemos 
ainda a extensão da aplicabilidade desta “segunda parte”, do n.º 1 da Cláusula 
Quinta do Protocolo em vigor.” 
 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pelo Senhor Presidente, conforme 

decorre da informação técnica/jurídica.---------------------------- 
 
           13.2. Ornamentação da Vila de Soure 
                   - Ajuste Directo  
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Foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS 
     FESTAS DE S. MATEUS E FATACIS // 2010 

- ORNAMENTAÇÃO DA VILA DE SOURE – SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 
- ESCOLHA DO 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 adopção da modalidade de ajuste directo, uma vez que o preço base é de 13.000,00 euros, inferior 
ao limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste directo, 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 adoptar, 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 encargo previsto para o presente serviço tem dotação no orçamento para o presente ano de 2010 pela rubrica 
02.04.11.02.99 e trata-se de acção inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 08.003 
2010/177. 

 
2.PROCESSO 
 

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo. 

 
3.CONSULTAR A SEGUINTE ENTIDADE 
 
 

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas: 
 
 

- A Romeira - Iluminações Festivas, Lda. 
 

4.JÚRI 
 

Uma vez que será apenas convidada uma empresa a apresentar proposta, está dispensada a criação de júri, nos 
termos do n.º 1 do art. 67º do CCP. 
 

À consideração superior, 
A Secção de Aprovisionamentos, 
(Mabilda Cura, Dra.) 
05/08/2010 

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adopção da modalidade de ajuste directo, conforme decorre 

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

Ponto 14. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – APOIO À ACTIVIDADE ECONÓMICA 
              . Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo 

Mondego  
         - BOMBAGEM DE VILA NOVA DE ANÇOS 
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O Senhor Presidente referiu que: “todos os anos, com a diminuição do caudal do 
rio, os Agricultores ficam sem água para regar as áreas do vale… A Câmara 
Municipal tem dado apoio técnico à Associação de Beneficiários e tem instalado um 
sistema de bombagem, fornecendo a energia eléctrica todos os anos… Estamos por 
isso a apoiar a Actividade Económica dos Agricultores e a garantir que não haja 
desequilíbrio ambiental, em termos da fauna piscícola…  
Assim, propõe-se que se aprove a ratificação do meu Despacho, de 03 de Julho de 
2010.”      

 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a ratificação do Despacho do Senhor Presidente.-------------------

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

 Ponto 15. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  
                    . TERRAS DE SICÓ - Associação de Desenvolvimento  
                       - Projectos Aprovados 

 
O Senhor Presidente referiu que: “aquilo que se trata é de, naturalmente, em função 
deste ofício, a exemplo dos outros anos, depois de se tomar conhecimento dos 
Projectos Aprovados, que se aprove a autorização das correspondentes 
Transferências...”  
 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a autorização das Transferências correspondentes aos 

Projectos Aprovados.-------------------------------------------------- 
 

Ponto 16. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2010 
              . Apreciação de Propostas de Alteração - 6.ª/6.ª - . 

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

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

6.ª/6.ª -.------------------------------------------------------- 
 

Ponto 17. Participação do Município nos Impostos do Estado 
                  - Município de Soure // 2010 
                        . Informação 
 

Foi presente a seguinte informação: 
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Assunto: Participação dos Municípios nos Impostos do Estado – 2010 

 
Na sequência da publicação da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho, a qual aprova um conjunto de 

medidas adicionais de consolidação orçamental que visam reforçar e acelerar a redução do défice 

excessivo e o controlo do crescimento da dívida pública previstos no Programa de Estabilidade e 

Crescimento (PEC), informo que, nos termos dos artigos 13º e 18º daquele diploma, foi alterado o 

Mapa XIX anexo ao Orçamento do Estado para 2010 (OE/2010 – Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril).  

Deste modo, o montante total a transferir no corrente ano para o Município de Soure, a título de 

participação dos municípios nos impostos do Estado, será de 7.558.161,00€, ao contrário do 

inicialmente previsto, 7.855.545,00€. 

 

Note-se ainda que, em 2009, este montante se situou em 7.481.471,00€. 
 

À consideração superior, 

A Chefe de Gabinete do Presidente 

(Nádia Gouveia, Dra.) 
28/07/2010 

 

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


