24ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 28 de dezembro de 2017, pelas 14,30 horas
,
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--- No dia vinte e oito de dezembro do ano de dois mil e dezassete, pelas catorze 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 vigésima quarta
Reunião Ordinária, estando presentes o Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge da Costa
Rodrigues Nunes, e os Senhores Vereadores: Dra. Nádia Filipa Antunes Madeira Gouveia;
Eng. Agostinho José Jordão Gonçalves; Américo Ferreira Nogueira; Dr. Gil António
Contente Soares; Dra. Maria Manuela Lucas de Oliveira Santos e Ana Patrícia Alves Pereira.
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. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares
Ponto 3. Apreciação da Proposta de Ata de 06.11.2017
Ponto 4. EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO
- FESTA DE NATAL //2017
Ponto 5. EDUCAÇÃO
- Plano Municipal de Transportes Escolares
Ponto 6. TARIFÁRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE TRATAMENTO DE ÁGUAS
RESIDUAIS E DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
. Ciclo Anual de Revisão de Tarifários - 2018
6.1. Tarifário do Serviço de Abastecimento Público de Água
6.2. Tarifário do Serviço de Tratamento de Águas Residuais
6.3. Tarifário do Serviço de Recolha de Resíduos Sólidos
Ponto 7. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. ÁGUAS RESIDUAIS

. Etar - Encaminhamento/Tratamento de Lamas
. Ano de 2018
- Ajuste Direto e Adjudicação
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Ponto 8. SERVIÇOS MUNICIPAIS
- Código de Ética e de Conduta
Ponto 9. SERVIÇOS MUNICIPAIS
. Empresa Pinto e Brás, Lda
- Reclamação de Juros
Ponto 10. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
- De 02 a 31 de janeiro de 2018
. Empreitada da Linha do Norte Subtroço 2.3 Alfarelos - Pampilhosa
. Trabalhos a realizar na Linha do Norte na Estação de Alfarelos
Ponto 11. RLCTM – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SOURE
. Autenticação de Plantas de Arquitetura
. Centro Social de Alfarelos
- Isenção do Pagamento da Taxa
Ponto 12. RLCTM – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SOURE
. Emissão do Alvará de Autorização de Utilização
. APPACDM de Soure - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental
- Isenção do Pagamento da Taxa
Ponto 13. TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)
- 2018
Ponto 14. PLANO ANUAL DE TRABALHOS PARA 2018 - ÁREA DE CONCESSÃO
DENOMINADA “POMBAL”, NO ONSHORE DA BACIA LUSITÂNIA

Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações
A reunião de Câmara começou com a visita do Executivo à nascente do Ourão, em virtude
de um problema detetado na água.----------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “continuando a reunião,
depois da visita ao local sobre o problema da água do Ourão, dizer que tendo sido detetado
o problema no início da semana passada, os serviços detetaram a origem do problema do
mau gosto e do cheiro da água, foram feitas análises suplementares acompanhadas pelo
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Delegado de Saúde, pelo laboratório que tem contrato com o Município para este ano para
o controle e qualidade da água para consumo humano. No sábado passado decidimos fazer
uma intervenção recorrendo a um ajuste direto a um empreiteiro que tem prestado serviços
ao Município na área da água e saneamento e que estava disponível, mesmo sendo, sábado e
domingo, vésperas de Natal, a ir fazer o serviço. Entretanto, parece-nos, com os técnicos,
que é hora de procurar um plano B para eventualidades parecidas com esta, iniciar trabalhos
que levem à construção de uma nova captação na zona da Figueirinha, já no Concelho de
Soure.
Também distribuí uma pequena brochura, que é de 2000, sobre o Sistema Aquífero do
Maciço Calcário do Sicó, que foi um estudo supervisionado pelo Instituto da Água, entidade
competente à altura pela gestão dos sistemas, se pode retirar, já nesta altura, algumas ilações
sobre como funciona as captações de água de nascente no Maciço Calcário Sicó -Alvaiázere.
Pela leitura que fiz, mais convencido fiquei, se já muitas dúvidas tinha, que deve ser um
sistema de captação de águas de superfície que devemos abandonar. Andávamos
esperançados em que a questão da Intermunicipal pudesse ter um desenvolvimento mais
rápido e que uma das obras prioritárias da Intermunicipal fosse uma estação de tratamento
de águas com captação no Rio Mondego, à semelhança do que tem Coimbra, na Zona da
Boavista, e Figueira da Foz, na zona da Fontela. Para já teremos que avançar com o estudo
para uma nova captação na zona da Figueirinha, investimento que andara, pela experiência
que temos, na ordem dos 100.000,00 euros.”----------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “gostaria de deixar uma saudação
muito especial às direções das duas Filarmónicas do Cercal e de Vila Nova de Anços, a
todos os Executantes, aos seus Maestros, pelos dois excelentes Concertos de Natal com que
nos presentearam. Primeiro a Filarmónica do Cercal e a seguir a de Vila Nova de Anços, fica
aqui o meu reconhecimento e o meu agradecimento enquanto Vereadora.”---------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “em relação à água, existe um
problema. Tive a informação, através de um jornal, penso que era o Diário de Leiria, que já
o ano passado tinha havido esse problema, é uma questão que já é recorrente, portanto,
havendo um problema tem que se delinear uma estratégia para o resolver. A estratégia terá
que ser de curto prazo e penso que poderá passar por uma nova captação. Depois também
procurar as causas e para isso pedia, se for possível, que os serviços limitem a bacia da
nascente, não sei se é muito trabalho e se têm capacidade. O problema a existir, existe nessa
bacia, talvez isso até seria uma ajuda para as entidades a procurarem a origem do problema e
depois novas soluções para a sua resolução. O problema da água vai-se colocar, não este
ano, mas daqui a uns anos, é um problema recorrente e que nós temos que fazer frente e o
Município de Soure deve estar na dianteira da resolução desse problema.”-----------------------
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O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “penso que a notícia que o
Senhor Vereador fala saiu no Jornal de Leiria e é uma denúncia, de certo modo, pelo GPS Grupo de Proteção de Sicó da contaminação na Redinha. Curiosamente não fala no Ourão,
mas fala no Anços e noutras nascentes. No historial que fizemos de Pombal, dizer que na
própria nascente do Anços já existia uma captação, está lá à vista, está desativada. Este
estudo explica as cotas e as caraterísticas das nascentes, quanto mais alta for a cota, maior é a
possibilidade de contaminação, também se percebe que quanto mais baixa for a nascente,
maior é o grau de infiltração. A notícia não fala do Ourão, mas chegou ao Ourão.
Nós, entretanto, decidimos com o Município de Pombal iniciar a limpeza da lagoa para
correr menos riscos de contaminação e também, de certo modo, fazer circular a água que
está lá. Por outro lado, para melhor a qualidade da água na Vila de Soure, nós começámos a
introduzir água nos nossos depósitos com autotanques dos Bombeiros Voluntários de
Soure, quer nos depósitos de Soure, quer no depósito da Figueirinha. Começámos a “meter”
água junto à Zona Industrial de Soure, na Baixa da Vila de Soure, vinda do sistema da
Carregosa/Casa Velha e na zona nascente da Vila de Soure, vinda da captação do Vale de
Oliveira. Com esta “mistura” de águas melhorámos o problema da água na Vila de Soure.
A informação que temos é que na zona dos Bonitos a água continua com problemas. A água
dos Bonitos é-nos fornecida pelo Município de Pombal, através da conduta que vai ao longo
da Estrada Nacional N.º 1, em direção à Pelariga. Vou dar indicações para que os
Bombeiros Voluntários de Soure possam também ir levar água em autotanques para o
depósito dos Bonitos para ir minimizando o problema porque, neste momento, a bolsa de
problemas está nos Bonitos e Simões.
Para já a solução em cima da mesa é, sendo viável, depois de um estudo técnico, fazer um
furo na zona da Figueirinha.”-----------------------------------------------------------------------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “só uma informação, já que
estamos na questão da água, nós fizemos análises à legionella nas Piscinas Municipais de Vila
Nova de Anços, no dia 15 de novembro e já chegaram os resultados. Foram feitas análises
aos chuveiros dos balneários masculino e feminino e nos circuitos de águas quentes. A ação
foi acompanhada pela técnica superior Cristina Madeira e os resultados foram
negativos.”---------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “queria destacar, neste período, por um lado
as várias Festas de Natal que decorreram nos estabelecimentos escolares do Concelho de
Soure, tive oportunidade de participar em grande parte delas, e também nas várias Festas de
Natal que decorreram nas IPSS Concelhias.
Queria destacar que estive em representação do Município, no Jantar de Natal do Grupo
Desportivo Sourense, no passado dia 15 de dezembro.
Partilhar as considerações que a Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos fez relativamente
aos Concertos de Natal. Estive presente, no dia de Natal, no Concerto da Sociedade
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Filarmónica Recreativa e Beneficente Vilanovense que foi realmente um evento de grande
qualidade, com muita aderência por parte da população. Também já tinha estado no jantar
de encerramento da época 2017, portanto, ações de grande dinamismo por parte desta
Filarmónica.
Estive também noutras manifestações que decorrem nesta época como os Cantares ao
Menino na Granja do Ulmeiro, a Arruada de Natal da Banda de Soure que decorreu também
no dia 17 de dezembro.
No dia 22 de dezembro, estivemos no jantar de Natal da Junta de Freguesia da Granja do
Ulmeiro.
Por fim, destacar também o Concerto de Natal da Banda de Soure que decorreu no dia 23
de dezembro, também um evento em que houve grande aderência por parte da população,
sendo certo que foi um concerto partilhado entre a Banda de Soure e a Banda da Gesteira.”O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “dar-vos nota que foi
distribuído uma cópia de um convite, mas que é necessário inscreverem-se, que é destinado
a membros de Executivos Municipais da Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego,
um workshop sobre “o impacto das alterações ao Código dos Contratos Públicos do
Decisor Político”. Se algum dos Senhores Vereadores pretender frequentar este workshop
deve comunicar ao gabinete de apoio para que seja feita a vossa inscrição. Será no dia 18 de
janeiro de 2018, nas instalações da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.”------

Foram dadas várias Informações e prestados diversos Esclarecimentos.-----------Ponto 2. Decisões proferidas ao abrigo de Delegação e Subdelegação de Competências
. Licenciamento de Obras Particulares
Município de Soure
Requerimentos para Reunião
De 13-12-2017 a 28-12-2017
28-12-2017
Class.: 01
Ano: 2017
Número: 783
Dt. Entrada Reqt.: 11-12-2017
Processo : 01/2016/43/0
Requerente: Celestino Monteiro Nunes Simões
Tp. Pedido: Novos Elementos
Tp. Construção: Legalização
Tp. Utilização: Anexo
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 14-12-2017
Local Obra: Rua 7 de Outubro
Informação: Deferido de acordo com a informação técnica
Freguesia: Samuel
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Class.: 01
Ano: 2017
Número: 787
Dt. Entrada Reqt.: 12-12-2017
Processo : 01/2016/85/0
Requerente: Esmeralda Maria Gomes Martins Varela
Tp. Pedido: Emissão alvará
Tp. Construção: Legalização alteração e
Tp. Utilização: Lar de terceira idade
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 15-12-2017
Local Obra: Venda Nova
Informação: Deferido de acordo com a informação técnica
Freguesia: Soure
Class.: 01
Ano: 2017
Número: 746
Dt. Entrada Reqt.: 23-11-2017
Processo : 01/2017/50/0
Requerente: Ana Carolina Marouvo Gonçalves Marques
Tp. Pedido: Projetos de especialidade
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Habitação e Muros
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 15-12-2017
Local Obra: Rua da Fonte – São José do Pinheiro
Informação: Deferido de acordo com a informação técnica
Freguesia: Soure
Class.: 01
Ano: 2017
Número: 759
Dt. Entrada Reqt.: 28-11-2017
Processo : 01/2017/46/0
Requerente: Isabel Maria Gilsans dos Santos Sacramento Monteiro
Tp. Pedido: Novos elementos
Tp. Construção: Legalização
Tp. Utilização: Garagem
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 15-12-2017
Local Obra: Rua de Gabrielos
Informação: Deferido de acordo com a informação técnica
Freguesia: Granja do Ulmeiro
Class.: 01
Ano: 2017
Número: 771
Dt. Entrada Reqt.: 04-12-2017
Processo : 01/2016/46/0
Requerente: APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos
Tp. Pedido: Emissão utilização
Tp. Construção: Nova construção e Legal
Tp. Utilização: Residência social e Anexos
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 19-12-2017
Local Obra: Rua António José Carvalho Ventura
Informação: Deferido o pedido de concessão da autorização de utilização e emissão do alvará.
Instaure-se processo de contraordenação e nomeie-se a jurista Dra. Susana Ramos para instrutora do processo de contraordenação.
Freguesia: Soure
Class.: 24
Ano: 2017
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Número: 17571
Dt. Entrada Reqt.: 07-12-2017
Processo : 24/2017/17571/0
Requerente: DST – Domingos da Silva Teixeira, S.A.
Tp. Pedido:Licença de ruído
Tp. Construção: Beneficiação
Tp. Utilização: Caminho de Ferro
Tipo Informação: Para Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 20-12-2017
Local Obra: Estação da CP de Alfarelos
Informação: À Reunião de Câmara para deliberação
Freguesia: Granja do Ulmeiro
Class.: 01
Ano: 2016
Número: 9473
Dt. Entrada Reqt.: 14-07-2016
Processo : 01/2016/46/0
Requerente: APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos
Tp. Pedido: Nova construção e legal.
Tp. Construção: Residencial social e anexos
Tp. Utilização: Deferido (Despacho)
Data reunião: 22-12-2017
Local Obra: Rua António José Carvalho Ventura
Informação: Deferido. À reunião de Câmara para conhecimento.
Freguesia: Soure
Class.: 01
Ano: 2017
Número: 806
Dt. Entrada Reqt.: 19-12-2017
Processo : 01/2007/26/0
Requerente: Centro Social de Alfarelos
Tp. Pedido:Autenticação de document.
Tp. Construção: Nova construção
Tp. Utilização: Lar de terceira idade
Tipo Informação: Deferido (Despacho)
Data reunião: 22-12-2017
Local Obra: Alfarelos - lote n.º 2
Informação: Deferido. À reunião de Câmara
Freguesia: Alfarelos
Total: 8

Foi tomado conhecimento, divulgue-se e afixe-se no átrio dos Paços do Concelho.Ponto 3. Apreciação da Proposta de Ata de 06.11.2017

Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.----------------Ponto 4. EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR E ENSINO BÁSICO
- FESTA DE NATAL //2017
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Festa de Natal / 2017
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A Câmara Municipal de Soure promoveu a tradicional Festa de Natal destinada a todas as crianças do ensino pré-escolar e
do 1º ciclo do concelho.
A Festa de Natal decorreu, entre o dia 6 a 14 de dezembro, em cada espaço escolar do concelho, onde se juntaram as
crianças do ensino pré-escolar e do 1º CEB. A equipa de animação da Biblioteca dinamizou/encenou um momento
alusivo ao Natal com música e outras surpresas a acompanhar a partir da história “Feliz Natal Lobo Mau”, da autora
Clara Cunha e ilustração de Natalina Cóias.

4ª feira
6/12

5ª feira
7/12

CE Tapeus
EB1 - 15
JI – 11

Gesteira
EB1 – 29

Local

EB1
Tapeus

Nº crianças

Hora/ Local
9.30 H

14.00H

Local
Nº crianças

Festa de Natal - 2017
2ª feira
11/12

3ª feira
12/12

4ª feira
13/12

5ª feira
14/12

Fig Campo
EB1 -.26
JI – 10

EB
Soure

G Ulmeiro
EB1 - 83
JI - 22

EB1
Gesteira

EB1 Fig. do Campo

26

29

36

Escola
Básica
de Soure
149

CE
Samuel
EB1 - 45
JI – 7
CE
Samuel
52

105

CE
Deg/Pomb
EB1 - 26
JI – 6

Sobral
EB1- 33
JI- 16

V N Anços
EB1 – 47
JI - 14

JI Soure

V Rainha
EB1- 19
JI -18

Alfarelos
EB1 – 40 JI 6

CE
Degracias
Pombalinho
32

EB1
Sobral

EB1 VN Anços

J Inf
Soure

EB1 V.
Rainha

EB1 de
Alfarelos

48

61

43

37

46

192

89

151

Total
58
77
97
crianças/Dia
Total Crianças Pré-Escolar+1º CEB (157+510)

CE Granja
Ulmeiro

667

A autarquia distribuiu a todas as crianças uma Prenda de Natal que, este ano, foi uma eco garrafinha para transportar
água. Assim, a autarquia pretendeu, mais uma vez chamar a atenção para reutilização e a preservação do meio
ambiente. Tudo isto acompanhado com a distribuição dos tradicionais rebuçados pela figura, em destaque, do Pai
Natal.
À consideração superior,
Paula Gonçalves
Bibliotecária

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “salientar que decorreu, com grande sucesso,
esta ação. Deixar aqui só dois ou três agradecimentos, porque acho que são inteiramente
justos e mais que merecidos. Desde logo, à equipa da Biblioteca Municipal que programou,
projetou, desenvolveu esta ação, teve uma grande interação com as crianças, com a
comunidade escolar em geral, foram treze ações de animação em dias seguidos, portanto,
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houve um grande desgaste, mas acho que mereceu a pena o sorriso das crianças no fim, a
alegria, justificam plenamente esta iniciativa. Agradecer também aos Serviços Educativos,
aos professores e auxiliares dos diversos estabelecimentos escolares onde estas ações
decorreram e, também, aos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia que fizeram
questão de estar presentes nestas ações.”----------------------------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.---------------------------------------------------------------Ponto 5. EDUCAÇÃO
- Plano Municipal de Transportes Escolares
Foi presente o seguinte Plano:

PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESCOLARES
ANO LETIVO 2017/18
Índice
I – INTRODUÇÃO......................................................................................................................................................... 4
II – PRINCÍPIOS GERAIS............................................................................................................................................. 5
III – ANEXOS................................................................................................................................................................ 8
Tabela 1 - Circuito de Transportes - Casa da Criança de Soure.............................................................................. 9
Tabela 2 - Circuito de Transportes Pré-Escolar Assegurado pela Câmara Municipal de Soure (CMS) .................10
Tabela 3 - Circuito Transportes Pré-Escolar Assegurado por Outras Instituições.................................................. 11
Tabela 4 - Circuito Transportes Escolares - 1.º CEB Assegurado Pela Câmara Municipal de Soure ..................... 12
Tabela 5 - Transportes Escolares 1.º CEB Assegurado por Outras Instituições .................................................... 16
Tabela 6 - Transportes Escolares – 2.º, 3.º Ciclos e Ensino Secundário................................................................ 18
(Agrupamento de Escolas de Soure)...................................................................................................................... 18
Tabela 7 - Transportes Escolares – 2.º, 3.º Ciclos e Ensino Secundário 21(Instituto Pedro Hispano – Granja do
Ulmeiro).................................................................................................................................................. 21
Tabela 8 - Transportes Escolares – Ensinos Pré-escolar, 1º, 2º, 3º Ciclos e Secundário Suportados/Comparticipados pela
Câmara Municipal de Soure................................................................................................................................... 22
8. Rede de Carreiras Públicas................................................................................................................................ 23
9. Rede de Carreiras Municipais............................................................................................................................ 24
Decreto-Lei 299/84................................................................................................................................................. 25
Despacho Normativo n.º 1-H/2016......................................................................................................................... 40
Decreto-Lei n.º 186/2008........................................................................................................................................ 49
Portaria 161/85, de 23 de Março............................................................................................................................ 54
Portaria 181/86, de 6 de Maio................................................................................................................................ 57
Lei n.º 65/2015........................................................................................................................................................ 58
Lei n.º 85/2009........................................................................................................................................................ 61
Lei n.º 8/2012.......................................................................................................................................................... 66
Decreto-Lei n.º 99/2015.......................................................................................................................................... 76
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I–INTRODUÇÃO
A Educação é um direito essencial ao desenvolvimento económico, social e cultural das comunidades locais, repercutindo-se a
nível global. Neste sentido, os transportes escolares são um instrumento indispensável para que todos tenham acesso à
educação de forma igualitária, prevenindo o abandono escolar e promovendo o sucesso educativo.
Os Municípios dispõem de largas competências no âmbito da concretização do direito fundamental à educação. Nesse sentido,
asseguram o transporte às crianças e jovens entre a sua residência e os estabelecimentos de ensino para que todos, sem
exceção, possam frequentar a escolaridade obrigatória, nos termos e nas condições permitidas pela Lei.
De acordo com o Decreto-Lei 299/84, que regulamenta a competência dos Municípios em matéria de transportes escolares, a
Câmara Municipal de Soure, a exemplo de anos letivos anteriores, procedeu à organização da Rede de Transportes Escolares
para o ano letivo 2017/18.
Este documento foi elaborado a partir do levantamento das necessidades de transporte escolar para todos os níveis de ensino .
Participaram os Jardins-de-infância e Escolas do 1.º CEB, juntamente com os Serviços Educativos da Câmara Municipal de
Soure, mediante auscultação dos pais relativamente às necessidades dos seus educandos. Foram, igualmente, efetuadas
reuniões conjuntas entre a Câmara Municipal, a empresa transportadora externa TRANSDEV e as escolas dos 2.º, 3.º Ciclos
do Ensino Básico e Secundário do Concelho, a fim de se encontrarem as melhores soluções para organizar os circuitos
necessários de acordo com o número de alunos, as respetivas residências e os horários escolares.
II–PRINCÍPIOS GERAIS

1. Este instrumento de gestão procurou garantir à população escolar dos diversos níveis de ensino uma rede de
transportes adequada, em termos de horários e veículos.

2. A área de influência do Plano Municipal de Transportes Escolares (PMTE) é a área do Município de Soure, tendo em
conta as áreas pedagógicas de influência das escolas e a rede de transportes existentes.

3. A metodologia adotada é semelhante à dos anos letivos anteriores, respeitando o Decreto-lei 299/84, de 5 de
setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei 186/2008, de 19 de setembro, Portarias 161/85 e 181/86,
respetivamente de 23 de março e 6 de maio, e restante legislação em vigor.

4. O período de funcionamento do PMTE foi elaborado de acordo com o Calendário Escolar, conforme despacho legal
publicado anualmente pelo Ministério da Educação. Ressalvam-se, contudo, eventuais adaptações previstas ou não
pelo Agrupamento de Escolas de Soure ou pelo Instituto Pedro hispano, devendo nestes casos excecionais os
referidos estabelecimentos de ensino informar a Autarquia do número alunos abrangidos por esta situação.

5. A Rede Concelhia de Transportes Escolares compreende uma oferta de transporte para todos os alunos do ensino
pré-escolar e oficial (1º, 2º, 3º ciclos e secundário) que frequentam o Agrupamento de Escolas de Soure, bem como
alunos que frequentam o Instituto Pedro Hispano (estabelecimento particular, com contrato de associação).

6. Têm direito a transporte escolar:
a) Os alunos do ensino pré-escolar e do ensino oficial (1º, 2º, 3º ciclos e secundário) que frequentam o
Agrupamento de Escolas de Soure, bem como alunos que frequentam a escolaridade obrigatória no Instituto
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Pedro Hispano, desde que residam a três ou mais quilómetros do estabelecimento de ensino que frequentam e
que estejam abrangidos pelo regime de escolaridade obrigatória;

b) Os alunos que frequentam estabelecimentos de ensino situados na área de outro município, desde que não
exista no concelho de Soure a área vocacional pretendida. Estes alunos deverão apresentar documentos
comprovativos e submeter o pedido à consideração deste Município.

7. Não têm direito a transporte escolar:
a) Alunos que residam a menos de três quilómetros do estabelecimento de ensino;
b) Alunos que não estejam a frequentar a escolaridade obrigatória e/ou que já tenham idade superior a 18 anos
(Leis 85/2009, de 27 de agosto e 65/2015, de 3 de julho);

c) Alunos que frequentem o ensino noturno.
8. Situações excecionais:
a) As situações excecionais serão analisadas individualmente, seguidas de parecer e/ou despacho superiores.
9. A Rede de Transportes Escolares de Soure é assegurada, transversalmente, por empresas transportadoras,
transportes da Autarquia e transportes de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) e de Juntas
de Freguesia do Concelho, com as quais a Câmara Municipal estabeleceu contratos interadministrativos.

10. Modo de Candidatura
•

O pedido de serviço de Transporte Escolar é feito no ato de inscrição (matrícula ou renovação de matrícula) do
aluno no estabelecimento de ensino e decorre durante os prazos legalmente estabelecidos para a efetivação da
inscrição.

11. Procedimentos
a) No caso do serviço de Transportes Escolares ser efetuado por empresas transportadoras, as Escolas deverão

•
•

enviar à Câmara Municipal as faturas devidamente visadas, a fim de que se possa efetuar o processamento
adequado (Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, regulamentada pelo Decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho,
republicado no Decreto-Lei 99/2015, de 2 de junho).
As empresas transportadoras terão, obrigatoriamente, de enviar mensalmente as faturas para os
estabelecimentos de ensino, para respetiva conferência.
No caso do serviço de transportes ser efetuado pelas Juntas de Freguesia e IPSS, as faturas deverão ser
enviadas para a Câmara Municipal, a fim de serem conferidas.

12. Além do Transporte Escolar, o Município presta os seguintes serviços:
a)
b)
c)
d)
e)

Serviço de Apoio à Família (Almoços e Prolongamento de Horário);
Aulas de Expressão Físico-motora/ Natação;
Visitas de Estudo;
Programa Integrado de Promoção de Leitura/Visitas à Biblioteca Municipal e participação em inúmeras
atividades organizadas pela Autarquia ao longo do ano letivo;
Desporto Escolar.
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13. Casos Omissos
a) Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Câmara Municipal ou pelo Vereador responsável pelo
Serviço Municipal de Transportes Escolares, consoante os limites fixados para autorizar a realização de
despesas, por solicitação de qualquer das entidades envolvidas no processo e/ou mediante despacho ou
deliberação fundamentados.
Soure, 1 de Setembro de 2017

III–ANEXOS
Tabela 1 - Circuito de Transportes - Casa de Criança de Soure
Tabela 2 - Circuito de Transportes Pré-Escolar Assegurado pela Câmara Municipal de Soure (CMS)
Tabela 3 - Circuito Transportes Pré-Escolar Assegurado por Outras Instituições
Tabela 4 - Circuito Transportes Escolares - 1.º CEB Assegurado Pela Câmara Municipal de Soure
Tabela 5 - Transportes Escolares 1.º CEB Assegurado por Outras Instituições
Tabela 6 - Transportes Escolares – 2.º, 3.º Ciclos e Ensino Secundário (Agrupamento de Escolas de Soure)
Tabela 7 - Transportes Escolares – 2.º, 3.º Ciclos e Ensino Secundário (Instituto Pedro Hispano – Granja do Ulmeiro)
Tabela 8 - Transportes Escolares – Ensinos Pré-escolar, 1º, 2º, 3º Ciclos e Secundário Suportados/Comparticipados
pela Câmara Municipal de Soure
Rede de Carreiras Públicas
Rede de Carreiras Municipais
Decreto-Lei 299/84
Despacho normativo n.º 1-H/2016
Decreto-Lei 186/2008
Portaria 161/85
Portaria 181/86
Lei 65/2015
Lei 85/2009
Lei 8/2012
Decreto-Lei 99/2015
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Tabela 1 - Circuito de Transportes - Casa da Criança de Soure
Entidade Transportadora

Localidade

Câmara Municipal de Soure

N.º de
Alunos

Casconho

1

Quinta dos Netos

1

Lousões

1

Meãs

1

Pinheiro

1

Pouca Pena

1

Simões

1

Casal do Justo

1

Total

8

Tabela 2 - Circuito de Transportes Pré-Escolar Assegurado pela Câmara Municipal de Soure (CMS)
Jardim-de-Infância

Entidade
Transportadora

Alfarelos

CMS

Degracias/Pombalinho

CMS

Figueiró do Campo

Localidade

N.º de
Alunos

Total

Casal do Redinho

1

1

Pombalinho

1

1

Casal do Marachão

1
4

CMS

Soure

CMS

Ribeira da Mata

3

Casal dos Feijões

1

Casal do Barril

2

Cascão

1

Cercal

1

Casa Velha

1

Camparca

1

Lousões

2
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Sobral

CMS

Marco/Samuel
CMS

Vila Nova de Anços

CMS

Casconho

1

Paleão

1

Pinheiro

1

Assamassa

2

Simões

2

Bonitos

1

Souselas

1

Belide

1

Serroventoso

1

Urmar

2

Pouca Pena

2

14

3

7

2

TOTAL

32

Tabela 3 - Circuito Transportes Pré-Escolar Assegurado por Outras Instituições
Jardim-de-Infância

Tapéus

Vinha da Rainha

Entidade Transportadora

Junta de Freguesia de
Tapéus

Associação Social
Desportiva e de
Solidariedade Social da
Freguesia da Vinha da
Rainha

Localidade

N.º de
Alunos

Venda Nova

3

Casconho

1

Quinta S. Bento

1

Guerres

1

Relves

1

Casal do Barril

1

Presa

1

Vinha da Rainha

2

Casal dos Bacelos

1

Formigal

2

Casal de Almeida

4

Total

9

10
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Vila Nova de Anços

Casa do Povo de Vila Nova
de Anços

Casalinho - Samuel

1

Pouca Pena

1

Casal do Missa

2

TOTAL

3
22

Tabela 4 - Circuito Transportes Escolares - 1.º CEB Assegurado Pela Câmara Municipal de Soure

Escola/Centro Escolar

Alfarelos

Localidade

N.º de
Alunos

Total

Casal do Redinho

3

3

Casais S. Jorge

2

Vale Galego

1
17

Degracias/Pombalinho

Malhadas

4

Pombalinho

1

Ramalheira

1

Quatro Lagoas

1

Malavenda

6

Cabeça da Corte

1

Casal do Marachão

2

Figueiró do Campo

9
Ribeira da Mata

5

Casal do Cimeiro

2
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Granja do Ulmeiro

Casal do Redinho

2

Simões

3

Sobral

Samuel

2

6
Casal do Justo

1

Casais da Misericórdia

2

Casais das Camarinheiras

1

Moinho Almoxarife

2

Souselas

1

Serroventoso

4

Belide

1

Casalinho

2

Alencarce de Baixo

1

Cascão

2

Soure

11

68
Brunhós

2

Bairro Estação - Soure

3

Sr. das Almas

1

Soure

7

Relvão

1

17

24ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 28 de dezembro de 2017, pelas 14,30 horas

Soure

Matas

1

Lousões

1

Casa Velha

1

Casal do Barril

5

Casal dos Feijões

2

Fonte da Relva

1

Pouca Pena

3

Oureça

2

Quinta da Grisoma

1

Santo Isidro

5

Cercal

2

Carregosa

1

Melriçal

1

Fatacos

1

Casal das Brancas

1

Mogadouro

2

Casconho

2
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Vila Nova de Anços

Paleão

7

Pinheiro

6

Carvalheira

1

Valouro

1

Casal do Justo

1

Quinta dos Netos

1

Porto Coelheiro

2

Pouca Pena

9

Assamassa

2

Melriçal

1

Fatacos

2

14

TOTAL

130

Tabela 5 - Transportes Escolares 1.º CEB Assegurado por Outras Instituições

Escola/Centro Escolar

Ent. Transportadora

Localidade

N.º Alunos

Relves

2

Guerres

1

Total
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Baixos
Tapéus

Vila Nova de Anços

Vinha da Rainha

Junta de Freguesia de
Tapéus

Casa do Povo de Vila Nova
de Anços

Associação Social
Desportiva e de
Solidariedade Social da

2
15

Paleão

3

Quinta S. Bento

2

Casconho

1

Carpinteiros

2

Venda Nova

2

Casal do Missa

3

Casal das Brancas

1

Fatacos

1

Brunhós

2

Cabeça Carvalha

2

Casal de Almeida

3

7

20

24ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 28 de dezembro de 2017, pelas 14,30 horas
Freguesia da Vinha da
Rainha

Porto Godinho

2

Feixe

2

Queitide

1

Pedrógão do Pranto

1

Calvino

1

12

TOTAL

44

Tabela 6 - Transportes Escolares – 2.º, 3.º Ciclos e Ensino Secundário
(Agrupamento de Escolas de Soure)
Enti. Transp.

Localidade

N.º de Alunos por Ciclo
de Ensino
2.º

CMS

3.º

Total

Sec.

Bonitos

1

3

2

6

Camparca

2

0

4

6

Casa da Criança

4

3

7

15

Casal do Barril

4

6

7

17

Casal da Venda

2

1

6

9

Casalinhos

2

3

3

8

EB 12

0

0

4

4

Estação CP

3

3

10

16

Lourenços

0

2

1

3

Marco do Sul

1

1

0

2

Meãs

1

2

2

5

Mogadouro

2

6

4

10
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CMS

TRANSDEV

Quinta dos Netos

0

0

3

3

Simões

4

1

2

7

Sobral

8

9

14

31

Alencarce de Baixo

2

1

1

4

Alencarce de Cima

1

3

1

5

Carvalheira

0

2

1

3

Cascão

1

1

1

3

Cavaleiros

1

2

1

4

Fonte da Relva

2

1

2

5

Fuzeiros

1

0

1

2

Oureça

3

4

2

9

Pinheiro

6

2

4

12

Relves

2

0

3

5

Vale Oliveira

1

2

3

6

Barroco

0

4

1

5

Casal do Redinho

0

0

1

1

Casal das Neras

0

0

1

1

Figueiró do Campo

1

0

1

2

Granja do Ulmeiro

0

1

1

2

Vale Galego

0

1

0

1

Malhadas

1

1

0

2

Pombalinho

0

2

1

3

Ramalheira

0

1

1

2

Quatro Lagoas

2

0

0

2

Vale Centeio

0

0

1

1

Casais S. Jorge

2

5

2

8

Degracias

1

2

0

3
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TRANSDEV

Pedreira

1

1

2

4

Tapéus

1

0

4

5

Venda Nova

1

1

1

3

Porto Coelheiro

1

2

2

5

Casconho

1

1

3

5

Paleão

5

6

9

20

Prazo dos Estudantes

1

3

1

5

Vila Nova de Anços

8

13

10

31

Espírito Santo

0

1

1

2

Casal das Brancas

0

1

4

5

Fatacos

0

0

2

2

Pouca Pena

8

8

7
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Casal do Rei

2

0

2

4

Casal do Missa

0

1

0

1

Assamassa

1

0

0

1

Souselas

3

4

1

8

Serroventoso

0

2

4

6

Coles de Samuel

2

6

8

16

Carvalhal da Azóia

0

5

2

7

Brunhós

5

3

7

15

Cercal

2

4

4

10

Gesteira

3

3

2

8

Piquete

1

1

0

2

Carregosa

1

0

1

2

Casa Velha

2

5

2

9

Casal Novo

0

0

1

1

Gabriéis

1

1

2

4
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Matas

4

1

1

6

Pedrógão do Pranto

4

2

4

10

Vinha da Rainha

1

9

3

13

Formigal

4

2

4

10

Cabeça Carvalha

1

3

0

4

Casal de Almeida

1

1

3

5

Queitide

2

2

0

4

Feixe

1

0

0

1

Santo Isidro

2

6

3

11

Lousões

8

6

5

19

Camparca

2

0

4

6

139

178

204

521

TOTAL

Tabela 7 - Transportes Escolares – 2.º, 3.º Ciclos e Ensino Secundário
(Instituto Pedro Hispano – Granja do Ulmeiro)
Entidade Transportadora
2º Ciclo
3º Ciclo

Ens. Sec.

Total

Moisés Transportes

22

33

18

73

TRANSDEV

27

46

19

92

TOTAL

165

Tabela 8 - Transportes Escolares – Ensinos Pré-escolar, 1º, 2º, 3º Ciclos e Secundário
Suportados/Comparticipados pela Câmara Municipal de Soure
Nível de Ensino
Ent. Transportadora

Jardim-de-Infância/Escola

PréEsc.

Casa da Criança

8

Alfarelos

1

1º
CEB

2º
CEB

3º
CEB

SEC.

Total

3
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CMS

Degracias/Pombalinho

1

17

Figueiró do Campo

4

9

Granja do Ulmeiro

170

2

Soure

14

68

Sobral

3

6

Marco/Samuel

7

11

Vila Nova de Anços

2

14

Junta de Freguesia de
Tapéus

Tapéus

9

15

24

ASDSS da Freguesia
da Vinha da Rainha

Vinha da Rainha

10

12

22

Casa do Povo de Vila
Nova de Anços

Vila Nova de Anços

3

7

10

CMS

EB 1,2 de Soure

54

54

TRANSDEV

EB1,2 de Soure

87

87

CMS

ES/3 Martinho Árias

62

90

152

TRANSDEV

ES/3 Martinho Árias

117

122

239

Moisés Transportes

Instituto Pedro Hispano

22

33

18

73

TRANSDEV

Instituto Pedro Hispano

27

46

19

92

190

258

249

887

TOTAL

60

130
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8. Rede de Carreiras Públicas

9. Rede de Carreiras Municipais
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Decreto-Lei 299/84
Presidência do Conselho de Ministros e Ministérios da Administração Interna, das Finanças e do Plano, da Educação e do
Equipamento Social
5 de Setembro de 1984
Regula a transferência para os municípios das novas competências em matéria de organização, financiamento e
controle de funcionamento dos transportes escolares, de acordo com o disposto no n.º 5 do artigo 47.º da Lei n.º 42/83,
de 31 de Dezembro, e no Decreto-Lei n.º 77/84, de 8 de Março
O reforço da descentralização do Estado através da atribuição de mais competências às autarquias existentes é um dos
objetivos programáticos do presente Governo e que se encontra consagrado no Decreto-Lei nº 77/84, de 8 de Março.
Para a realização daquele objetivo, a Lei do Orçamento do Estado para 1984 (Lei nº 42/83, de 31 de Dezembro) determina a
transferência para os municípios de algumas competências que a administração central vem levando a cabo, em particular as
que concernem ao serviço de transportes escolares.
Considerando que o atual regime de transportes escolares se encontra definido e regulado por um conjunto de diplomas legais
cujas normas, em diversos aspetos, se mostram desajustadas à atual realidade de um serviço que, nos últimos 3 anos, sofreu
uma explosão notável, e perante a necessidade de rever, à luz da descentralização, alguns dos princípios básicos que
institucionalizam os benefícios do transporte escolar, decidiu o Governo reunir num único diploma a regulamentação que
consagra as novas competências municipais na matéria.
A importância deste diploma é por todos reconhecida, quer pelo facto de ser a primeira área de atuação da administração
central a ser descentralizada, quer pelo significado que a realização desta competência tem na vida social, cultural e educativa
das populações.
O envolvimento dos destinatários e futuros responsáveis pela implementação deste diploma manifestou-se a vários níveis,
tendo sido consideradas propostas formuladas pela Associação Nacional dos Municípios Portugueses.
Na sequência do que assim foi estabelecido, visa o presente diploma regulamentar a responsabilização da administração local
por todo o processo de organização, funcionamento e financiamento dos transportes escolares, a partir do ano letivo de 19841985.
É de realçar que o plano de transportes escolares a elaborar por cada município é o instrumento de gestão por excelência
desta atividade e que se deverá conjugar com os princípios e políticas inerentes aos planos e redes de transportes públicos
locais, devendo ser um complemento destes.
Assim, para além da regulamentação que ora se define e estabelece relativamente aos poderes de intervenção dos municípios
na organização, funcionamento e financiamento dos transportes escolares, o presente diploma cria junto de cada câmara
municipal um conselho consultivo de transportes escolares, constituído basicamente pelos representantes do município e das
escolas da área abrangida pelos transportes, competindo a presidência de cada um destes órgãos ao presidente da câmara
municipal ou ao vereador em que ele entenda delegar as suas funções.
Com efeito, a existência de uma estrutura local forte para organização e coordenação dos transportes escolares, nos seus
múltiplos aspetos, potencializará a procura de soluções cada vez mais ajustadas, social e economicamente, às realidades
locais se se atender à dominância do poder dos municípios já existente a outros níveis que se interligam com o funcionamento
dos transportes escolares, como seja na responsabilidade das infraestruturas viárias, na gestão dos diversos equipamentos
coletivos do concelho, na emissão de pareceres sobre a criação ou alteração de carreiras regulares de transportes coletivos,
entre outros.
Uma atuação devidamente programada entre os municípios e os estabelecimentos de ensino representará uma melhoria de
serviços a prestar aos estudantes, bem como economias significativas na exploração dos transportes escolares.
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Os encargos resultantes do exercício desta competência por cada município dependerão, entre outros fatores, do número de
alunos-utentes do serviço de transportes escolares residentes no município. Para este efeito será transferida anualmente, para
cada município, uma verba do Orçamento do Estado, que deverá acompanhar a evolução dos custos inerentes ao exercício
das competências aqui regulamentadas.
Assim:
O Governo decreta, nos termos da alínea a) do nº 1 do artigo 201º da Constituição, o seguinte:
Artigo 1º
Âmbito

1. O presente diploma regula a transferência para os municípios do continente das novas competências em matéria de
organização, financiamento e controle de funcionamento dos transportes escolares, de acordo com o disposto no nº 5
do artigo 47º da Lei nº 42/83 e no Decreto-Lei nº 77/84, de 8 de Março.

2. Para a prossecução das atribuições relativas aos transportes escolares podem os municípios constituir-se, nos
termos da lei, em associações ou federações.
Artigo 2º
Âmbito do serviço de transporte escolar

1.

As competências referidas no nº 1 do artigo anterior consistem na oferta de serviço de transporte entre o local da sua
residência e o local dos estabelecimentos de ensino que frequentam a todos os alunos dos ensinos primário,
preparatório TV, preparatório directo e secundário, oficial ou particular e cooperativo com contrato de associação e
paralelismo pedagógico quando residam a mais de 3 km ou 4 km dos estabelecimentos de ensino, respetivamente
sem ou com refeitório.

2.

O serviço de transporte escolar não abrange os alunos que frequentam cursos noturnos ou residam nas áreas
servidas por transportes urbanos e suburbanos nas regiões de Lisboa e Porto.

3. Excetuam-se do disposto no número anterior:
a) Os alunos que hajam sido obrigatoriamente deslocados de cursos diurnos para a frequência de cursos
noturnos;
b) Os alunos que hajam sido matriculados compulsivamente em estabelecimentos de ensino situados fora
das áreas das suas residências;
c) Os alunos do ensino básico que residam em áreas servidas por transportes suburbanos nas regiões de
Lisboa e Porto.
Artigo 3º
Condições de transporte

1. O transporte escolar será gratuito para os estudantes sujeitos à escolaridade obrigatória que se encontrem nas
condições estabelecidas no artigo 2º

2. A utilização dos transportes escolares pelos alunos deverá respeitar as normas emanadas do Ministério da Educação
respeitantes ao processo de matrícula e seu encaminhamento.
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3. Os alunos que cumpram o estipulado no número anterior e se encontrem matriculados em estabelecimentos de
ensino fora do respetivo município de residência serão integrados nos transportes escolares que sirvam aqueles
estabelecimentos de ensino, sem prejuízo de poderem utilizar outro transporte escolar.

4. O transporte dos estudantes do ensino secundário deverá ser comparticipado pelos interessados nos termos a definir
em portaria conjunta dos Ministros da Administração Interna e da Educação, ouvida a Associação Nacional dos
Municípios Portugueses.

5. Não serão abrangidos pelos benefícios previstos nos números anteriores os estudantes que se matriculem
contrariando as normas estabelecidas de encaminhamento de matrícula de alunos.

6. Compete a cada estabelecimento de ensino a organização do processo de acesso ao transporte escolar por parte
dos seus alunos.
Artigo 4º
Plano de transporte escolar

1.

Em cada município deverá ser organizado um plano de transporte escolar, conjugando e complementando a rede de
transportes públicos e os planos de transportes aprovados para a região, de acordo com a procura efetivamente
verificada em cada ano letivo.

2. Os estabelecimentos de ensino colaborarão com a respetiva câmara municipal em ordem à elaboração do plano de
transporte escolar, à qual devem fornecer, obrigatoriamente, até 15 de Fevereiro de cada ano, os seguintes
elementos:
a) Previsão do número de alunos que utilizarão o transporte escolar, discriminados por localidades de proveniência,
grupos etários de menos e de mais de 12 anos, respetivo grau de ensino e ano que frequentam;
b) Levantamento das localidades que não são servidas por carreiras de serviço público e que se situem a mais de 3
km dos pontos de paragem ou terminais das mesmas;
c) Horário escolar previsto para o ano letivo a que o plano diz respeito.

3. O plano de transporte escolar, a aprovar até 15 de Abril pela câmara municipal, incluirá, obrigatoriamente: a área
abrangida, representada de preferência em planta à escala de 1:25000, contendo todos os itinerários dos meios de
transporte coletivo de passageiros; a numeração e classificação oficiais, ou designação toponímica, das vias de
comunicação a percorrer; a distribuição geográfica dos estabelecimentos de ensino, devidamente assinalados; a
procura quantificada por locais de origem, assinalando, de forma especial, os que estiverem situados a distância
superior a 3 km dos transportes coletivos.

4.

Por razões de ordem conjuntural, o plano de transportes escolares poderá ser objeto de ajustamentos no decurso do
ano letivo a que respeita.

Artigo 5º
Divulgação dos planos

1.

Até ao dia 15 de Maio as câmaras municipais deverão remeter aos estabelecimentos de ensino, ao Instituto de Ação
Social Escolar e à Direcção-Geral de Transportes Terrestres o respetivo plano de transportes escolares para o ano
letivo seguinte.

2.

Até ao dia 15 de Junho as câmaras municipais enviarão às entidades referidas no número anterior declaração
comprovativa da adjudicação de circuitos especiais.
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3. Sempre que se verifiquem reajustamentos ao plano de transporte escolar, devem os mesmos ser dados a conhecer
às entidades acima referidas no prazo de 30 dias.
Artigo 6º
Meio de transporte a utilizar

1.

Na efetivação do transporte da população escolar serão utilizados, em princípio, os meios de transporte coletivo
(rodoviário, ferroviário ou fluvial) que sirvam os locais dos estabelecimentos de ensino e de residência dos alunos,
nos termos dos artigos 11º a 14º deste diploma.

2. Para os efeitos referidos no número anterior, serão considerados os meios de transporte coletivo cujos terminais ou
pontos de paragem se situem a distância não superior a 3 km da residência dos alunos ou do estabelecimento de
ensino e, bem assim, os que não obriguem os estudantes a tempos de espera superiores a 45 minutos, ou a tempos
de deslocação superiores a 60 minutos, em cada viagem simples.

3. Sempre que os meios de transporte coletivo não preencham as condições fixadas nos números anteriores ou,
preenchendo-as, não satisfaçam regularmente as necessidades do transporte escolar no que se refere quer ao
cumprimento dos horários quer à realização dos desdobramentos que se revelem necessários, poderão ser utilizados
veículos em regime de aluguer ou de propriedade dos municípios para a realização de circuitos especiais, de acordo
com o disposto nos artigos 15º a 17º.
Artigo 7º
Criação provisória e reajustamento de serviços de transportes coletivos

1. Enquanto a competência para a concessão de carreiras regulares concelhias não for transferida para os municípios,
estes poderão propor à Direcção-Geral de Transportes Terrestres a criação, com carácter provisório, de serviços de
transportes coletivos, desde que a procura, designadamente a derivada de motivo escolar, o justifique.

2. Nos casos do número anterior, e quando houver acordo prévio com a empresa transportadora, a Direcção-Geral de
Transportes Terrestres informará o processo com carácter de prioridade.

3. Sempre que se justifique uma alteração das necessidades de utilização dos transportes coletivos por motivos
escolares, os municípios poderão propor à Direcção-Geral de Transportes Terrestres o respetivo reajustamento, o
qual deverá ser objeto de despacho com carácter de urgência.

4. Os municípios serão obrigatoriamente ouvidos quanto ao estabelecimento e alteração das redes e horários de
transportes coletivos da sua área.
Artigo 8º
Conselho consultivo de transportes escolares

1.

Com carácter consultivo, existirá junto de cada câmara municipal, ou do órgão executivo da associação ou da
federação de municípios, um conselho consultivo de transportes escolares (CCTE).

2. O CCTE será composto por:
a) Presidente da câmara ou do órgão executivo da associação ou federação de municípios, ou o substituto
por eles designado, que convocará e presidirá às reuniões;
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b) Professor-secretário de cada um dos estabelecimentos de ensino pós-primário abrangidos pelos
transportes escolares;
c) Orientador pedagógico ou coordenador da Telescola, conforme os casos;
d) Delegado escolar, que representará o ensino primário;
e) Coordenador regional para a Ação Social Escolar;
f) Representante de cada uma das empresas concessionárias de serviço público que operam no município.

3.

Nos casos em que na área de jurisdição da câmara municipal ou da associação ou das federações de municípios
exista mais de um delegado escolar e ou mais de um orientador pedagógico ou coordenador da Telescola, todos
terão assento no CCTE.

4. O CCTE poderá, eventualmente, ser alargado ao diretor escolar e ao técnico responsável regional para a Ação Social
Escolar, desde que a organização dos transportes escolares requeira uma coordenação de âmbito intermunicipal.
Artigo 9º
Competência do conselho consultivo de transportes escolares
Compete ao CCTE colaborar com a câmara municipal na preparação do plano de transportes escolares do município, analisar
todos os elementos necessários à sua elaboração e dar parecer sobre todas as questões referentes ao transporte escolar.
Artigo 10º
Competência das câmaras municipais

1. 1 - Compete às câmaras municipais, em matéria de transportes escolares:
a) Elaborar e aprovar o plano de transportes escolares, ouvido obrigatoriamente o CCTE;
b) Deliberar sobre a concessão de circuitos especiais;
c) Reajustar as redes de transportes escolares já aprovadas, sempre que por razões pedagógicas, de
pessoal ou de instalações o Ministério da Educação proponha alterações às referidas redes.
Artigo 11º
Bilhetes de assinatura

1.

As empresas de transportes coletivos de passageiros concederão obrigatoriamente bilhetes de assinatura (passe
escolar) aos estudantes abrangidos por este diploma.

2. Os bilhetes de assinatura terão validade mensal, a utilizar somente em duas viagens nos dias letivos e para os troços
das carreiras que ligam o local do estabelecimento de ensino ao local de residência do aluno.
Artigo 12º
Ocupação de lugar
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1.

Os estudantes portadores de bilhete de assinatura têm direito à ocupação de um lugar sentado, nos termos da
legislação geral.

2.

Os estudantes de idade inferior a 12 anos têm direito a um lugar, mas se no mesmo veículo seguirem outros
estudantes ou crianças menores de 12 anos, a cada 2 lugares corresponderão 3 crianças e a cada 3 lugares 4
crianças, desde que se trate de bancos sem separação de lugares individuais.

Artigo 13º
Preço e pagamento dos bilhetes de assinatura

1. Os cartões para os passes escolares serão requisitados anualmente às empresas transportadoras pelas câmaras
municipais.

2. Mediante protocolo a estabelecer entre a câmara municipal e os estabelecimentos de ensino, poderão estes
requisitar, mensalmente, as vinhetas para os respetivos alunos.

3. O preço dos bilhetes de assinatura para estudantes terá a redução a fixar em portaria conjunta dos Ministérios da
Administração Interna, da Educação e do Equipamento Social.

4. As empresas faturarão, mensalmente, às câmaras municipais os bilhetes de assinatura que lhes tiverem sido
requisitados para o mês seguinte, recebendo das mesmas o correspondente pagamento até ao dia 20 do mês da sua
utilização.
Artigo 14º
Garantia de execução do transporte
1.

As empresas são obrigadas a assegurar o transporte de todos os estudantes portadores de bilhetes de assinatura,
realizando para o efeito os indispensáveis desdobramentos que regularmente se justifiquem, não se aplicando, neste
caso, o condicionalismo referido no artigo 128º do Regulamento de Transportes em Automóveis.

2.

Para efeitos do disposto no número anterior, poderá a empresa requerer o licenciamento de veículos ligeiros de
passageiros de aluguer sempre que o número excedentário de utentes da carreira não justifique a utilização de um
veículo pesado.

3.

A não realização dos desdobramentos a que se refere o nº 1 do presente artigo é passível de multa, a aplicar nos
termos do artigo 211º do Regulamento de Transportes em Automóveis.

Artigo 15º
Circuitos especiais

1. Os circuitos especiais podem ser efetuados diretamente pelos municípios através de veículos próprios ou
adjudicados mediante concurso.

2. O concurso a que se refere o número anterior será promovido pelas câmaras municipais até ao dia 20 de Abril e
reger-se-á por normas específicas, a fixar em portaria dos Ministérios da Administração Interna e do Equipamento
Social, ouvida a Associação Nacional dos Municípios Portugueses.

3. A adjudicação dos circuitos especiais será efetuada até 31 de Maio.
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4. Os veículos utilizados na realização dos circuitos especiais deverão estar identificados nos termos da Portaria nº
324/82, de 25 de Março, com a redação que lhe foi dada pela Portaria nº 475/83, de 22 de Abril.
Artigo 16º
Transporte de outras pessoas nos circuitos especiais

1. Nos circuitos especiais poderão ser transportados professores e outros funcionários dos estabelecimentos de ensino,
sem prejuízo da prioridade de transporte dos respetivos alunos.

2. Poderá também ser autorizado pela Direcção-Geral de Transportes Terrestres, sob proposta da câmara municipal, o
transporte de outras pessoas, desde que haja lugares disponíveis e para satisfação desta procura, não existam
transportes coletivos no percurso.

3. As pessoas transportadas nos termos dos números anteriores pagarão pelo seu transporte o preço correspondente
ao dos bilhetes simples em vigor nas carreiras de serviço público, que constituirá receita do respetivo município.
Artigo 17º
Licenciamento de veículos

1. Sempre que os veículos a utilizar nos circuitos especiais não estejam licenciados para aluguer ou para a realização
de circuitos turísticos e excursões coletivas, competirá à Direcção-Geral de Transportes Terrestres proceder aos
respetivos licenciamentos.

2. O licenciamento será requerido ao diretor-geral de Transportes Terrestres pelo proprietário do veículo, acompanhado
da indicação do respetivo itinerário e, no caso de concessão de circuito especial, de declaração comprovativa
passada pela câmara municipal.

3. O disposto nos números anteriores não se aplica aos veículos pertencentes às câmaras municipais.
Artigo 18º
Responsabilidade civil pelo exercício da atividade

1. No que respeita às empresas de transportes coletivos de passageiros, é aplicável em matéria de responsabilidade
civil o que se encontra disposto nos artigos 122º e 123º do Regulamento de Transportes em Automóveis.

2. Nos outros casos, é obrigatório cobrir o risco da responsabilidade civil em condições não menos favoráveis que as
contempladas no número anterior para passageiros.

3. No caso previsto no número anterior, poderá substituir-se o seguro pela prestação de caução idónea correspondente,
como acontece com as empresas de transportes coletivos.
Artigo 19º
Transferência de veículos para os municípios

1. A propriedade dos veículos afetos aos transportes escolares de que sejam titulares os estabelecimentos de ensino, o
Instituto de Ação Social Escolar ou o Estado será transferida para os municípios, nos termos do nº 1 do artigo 13º do
Decreto-Lei nº 77/84, de 8 de Março.
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2. O pessoal que atualmente assegura a condução dos veículos referidos no número anterior e que não esteja integrado
no quadro dos estabelecimentos de ensino passará a prestar serviço nas câmaras municipais.
Artigo 20º
Competência do Ministério da Educação
Compete ao Ministério da Educação, através do Instituto de Ação Social Escolar:
a) Transmitir, através dos diretores escolares e responsáveis regionais, as orientações que constituem o quadro de
referência para atuação dos delegados escolares, coordenadores regionais e secretários dos conselhos diretivos no
conselho consultivo de transportes escolares;
b) Solicitar a intervenção dos serviços técnicos competentes, designadamente da Inspeção-Geral de Ensino, no
sentido de tornar compatíveis os horários escolares com os da oferta dos transportes escolares;
c) Apreciar os planos de transportes escolares sob o ponto de vista técnico-pedagógico, por forma a serem acionados
os mecanismos necessários à compatibilização daqueles com a capacidade de acolhimento e funcionamento dos
estabelecimentos de ensino;
d) Participar na elaboração das portarias referidas no nº 4 do artigo 3º e no nº 3 do artigo 13º
Artigo 21º
Competência do Ministério do Equipamento Social
Compete ao Ministério do Equipamento Social, através da Direcção-Geral de Transportes Terrestres:
a) Promover a inserção das redes de transportes escolares em planos de transportes com âmbito mais vasto;
b) Apoiar tecnicamente as câmaras municipais, sempre que estas o solicitem;
c) Promover, através de portaria conjunta dos Ministérios da Administração Interna, da Educação e do Equipamento
Social, a fixação dos preços dos bilhetes de assinatura utilizados pelos estudantes nos transportes coletivos;
d) Fornecer, a pedido das câmaras municipais, relação das empresas concessionárias de serviço de transporte
público que operam na área do município, indicando os percursos das carreiras e os respetivos horários;
e) Acionar os mecanismos fiscalizadores da atividade dos transportes escolares, nos termos da lei.
Artigo 22º
Transferência de verbas
1 - A parcela a transferir para fazer face aos custos dos transportes escolares será anualmente integrada no Fundo
de Equilíbrio Financeiro.
2 - O financiamento dos encargos com os transportes escolares relativos ao último trimestre de 1984 será
assegurado pelo Governo através de transferência de verbas correspondentes aos custos previstos por município.
Artigo 23º
Repartição de encargos
1 - O financiamento dos transportes escolares no caso do nº 3 do artigo 3º será da responsabilidade dos municípios
interessados, mediante acordo entre si.

34

24ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 28 de dezembro de 2017, pelas 14,30 horas
2 - Na falta de acordo relativamente à repartição dos encargos, serão estes repartidos proporcionalmente ao número
de estudantes residentes em cada município interveniente.
Artigo 24º
Cumprimento dos prazos em 1984-1985
No ano letivo de 1984-1985, o cumprimento do preceituado nos artigos 4º, 5º e 15º far-se-á independentemente dos prazos
neles fixados.
Artigo 25º
Legislação revogada
1 - Ficam revogados os Decretos-Leis n.os 404/77, 372/79 e 229/83, respetivamente de 24 de Setembro, 9 de
Setembro e 27 de Maio.
2 - Poderão, todavia, no ano letivo de 1984-1985, ser adotados e postos em execução os planos de transportes
escolares em funcionamento à data da entrada em vigor deste diploma.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 2 de Agosto de 1984. - Mário Soares - Carlos Alberto da Mota Pinto António de Almeida Santos - Eduardo Ribeiro Pereira - Ernâni Rodrigues Lopes - José Augusto Seabra - João
Rosado Correia.
Promulgado em 16 de Agosto de 1984.
Publique-se.
O Presidente da República, ANTÓNIO RAMALHO EANES
Referendado em 17 de Agosto de 1984
O Primeiro-Ministro, Mário Soares
Despacho Normativo n.º 1-H/2016
Diário da República n.º 73/2016, 2º Suplemento, Série II de 2016-04-14










Data de Publicação:2016-04-14
Tipo de Diploma: Despacho Normativo
Número:1-H/2016
Emissor: Educação - Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e da Educação e do Secretário de Estado da
Educação
Páginas:12314-(4) a 12314-(5)
Parte: C - Governo e Administração direta e indireta do Estado
Sumário
Altera os artigos 3.º, 6.º, 8.º, 9.º, 18.º, 19.º, 20.º, 22.º, 23.º, 25.º e 26.º do Despacho Normativo n.º 7-B/2015, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 88, de 7 de maio de 2015, que determina os procedimentos da matrícula e
respetiva renovação
Texto
Despacho normativo n.º 1-H/2016
O Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto, que regula o regime de matrícula e de frequência no âmbito da
escolaridade obrigatória das crianças e dos jovens entre os 6 e os 18 anos, determina no n.º 2 do artigo 12.º que a
informação necessária ao controlo do cumprimento do dever de matrícula é disponibilizada pelos serviços centrais
com competência na área da estatística da educação.
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Com vista a garantir maior segurança e fiabilidade a tal informação, importa generalizar os procedimentos de
matrícula e de renovação de matrícula por meios eletrónicos, previstos no artigo 6.º do Despacho Normativo n.º 7B/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 88, de 7 de maio de 2015, que passam, desta forma, a adotar
caráter obrigatório para todos os estabelecimentos de educação e ensino.
Complementarmente são ainda introduzidas alterações em algumas normas relativas aos procedimentos de matrícula
e renovação de matrícula e de validação de turmas com vista a uma melhor aplicação das mesmas.
No âmbito do procedimento de matrícula, importa ainda considerar o disposto na Lei n.º 65/2015, de 3 de julho, que
procede à 1.ª alteração da Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto, estabelecendo a universalidade da educação pré-escolar
para as crianças a partir dos 4 anos de idade.
O presente despacho foi dispensado de audiência dos interessados nos termos das alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo
100.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, porquanto a
realização da mesma não estaria concluída antes da última semana de maio, comprometendo a execução do
despacho.
Com efeito, para salvaguarda dos interesses dos alunos, das famílias e do pessoal docente e acautelando a
tempestiva organização interna das escolas, revelou-se premente a necessidade de facultar aos visados o
conhecimento imediato das alterações aos procedimentos de matrícula e renovação de matrícula e de distribuição de
crianças e constituição de grupos, com vista a permitir a sua aplicação a partir de 15 de abril, objetivo que não seria
possível cumprir se se levasse a efeito a audiência dos interessados.
Nestes termos:
Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 7.º e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto, na alínea c)
do artigo 5.º da Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro, e no uso dos poderes delegados pelos Despachos n. os 1009-A/2016 e
1009-B/2016, publicados no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 20 de janeiro de 2016, determina-se:
1 - Os artigos 3.º, 6.º, 8.º, 9.º, 18.º, 19.º, 20.º, 22.º, 23.º, 25.º e 26.º do Despacho Normativo n.º 7-B/2015, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 88, de 7 de maio de 2015, que determina os procedimentos da matrícula e
respetiva renovação, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 3.º
[...]
1 - [...].
2 - [...].
3 - [...].
4 - [...].
5 - [...].
6 - [...].
7 - [...].
8 - [...].
9 - A frequência de estabelecimentos de ensino particular e cooperativo com contrato de associação, na parte do
apoio financeiro outorgado pelo Estado, é a correspondente à área geográfica de implantação da oferta abrangida
pelo respetivo contrato.
Artigo 6.º
[…]
1 - O pedido de matrícula é apresentado via internet na aplicação informática disponível no Portal das Escolas
[www.portaldasescolas.pt], com o recurso à autenticação através de cartão de cidadão.
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2 - Não sendo possível cumprir o disposto no número anterior, o pedido de matrícula pode ser apresentado de modo
presencial nos serviços competentes do estabelecimento de educação e de ensino pretendido para a frequência,
procedendo esses serviços, no ato, ao registo eletrónico da matrícula na aplicação informática referida no número
anterior.
3 - [...].
4 - [...].
5 - [...].
6 - [...].
7 - [...].
8 - [...].
9 - [...].
10 - [...].
11 - [...].
12 - [...].
13 - [...].
14 - [...].
15 - No ato de matrícula, os estabelecimentos de educação e de ensino recolhem o número de identificação fiscal
(NIF) de todas as crianças e jovens, no caso de o terem atribuído, e o número de identificação da segurança social
(NISS) das crianças e jovens beneficiários da prestação social de abono de família que seja pago pela segurança
social.
Artigo 8.º
[…]
1 - Na educação pré-escolar, no ensino básico e no ensino secundário, em qualquer uma das suas ofertas educativas
e sem prejuízo do número seguinte, a renovação de matrícula realiza-se automaticamente no estabelecimento de
educação e de ensino frequentado pela criança ou pelo aluno no ano escolar anterior àquele em que se pretende
inscrever, procedendo os serviços ao registo eletrónico da matrícula na aplicação informática disponível no Portal das
Escolas [www.portaldasescolas.pt].
2 - A renovação de matrícula para o ano inicial de frequência do ensino secundário e a renovação de matrícula que
implique transferência de estabelecimento de educação ou ensino não se realizam automaticamente, devendo ser
efetuadas nos termos dos n.os 1 a 4 do artigo 6.º
3 - Quando a renovação de matrícula implicar a transferência de estabelecimento de educação ou ensino, deve ser
comunicada ao estabelecimento de educação e de ensino a frequentar, sem prejuízo do envio, por via postal, do
processo documental físico.
4 - O disposto no n.º 1 não se aplica às disciplinas de oferta obrigatória pela escola e de frequência facultativa pelos
alunos e nas disciplinas de opção, neste caso, quando aplicável.
5 - (Anterior n.º 3.)
6 - (Anterior n.º 5.)
7 - (Anterior n.º 6.)
8 - Na renovação de matrícula, os estabelecimentos de educação e de ensino verificam o NIF das crianças e jovens,
no caso de o terem atribuído, e o NISS das crianças e alunos beneficiários da prestação social de abono de família
que seja pago pela segurança social.
9 - (Revogado.)
Artigo 9.º
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[…]
1 - Na educação pré-escolar, as vagas existentes em cada estabelecimento de educação, para matrícula ou
renovação de matrícula, são preenchidas de acordo com as seguintes prioridades:
1.ª Crianças que completem os cinco e os quatros anos de idade até dia 31 de dezembro;
2.ª Crianças que completem os três anos de idade até dia 15 de setembro;
3.ª Crianças que completem os três anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro.
2 - [...].
3 - [...].
Artigo 18.º
[…]
1 - [...].
2 - [...].
3 - A redução de grupo prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento e permanência destas
crianças no grupo em pelo menos 60 % do tempo curricular.
Artigo 19.º
[…]
1 - [...].
2 - [...].
3 - [...].
4 - [...].
5 - A redução de turmas prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento e permanência destes
alunos na turma em pelo menos 60 % do tempo curricular.
Artigo 20.º
[…]
1 - [...].
2 - [...].
3 - [...].
4 - A redução de turmas prevista no número anterior fica dependente do acompanhamento e permanência destes
alunos na turma em pelo menos 60 % do tempo curricular.
Artigo 22.º
[…]
1 - [...].
2 - [...].
3 - [...].
4 - [...].
5 - A constituição ou a continuidade, a título excecional, de turmas com número superior ao estabelecido nos artigos
19.º a 21.º carece de autorização do conselho pedagógico, mediante análise de proposta fundamentada do diretor do
estabelecimento de educação e de ensino.
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Artigo 23.º
[…]
1 - A definição do período de funcionamento dos estabelecimentos de educação e de ensino, incluindo atividades
letivas e não letivas, deve ter sempre em consideração o número de turmas a acolher, sem prejuízo do disposto no
n.º 4 do artigo 2.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, nos casos da educação pré-escolar e do 1.º ciclo do
ensino básico.
2 - [...].
3 - Excecionalmente, sempre que as instalações não permitam o funcionamento em regime normal, as atividades do
1.º ciclo do ensino básico poderão ser organizadas em regime duplo, com um turno de manhã e outro de tarde, de
acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 2.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, mediante autorização dos
serviços competentes do Ministério da Educação.
4 - [...].
5 - [...].
Artigo 25.º
[…]
1 - [...].
2 - Compete, ainda, à DGEstE proceder à divulgação da rede escolar, com informação sobre a área de influência dos
estabelecimentos de educação e de ensino integrantes da mesma, devendo a divulgação ocorrer até ao dia 30 de
junho de cada ano;
3 - Compete à Inspeção-Geral da Educação e Ciência, em articulação com a DGEstE, proceder à verificação do
cumprimento, pelos estabelecimentos do ensino particular e cooperativo com contrato de associação, da respetiva
área geográfica de implantação da oferta abrangida pelo contrato outorgado.

Artigo 26.º
[...]
1 - O serviço do Ministério da Educação responsável pela gestão do Portal das Escolas disponibiliza, no referido
portal [www.portaldasescolas.pt], um manual de utilização da aplicação informática para os efeitos previstos no
presente despacho normativo do qual constará também o endereço eletrónico de contacto preferencial e a linha
direta de helpdesk.
2 - [...].»
2 - As referências a «turma» constantes no Despacho Normativo n.º 7-B/2015, de 7 de maio, com a redação dada
pelo presente despacho, no caso da educação pré-escolar, devem considerar-se feitas a «grupo».
3 - O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
13 de abril de 2016.
- A Secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão.
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- O Secretário de Estado da Educação, João Miguel Marques da Costa.
Decreto-Lei n.º 186/2008
Diário da República n.º 182/2008, Série I de 2008-09-19


Data de Publicação:2008-09-19







Tipo de Diploma: Decreto-Lei
Número:186/2008
Emissor: Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
Páginas:6776 - 6777
Sumário
Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, criando o passe escolar ou «passe
4_18@escola.tp»
Texto
Decreto-Lei n.º 186/2008, de 19 de Setembro



As dificuldades originadas pela conjuntura internacional, com especial incidência na subida dos preços do petróleo e
combustíveis líquidos, têm criado dificuldades financeiras às famílias portuguesas, principalmente às que têm
menores recursos. Torna-se, por isso, necessário criar medidas sociais adequadas de apoio a essas famílias.
Deste modo, é criado um novo passe para os transportes públicos urbanos: o passe escolar, designado «passe
4_18@escola.tp». Esta medida destina-se a todas as crianças e jovens, dos 4 aos 18 anos, garantindo-se uma
redução do preço do título de transporte, a qual corresponde a um desconto de 50 % a deduzir do valor da tarifa
inteira relativa aos passes mensais em vigor, designadamente os intermodais, os combinados e os passes de rede
ou de linha.
Assim, o objetivo primordial deste «passe 4_18@escola.tp» é apoiar as famílias numa das suas necessidades
básicas - a mobilidade.
Este novo passe é um complemento social alternativo ao transporte escolar já existente, consagrado no Decreto-Lei
n.º 299/84, de 5 de Setembro.
Outro dos principais objetivos da medida traduz-se na redução das disparidades que se verificam, atualmente, na
definição do tarifário segundo os grupos etários, atribuindo-se às crianças e jovens um documento que lhes permitirá
beneficiar da redução de 50 % no uso regular do transporte urbano, que tenha por finalidade a deslocação das suas
residências para os estabelecimentos de ensino que frequentam.
Cumpre ainda relevar outros objetivos da medida, que consiste em incentivar, desde a infância, a utilização regular
de transporte coletivo, como alternativa ao transporte individual, condição necessária para diminuir a dependência
face ao petróleo e para tornar as cidades mais amigas do ambiente.
Por conseguinte, devem ser introduzidas alterações ao Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, incluindo no seu
objeto, para além do transporte escolar, este complemento para as crianças e jovens que não têm direito a transporte
escolar, facultando-lhes o acesso ao «passe 4_18@escola.tp».
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
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O presente decreto-lei cria um título de transporte destinado a todas as crianças e jovens que não beneficiem do
transporte escolar previsto no Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15
de Janeiro, e pela Lei n.º 13/2006, de 17 de Abril, o qual é designado de passe escolar ou «passe 4_18@escola.tp».
Artigo 2.º
Âmbito
1 - O «passe 4_18@escola.tp» abrange os estudantes do ensino não superior, dos 4 aos 18 anos, inclusive,
assumindo-se como complemento social alternativo ao transporte escolar previsto pelo Decreto-Lei n.º 299/84, de 5
de Setembro, e respectiva regulamentação.
2 - O «passe 4_18@escola.tp» é aplicável aos serviços de transporte colectivo de passageiros autorizados ou
concessionados pelos organismos da administração central, bem como aos serviços de transporte de iniciativa dos
municípios, se estes vierem a aderir ao sistema «passe 4_18@escola.tp».
Artigo 3.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro
Os artigos 1.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 1.º
[…]
1-…
2-…
3 - O presente decreto-lei regula, ainda, as condições de atribuição de um passe escolar aos alunos não abrangidos
pelo artigo 2.º, designado por 'passe 4_18@escola.tp'.
Artigo 3.º
[…]
1-…
2-…
3-…
4 - ...
5 - ...
6 - Compete a cada estabelecimento de ensino a organização do processo de acesso ao transporte escolar por parte
dos seus alunos, bem como a emissão de declaração, segundo modelo a definir na portaria prevista no n.º 3 do artigo
3.º-A, relativa aos alunos que não beneficiam de transporte escolar no âmbito do presente decreto-lei, para efeitos de
atribuição do passe a que se refere o artigo 3.º-A.»
Artigo 4.º
Aditamento ao Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro
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É aditado o artigo 3.º-A ao Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro, com a seguinte redação:
«Artigo 3.º-A
Passe 4_18@escola.tp
1 - Os alunos não abrangidos pelo artigo 2.º, com idade entre os 4 aos 18 anos, inclusive, beneficiam de redução do
preço do título de transporte, a qual corresponde a um desconto de 50 % a deduzir do valor da tarifa inteira relativa
aos passes mensais em vigor, designadamente os intermodais, os combinados e os passes de rede ou de linha,
correspondentes ao percurso entre a sua casa e a escola.
2 - É aplicável ao 'passe 4_18@escola.tp' o disposto nos n. os 5 e 6 do artigo 3.º do presente decreto-lei.
3 - As condições de atribuição do desconto a que se refere o n.º 1, bem como as relativas à operacionalização do
sistema 'passe 4_18@escola.tp' são definidas por portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas
áreas das finanças, dos transportes, da administração local e da educação.
4 - As compensações financeiras a atribuir aos operadores de transporte em razão da obrigação tarifária decorrente
da implementação do 'passe 4_18@escola.tp' são estabelecidas em termos a acordar entre o Governo e as
empresas de transporte.»
Artigo 5.º
Produção de efeitos
O presente decreto-lei reporta os seus efeitos a 1 de Setembro de 2008.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 28 de Agosto de 2008. - José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa Fernando Teixeira dos Santos - Paulo Jorge Oliveira Ribeiro de Campos - Maria de Lurdes Reis Rodrigues.
Promulgado em 8 de Setembro de 2008
Publique-se
O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva
Referendado em 16 de Setembro de 2008
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
Portaria 161/85, de 23 de Março


Corpo emitente: Ministérios da Administração Interna, da Educação, do Comércio e Turismo e do Equipamento
Social



Fonte: Diário da República n.º 69/1985, Série I de 1985-03-23.



Data: 1985-03-23

Sumário
Adapta o regime de desconto a conceder nos bilhetes de assinatura para estudantes.
Texto do documento
Portaria 161/85, de 23 de Março
A Portaria 667/77, de 29 de Outubro, para além de manter o desconto de 50% previsto no artigo 151.º do Decreto 37272, de 31
de Dezembro de 1948, cuja redação foi alterada pelo Decreto 59/71, de 2 de Março, instituiu a redução de 25% no preço dos
bilhetes de assinatura dos estudantes que utilizassem as carreiras interurbanas nas deslocações das suas residências para os
estabelecimentos de ensino.
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Encontrando-se tal regime desajustado, face ao estabelecimento de assinaturas de linha para a generalidade dos utentes
daquele tipo de transporte, pretende-se, com a presente portaria, adaptar à nova situação o regime de desconto a conceder
nos bilhetes de assinatura para os estudantes abrangidos pelo Decreto-Lei 299/84, de 5 de Setembro, adaptação que no
entanto deverá ser progressiva, tendo em conta os encargos para os operadores de transporte que a mesma envolve.
Nestes termos:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros da Administração Interna, da Educação, do Comércio e Turismo e
do Equipamento Social, ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei 16/82, de 23 de Janeiro, e do n.º 3 do artigo 13.º do Decreto-Lei
299/84, de 5 de Setembro, o seguinte:
1.º As empresas de transporte coletivo de passageiros em carreiras interurbanas concederão, obrigatoriamente, bilhetes de
assinatura mensais a todos os estudantes abrangidos pelo Decreto-Lei 299/84.
2.º As câmaras municipais procederão à requisição dos bilhetes de assinatura até 15 dias antes do início do mês a que os
mesmos se referem, com indicação do número de dias letivos correspondentes.
3.º O preço dos bilhetes de assinatura dos alunos com idade igual ou inferior a 12 anos será determinado com base no preço
dos bilhetes simples e no correspondente número de viagens mensais previamente requisitadas, beneficiando de uma redução
de 50%.
4.º Para os outros alunos abrangidos pelo Decreto-Lei 299/84 deverão ser requisitados bilhetes de assinatura para 44, 52 ou
para um número ilimitado de viagens, de acordo com as modalidades de passes adotadas pelas empresas concessionárias de
carreiras de serviço público.
1 - Sempre que o mês letivo tenha menos de 22 ou 26 dias os bilhetes de assinatura para 44 ou 52 viagens, respetivamente,
beneficiarão de uma redução proporcional ao número de dias não utilizados.
2 - Quando o passe adotado pela empresa concessionária for para um número ilimitado de viagens, a câmara municipal poderá
optar pela requisição de uma assinatura cujo preço é determinado com base no preço dos bilhetes simples e no
correspondente número de viagens mensais, beneficiando de uma redução global de 25%.
3 - Sempre que os estudantes sejam portadores de bilhetes de assinatura cujo preço é idêntico ao dos outros utentes, gozarão
dos mesmos direitos e regalias.
5.º Fica revogada a Portaria 667/77, de 29 de Outubro.
6.º Este diploma entra imediatamente em vigor, produzindo efeitos a partir de 1 de Outubro de 1984.
Ministérios da Administração Interna, da Educação, do Comércio e Turismo e do Equipamento Social.
Assinada em 8 de Março de 1985.
O Ministro da Administração Interna, Eduardo Ribeiro Pereira
O Ministro da Educação, João de Deus Rogado Salvador Pinheiro
O Ministro do Comércio e Turismo, Joaquim Martins Ferreira do Amaral
O Ministro do Equipamento Social, Carlos Montez Melancia
Portaria 181/86, de 6 de Maio
Sumário
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Estabelece os termos em que os estudantes do ensino secundário abrangidos pelo transporte escolar comparticiparão nos
respetivos custos, com observância do estipulado na Portaria n.º 161/85, de 22 de Março.
Portaria 181/86, de 6 de Maio
Considerando que compete aos Ministros do Plano e da Administração do Território e da Educação e Cultura, ouvida a
Associação Nacional dos Municípios Portugueses, definir os termos em que deverá ser comparticipado pelos interessados o
transporte dos estudantes do ensino secundário:
Ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 3.º do Decreto-Lei 299/84, de 5 de Setembro:
Manda o Governo da República Portuguesa, pelos Ministros do Plano e da Administração do Território e da Educação e
Cultura, que os estudantes do ensino secundário abrangidos pelo transporte escolar comparticipem nos respetivos custos, com
observância do estipulado na Portaria 161/85, de 22 de Março, e nos seguintes termos:
a) Quando utilizem carreiras públicas, em metade do custo do bilhete de assinatura fixado pela portaria que estabeleça as
tarifas para os serviços de transportes coletivos;
b) Quando utilizem circuitos especiais, em metade do custo do bilhete de assinatura fixado pela portaria referida na alínea a),
na modalidade mais favorável ao aluno, devendo a quilometragem considerada corresponder à distância casa-escola.
Ministérios do Plano e da Administração do Território e da Educação e Cultura
Assinada em 15 de Abril de 1986
O Ministro do Plano e da Administração do Território, Luís Francisco Valente de Oliveira
O Ministro da Educação e Cultura, João de Deus Rogado Salvador Pinheiro
Lei n.º 65/2015
Diário da República n.º 128/2015, Série I de 2015-07-03








Data de Publicação:2015-07-03
Tipo de Diploma: Lei
Número:65/2015
Emissor: Assembleia da República
Páginas:4572 - 4572
Sumário
Primeira alteração à Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto, estabelecendo a universalidade da educação pré-escolar para
as crianças a partir dos 4 anos de idade.
Texto
Lei n.º 65/2015, de 3 de julho
Primeira alteração à Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto, estabelecendo a universalidade da educação pré-escolar para
as crianças a partir dos 4 anos de idade
A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.º
Alteração à Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto
O título e os artigos 1.º e 4.º da Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto, que estabelece o regime da escolaridade
obrigatória para as crianças e jovens que se encontram em idade escolar e consagra a universalidade da educação
pré-escolar para as crianças a partir dos 5 anos de idade, passam a ter a seguinte redação:
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«Estabelece o regime da escolaridade obrigatória para as crianças e jovens que se encontram em idade escolar e
consagra a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 4 anos de idade.
Artigo 1.º
[…]
1-…
2 - A presente lei consagra, ainda, a universalidade da educação pré-escolar para todas as crianças a partir do ano
em que atinjam os 4 anos de idade.
Artigo 4.º
[…]
1 - A educação pré-escolar é universal para todas as crianças a partir do ano em que atinjam os 4 anos de idade.
2 - ...»
Artigo 2.º
Regulamentação
1 - O Governo regulamenta, por decreto-lei, no prazo de 180 dias a partir da data de entrada em vigor da presente lei,
as normas que regulam a universalidade da educação pré-escolar relativamente às crianças que atinjam os 4 anos
de idade, de modo a assegurar a sua implementação a partir do ano letivo 2016/2017.
2 - A regulamentação prevista no número anterior abrange o processo de avaliação da implementação da
universalidade da educação pré-escolar às crianças com 4 anos de idade e os mecanismos de aferição da
possibilidade de estender a universalidade às crianças com 3 anos de idade, bem como a definição do respetivo
prazo.
Artigo 3.º
Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação.
Aprovada em 15 de maio de 2015.
A Presidente da Assembleia da República, Maria da Assunção A. Esteves.
Promulgada em 24 de junho de 2015.
Publique-se.
O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva
Referendada em 29 de junho de 2015.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho
Lei n.º 85/2009
Diário da República n.º 166/2009, Série I de 2009-08-27






Data de Publicação:2009-08-27
Tipo de Diploma: Lei
Número:85/2009
Emissor: Assembleia da República
Páginas:5635 - 5636
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Sumário
Estabelece o regime da escolaridade obrigatória para as crianças e jovens que se encontram em idade escolar e
consagra a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 5 anos de idade



Texto
Lei n.º 85/2009, de 27 de Agosto
Estabelece o regime da escolaridade obrigatória para as crianças e jovens que se encontram em idade escolar e
consagra a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a partir dos 5 anos de idade.
A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
1 - A presente lei estabelece o regime da escolaridade obrigatória para as crianças e jovens que se encontram em
idade escolar.
2 - A presente lei consagra, ainda, a universalidade da educação pré-escolar para todas as crianças a partir do ano
em que atinjam os 5 anos de idade.
Artigo 2.º
Âmbito da escolaridade obrigatória
1 - Para efeitos do previsto no n.º 1 do artigo anterior, consideram-se em idade escolar as crianças e jovens com
idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos.
2 - O disposto no número anterior é também aplicável aos alunos abrangidos pelo disposto no Decreto-Lei n.º 3/2008,
de 7 de Janeiro, alterado pela Lei n.º 21/2008, de 12 de Maio.
3 - A escolaridade obrigatória implica, para o encarregado de educação, o dever de proceder à matrícula do seu
educando em escolas da rede pública, da rede particular e cooperativa ou em instituições de educação e ou
formação, reconhecidas pelas entidades competentes, determinando para o aluno o dever de frequência.
4 - A escolaridade obrigatória cessa:
a) Com a obtenção do diploma de curso conferente de nível secundário da educação; ou
b) Independentemente da obtenção do diploma de qualquer ciclo ou nível de ensino, no momento do ano escolar em
que o aluno perfaça 18 anos.
5 - Os procedimentos exigíveis para a concretização do dever de proceder à matrícula e respetiva renovação são
definidos por despacho do membro do Governo responsável pela área da educação.
Artigo 3.º
Universalidade e gratuitidade
1 - No âmbito da escolaridade obrigatória o ensino é universal e gratuito.
2 - A gratuitidade prevista no número anterior abrange propinas, taxas e emolumentos relacionados com a matrícula,
frequência escolar e certificação do aproveitamento, dispondo ainda os alunos de apoios no âmbito da ação social
escolar, nos termos da lei aplicável.
3 - Os alunos abrangidos pela presente lei, em situação de carência, são beneficiários da concessão de apoios
financeiros, na modalidade de bolsas de estudo, em termos e condições a regular por decreto-lei.
Artigo 4.º
Educação pré-escolar
1 - A educação pré-escolar é universal para todas as crianças a partir do ano em que atinjam os 5 anos de idade.
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2 - A universalidade prevista no número anterior implica, para o Estado, o dever de garantir a existência de uma rede
de educação pré-escolar que permita a inscrição de todas as crianças por ela abrangidas e o de assegurar que essa
frequência se efectue em regime de gratuitidade da componente educativa.
Artigo 5.º
Alteração à Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro
O artigo 4.º da Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo), alterada pelas Leis n. os 115/97,
de 19 de Setembro, e 49/2005, de 30 de Agosto, passa a ter a seguinte redação:
«Artigo 4.º
[...]
1 - ...
2 - ...
3 - ...
4 - ...
5 - O disposto na presente lei não prejudica a definição de um regime mais amplo quanto à universalidade,
obrigatoriedade e gratuitidade na organização geral do sistema educativo, nos termos da lei.»
Artigo 6.º
Legislação complementar
O Governo aprova, sob a forma de decreto-lei, a legislação complementar necessária à execução da presente lei que
regula, designadamente, a universalidade da educação pré-escolar relativamente às crianças que atinjam os 5 anos
de idade, o controlo do cumprimento dos deveres de matrícula e frequência relativamente aos alunos abrangidos pela
escolaridade obrigatória e os termos e as condições em que estes últimos podem ser admitidos a prestar trabalho.
Artigo 7.º
Norma revogatória
São revogados, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo seguinte:
a) O n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro (Lei de Bases do Sistema Educativo), alterada pelas Leis
n.os 115/97, de 19 de Setembro, e 49/2005, de 30 de Agosto;
b) Os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 5.º, 6.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 301/93, de 31 de Agosto, alterado pela Lei n.º 30/2002, de
20 de Dezembro.
Artigo 8.º
Disposição transitória
1 - Os alunos atualmente abrangidos pela escolaridade obrigatória que se matriculem no ano letivo de 2009-2010 em
qualquer dos anos de escolaridade dos 1.º ou 2.º ciclos ou no 7.º ano de escolaridade estão sujeitos ao limite da
escolaridade obrigatória previsto na presente lei.
2 - Para os alunos que se matriculem no ano letivo de 2009-2010 no 8.º ano de escolaridade e seguintes o limite da
escolaridade obrigatória continua a ser os 15 anos de idade mantendo-se o regime previsto nos artigos mencionados
na alínea b) do artigo anterior.
Artigo 9.º
Entrada em vigor
O disposto no artigo 4.º apenas entra em vigor na data da entrada em vigor do decreto-lei que o venha a
regulamentar.
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Aprovada em 10 de Julho de 2009.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.
Promulgada em 18 de Agosto de 2009.
Publique-se.
O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva
Referendada em 20 de Agosto de 2009.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa
Lei n.º 8/2012
Diário da República n.º 37/2012, Série I de 2012-02-21
 Data de Publicação:2012-02-21
 Tipo de Diploma: Lei
 Número:8/2012
 Emissor: Assembleia da República
 Páginas: 826 - 828
 Sumário
Aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas
 Texto
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro
Aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas
A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Objeto
A presente lei estabelece as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das
entidades públicas.
Artigo 2.º
Âmbito
1 - A presente lei aplica-se a todas as entidades previstas no artigo 2.º da lei de enquadramento orçamental,
aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 52/2011, de 13 de outubro, e a
todas as entidades públicas do Serviço Nacional de Saúde, doravante designadas por «entidades», sem prejuízo das
competências atribuídas pela Constituição e pela lei a órgãos de soberania de caráter eletivo.
2 - Sem prejuízo do princípio da independência orçamental, estabelecido no n.º 2 do artigo 5.º da lei de
enquadramento orçamental, aprovada pela Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, alterada e republicada pela Lei n.º
52/2011, de 13 de outubro, os princípios contidos na presente lei são aplicáveis aos subsetores regional e local,
incluindo as entidades públicas reclassificadas nestes subsetores.
Artigo 3.º
Definições
Para efeitos da presente lei, consideram-se:
a) «Compromissos» as obrigações de efetuar pagamentos a terceiros em contrapartida do fornecimento de bens e
serviços ou da satisfação de outras condições. Os compromissos consideram-se assumidos quando é executada
uma ação formal pela entidade, como sejam a emissão de ordem de compra, nota de encomenda ou documento
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equivalente, ou a assinatura de um contrato, acordo ou protocolo, podendo também ter um caráter permanente e
estar associados a pagamentos durante um período indeterminado de tempo, nomeadamente salários, rendas,
eletricidade ou pagamentos de prestações diversas;
b) «Compromissos plurianuais» os compromissos que constituem obrigação de efetuar pagamentos em mais do que
um ano económico;
c) «Passivos» as obrigações presentes da entidade provenientes de acontecimentos passados, cuja liquidação se
espera que resulte num exfluxo de recursos da entidade que incorporam benefícios económicos. Um acontecimento
que cria obrigações é um acontecimento que cria uma obrigação legal ou construtiva que faça com que uma entidade
não tenha nenhuma alternativa realista senão liquidar essa obrigação. Uma característica essencial de um passivo é
a de que a entidade tenha uma obrigação presente. Uma obrigação é um dever ou responsabilidade para agir ou
executar de certa maneira e pode ser legalmente imposta como consequência de:
i) Um contrato vinculativo (por meio de termos explícitos ou implícitos);
ii) Legislação;
iii) Requisito estatutário; ou
iv) Outra operação da lei;
d) «Contas a pagar» o subconjunto dos passivos certos, líquidos e exigíveis;
e) «Pagamentos em atraso» as contas a pagar que permaneçam nessa situação mais de 90 dias posteriormente à
data de vencimento acordada ou especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes;
f) «Fundos disponíveis» as verbas disponíveis a muito curto prazo, que incluem, quando aplicável e desde que não
tenham sido comprometidos ou gastos:
i) A dotação corrigida líquida de cativos, relativa aos três meses seguintes;
ii) As transferências ou subsídios com origem no Orçamento do Estado, relativos aos três meses seguintes;
iii) A receita efetiva própria que tenha sido cobrada ou recebida como adiantamento;
iv) A previsão da receita efetiva própria a cobrar nos três meses seguintes;
v) O produto de empréstimos contraídos nos termos da lei;
vi) As transferências ainda não efetuadas decorrentes de programas e projetos do Quadro de Referência Estratégico
Nacional (QREN) cujas faturas se encontrem liquidadas, e devidamente certificadas ou validadas;
vii) Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º
Artigo 4.º
Aumento temporário dos fundos disponíveis
1 - A título excecional, podem ser acrescidos aos fundos disponíveis outros montantes, desde que expressamente
autorizados:
a) Pelo membro do Governo responsável pela área das finanças, quando envolvam entidades pertencentes ao
subsetor da administração central, direta ou indireta, e segurança social e entidades públicas do Serviço Nacional de
Saúde;
b) Pelo membro do Governo Regional responsável pela área das finanças, quando envolvam entidades da
administração regional;
c) Pela câmara municipal, sem possibilidade de delegação, quando envolvam entidades da administração local.
2 - Quando os montantes autorizados ao abrigo do número anterior divirjam dos valores efetivamente cobrados e ou
recebidos deverá a entidade proceder à correção dos respetivos fundos disponíveis.
Artigo 5.º
Assunção de compromissos
1 - Os dirigentes, gestores e responsáveis pela contabilidade não podem assumir compromissos que excedam os
fundos disponíveis, referidos na alínea f) do artigo 3.º
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2 - As entidades têm obrigatoriamente sistemas informáticos que registam os fundos disponíveis, os compromissos,
os passivos, as contas a pagar e os pagamentos em atraso, especificados pela respetiva data de vencimento.
3 - Os sistemas de contabilidade de suporte à execução do orçamento emitem um número de compromisso válido e
sequencial que é refletido na ordem de compra, nota de encomenda, ou documento equivalente, e sem o qual o
contrato ou a obrigação subjacente em causa são, para todos os efeitos, nulos.
4 - O efeito anulatório previsto no número anterior pode ser afastado por decisão judicial ou arbitral, quando,
ponderados os interesses públicos e privados em presença e a gravidade da ofensa geradora do vício do ato
procedimental em causa, a anulação do contrato ou da obrigação se revele desproporcionada ou contrária à boa fé.
5 - A autorização para a assunção de um compromisso é sempre precedida pela verificação da conformidade legal da
despesa, nos presentes termos e nos demais exigidos por lei.
Artigo 6.º
Compromissos plurianuais
1 - A assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de
investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os
municípios e parcerias público-privadas, está sujeita a autorização prévia:
a) Por decisão conjunta dos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e da tutela, quando envolvam
entidades pertencentes ao subsetor da administração central, direta ou indireta, e segurança social e entidades
públicas do Serviço Nacional de Saúde, salvo quando resultarem da execução de planos plurianuais legalmente
aprovados;
b) Do membro do Governo Regional responsável pela área das finanças, quando envolvam entidades da
administração regional;
c) Da assembleia municipal, quando envolvam entidades da administração local.
2 - É obrigatória a inscrição integral dos compromissos plurianuais no suporte informático central das entidades
responsáveis pelo controlo orçamental em cada um dos subsetores da Administração Pública.
Artigo 7.º
Atrasos nos pagamentos
A execução orçamental não pode conduzir, em qualquer momento, a um aumento dos pagamentos em atraso.
Artigo 8.º
Entidades com pagamentos em atraso
1 - No caso das entidades com pagamentos em atraso em 31 de dezembro de 2011, a previsão da receita efetiva
própria a cobrar nos três meses seguintes prevista na subalínea iv) da alínea f) do artigo 3.º tem como limite superior
75 % da média da receita efetiva cobrada nos dois últimos anos nos períodos homólogos, deduzida dos montantes
de receita com caráter pontual ou extraordinário.
2 - A aplicação do disposto no número anterior às entidades nele referidas cessa quando estas deixem de ter
pagamentos em atraso.
3 - As entidades que violem o disposto no artigo 7.º da presente lei:
a) Não podem beneficiar da utilização da previsão da receita efetiva própria a cobrar nos três meses seguintes para
efeitos de determinação dos fundos disponíveis definidos na alínea f) do artigo 3.º;
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b) Apenas podem beneficiar da aplicação da exceção constante do n.º 1 do artigo 4.º mediante prévia autorização do
membro do Governo responsável pela área das finanças.
4 - O impedimento previsto no número anterior cessa no momento em que as entidades nele referidas retomem o
valor dos pagamentos em atraso anterior à violação do disposto no artigo 7.º
Artigo 9.º
Pagamentos
1 - Os pagamentos só podem ser realizados quando os compromissos tiverem sido assumidos em conformidade com
as regras e procedimentos previstos na presente lei, em cumprimento dos demais requisitos legais de execução de
despesas e após o fornecimento de bens e serviços ou da satisfação de outras condições.
2 - Os agentes económicos que procedam ao fornecimento de bens ou serviços sem que o documento de
compromisso, ordem de compra, nota de encomenda ou documento equivalente possua a clara identificação do
emitente e o correspondente número de compromisso válido e sequencial, obtido nos termos do n.º 3 do artigo 5.º da
presente lei, não poderão reclamar do Estado ou das entidades públicas envolvidas o respetivo pagamento ou
quaisquer direitos ao ressarcimento, sob qualquer forma.
3 - Sem prejuízo do disposto no artigo 11.º, os responsáveis pela assunção de compromissos em desconformidade
com as regras e procedimentos previstos na presente lei respondem pessoal e solidariamente perante os agentes
económicos quanto aos danos por estes incorridos.
Artigo 10.º
Prestação de informação
Para efeitos de aplicação da presente lei, as entidades devem fornecer toda a informação sobre os compromissos e
pagamentos em atraso.
Artigo 11.º
Violação das regras relativas a assunção de compromissos
1 - Os titulares de cargos políticos, dirigentes, gestores ou responsáveis pela contabilidade que assumam
compromissos em violação do previsto na presente lei incorrem em responsabilidade civil, criminal, disciplinar e
financeira, sancionatória e ou reintegratória, nos termos da lei em vigor.
2 - O disposto no número anterior não prejudica a demonstração da exclusão de culpa, nos termos gerais de direito.
Artigo 12.º
Auditorias
As entidades que violem a presente lei ou que apresentem riscos acrescidos de incumprimento ficam sujeitas a
auditorias periódicas pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF), ou pela inspeção setorial.
Artigo 13.º
Prevalência
O disposto nos artigos 3.º a 9.º e 11.º da presente lei tem natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer outras
normas legais ou convencionais, especiais ou excecionais, que disponham em sentido contrário.
Artigo 14.º
Regulamentação
Os procedimentos necessários à aplicação da presente lei e à operacionalização da prestação de informação
constante do artigo 10.º são regulados por decreto-lei.
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Capítulo II
Disposições finais e transitórias
Artigo 15.º
Declarações
1 - Os dirigentes das entidades devem, até ao 30.º dia após a entrada em vigor da presente lei:
a) Declarar que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro do ano anterior se encontram
devidamente registados na base de dados central de encargos plurianuais;
b) Identificar, em declaração emitida para o efeito e de forma individual, todos os pagamentos e recebimentos em
atraso existentes a 31 de dezembro do ano anterior.
2 - As declarações são enviadas até ao 5.º dia útil após o termo do prazo referido no número anterior,
respetivamente:
a) Ao membro do Governo responsável pela área das finanças, quando envolvam entidades pertencentes ao
subsetor da administração central, direta ou indireta, e segurança social e entidades públicas do Serviço Nacional de
Saúde;
b) Ao membro do Governo Regional responsável pela área das finanças, quando envolvam entidades da
administração regional;
c) À assembleia municipal e à câmara municipal, quando envolvam entidades da administração local.
3 - As declarações são, ainda, publicitadas no sítio da Internet das entidades e integram o respetivo relatório e
contas.
4 - A violação do disposto no presente artigo constitui infração disciplinar.
Artigo 16.º
Plano de liquidação dos pagamentos em atraso
1 - As entidades com pagamentos em atraso a 31 de dezembro de 2011 têm de apresentar um plano de liquidação
de pagamentos, até 90 dias após a entrada em vigor da presente lei, à Direção-Geral do Orçamento (DGO), e, nos
casos dos serviços da administração local, à Direção-Geral da Administração Local (DGAL).
2 - Os valores a liquidar incluídos no plano de pagamentos referidos no número anterior acrescem aos compromissos
nos respetivos períodos de liquidação.
3 - As restantes contas transitadas do ano anterior a pagar acrescem aos compromissos nas respetivas datas de
liquidação.
4 - Nos casos em que o plano de pagamentos gere encargos plurianuais é aplicável o disposto no artigo 6.º.
Artigo 17.º
Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor no dia 1.º dia útil seguinte ao da sua publicação.
Aprovada em 3 de fevereiro de 2012.
A Presidente da Assembleia da República, Maria da Assunção A. Esteves.
Promulgada em 16 de fevereiro de 2012.
Publique-se.
O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva
Referendada em 16 de fevereiro de 2012.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho
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Decreto-Lei n.º 99/2015
Diário da República n.º 106/2015, Série I de 2015-06-02









Data de Publicação: 2015-06-02
Tipo de Diploma: Decreto-Lei
Número: 99/2015
Emissor: Ministério das Finanças
Páginas: 3493 - 3499
Sumário
Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, que contempla as normas legais
disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso,
aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro
Texto
Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho
A Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso foi aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada
pelas Leis n.os 20/2012, de 14 de maio, 64/2012, de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de dezembro, e 22/2015, de
17 de março (LCPA), e regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, alterado pelas Leis n. os
64/2012, de 20 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de dezembro, quanto aos procedimentos necessários à sua
implementação.
O objetivo central da LCPA foi o de evitar a acumulação de pagamentos em atraso nos organismos das
Administrações Públicas, ao estabelecer que a execução orçamental não pode conduzir, em momento algum, ao
aumento dos pagamentos em atraso, sob pena de reduzir os fundos disponíveis, através da diminuição da receita
que neles pode ser incluída.
Decorridos dois anos da vigência da LCPA foi criado um Grupo de Trabalho (GT), com a finalidade de proceder à
avaliação dos impactos decorrentes da aplicação da LCPA, nomeadamente, no que se refere à identificação de
oportunidades de melhoria.
Considerando as recomendações efetuadas pelo GT procede-se à alteração do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de
junho, alterado pelas Leis n.os 64/2012, de 20 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de dezembro, nomeadamente, no
sentido de clarificar o conceito de compromisso plurianual de forma a englobar, também, neste conceito os
compromissos que são assumidos num ano, gerando obrigação de pagamento no ano ou anos seguintes, de incluir
os ativos e passivos financeiros no conceito de fundos disponíveis, e de aumentar o montante e o prazo para a
assunção dos encargos relativos a despesas urgentes e inadiáveis.
Foram ouvidos os órgãos de governo próprio da Região Autónoma dos Açores.
Foi promovida a audição dos órgãos de governo próprio da Região Autónoma da Madeira, da Associação Nacional
de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto
O presente decreto-lei procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, alterado pelas Leis
n.os 64/2012, de 20 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de dezembro.
Artigo 2.º
Alteração ao Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho
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Os artigos 5.º, 8.º, 9.º, 11.º, 12.º, 16.º, 22.º e 23.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, alterado pelas Leis n. os
64/2012, de 20 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de dezembro, passam a ter a seguinte redação:
«Artigo 5.º
[...]
1 - [...].
2 - [...].
3 - [...]:
a) [...];
b) [...];
c) A receita relativa a ativos financeiros e a outros passivos financeiros.
4 - [...].
Artigo 8.º
[...]
1 - [...].
2 - Independentemente da duração do respetivo contrato, se o montante efetivamente a pagar não puder ser
determinado no momento da celebração do contrato, nomeadamente, por depender dos consumos a efetuar pela
entidade adjudicante, a assunção do compromisso é efetuada aquando da emissão da nota de encomenda se for o
caso ou pelo valor estimado de encargos relativos ao período temporal de apuramento dos fundos disponíveis.
Artigo 9.º
[...]
1 - Nas despesas urgentes e inadiáveis, devidamente fundamentadas, do mesmo tipo ou natureza cujo valor, isolada
ou conjuntamente, não exceda o montante de (euro) 10 000, por mês, a assunção do compromisso é efetuada até ao
5.º dia útil após a realização da despesa.
2 - [...].
Artigo 11.º
[…]
1 - [...].
2 - [...].
3 - O regime previsto no presente diploma para a assunção de compromissos plurianuais aplica-se aos
procedimentos de despesa que dão lugar a encargo orçamental em ano económico que não seja o da sua realização.
4 - [Anterior n.º 3].
5 - No caso dos institutos públicos de regime especial, das instituições de ensino superior públicas de natureza
fundacional e das entidades públicas empresariais que não tenham pagamentos em atraso, a competência para a
assunção de compromissos plurianuais que apenas envolvam receita própria e ou receitas provenientes de
cofinanciamento comunitário é do respetivo órgão de direção.
6 - [Anterior n.º 5].
7 - [Anterior n.º 6].
8 - O disposto no n.º 5 e a delegação de competência prevista no n.º 6 cessam no momento em que as entidades
neles previstas passem a ter pagamentos em atraso.
9 - [Anterior n.º 8].
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Artigo 12.º
[…]
1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, a autorização prévia para a assunção de
compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando
da aprovação das Grandes Opções do Plano.
2 - Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos compromissos plurianuais
implique aumento de despesa.
Artigo 16.º
[…]
1 - As entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º da LCPA procedem, mensalmente, ao registo no suporte informático
das instituições referidas no n.º 5 do artigo 7.º, até à data definida para o efeito no decreto-lei de execução
orçamental:
a) Da receita a cobrar ou a receber para o conjunto do ano, especificada por meses, sendo que nos meses passados
a previsão é substituída pela receita efetivamente arrecadada;
b) Dos fundos disponíveis, compromissos assumidos, saldo inicial das contas a pagar, movimento mensal e saldo
das contas a pagar a transitar para o mês seguinte e pagamentos em atraso.
2 - [...].
3 - No reporte de informação relativa aos fundos disponíveis e pagamentos em atraso, devem as entidades dar
cumprimento aos procedimentos e formalidades previstas no manual de apoio à aplicação da LCPA a que se refere o
artigo 21.º
4 - [...].
5 - [...].
6 - [...].
Artigo 22.º
[…]
1 - A adesão a programa de assistência económica suspende, até à conclusão da utilização do financiamento
destinado a reduzir os pagamentos em atraso, a aplicação à entidade beneficiária do disposto no artigo 8.º da LCPA.
2 - [...].
3 - [...].
4 - [...].
5 - [...].
6 - [...].
Artigo 23.º
[...]
1 - [...].
2 - [...].
3 - [...].
4 - [...].
5 - A autorização a que se refere o n.º 1 do artigo 11.º, conferida mediante portaria de extensão de encargos,
dispensa a emissão do parecer prévio vinculativo previsto na lei.
6 - [...].
7 - [...].»
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Artigo 3.º
Norma revogatória
É revogado o artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, alterado pelas Leis n. os 64/2012, de 20 de
dezembro, e 66-B/2012, de 31 de dezembro.
Artigo 4.º
Republicação
É republicado, em anexo ao presente decreto-lei, do qual faz parte integrante, o Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de
junho, com a redação atual.
Artigo 5.º
Entrada em vigor
O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 9 de abril de 2015.
Pedro Passos Coelho
Maria Luís Casanova Morgado Dias de Albuquerque
Promulgado em 25 de maio de 2015.
Publique-se.
O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva
Referendado em 26 de maio de 2015.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho
ANEXO
(a que se refere o artigo 4.º)
Republicação do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho
CAPÍTULO I
Âmbito
Artigo 1.º
Objeto
O presente diploma contempla as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei
dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, doravante
abreviadamente designada por LCPA, e, bem assim, à operacionalização da prestação de informação constante do
artigo 10.º da mesma lei.
Artigo 2.º
Âmbito
O presente diploma aplica-se às entidades referidas no artigo 2.º da LCPA.
CAPÍTULO II
Princípios e regras gerais
Artigo 3.º
Conceitos
Para efeitos de aplicação da LCPA, entende-se por:
a) «Titulares de cargos políticos», aqueles que se encontram investidos em cargos políticos com competências para
assunção de compromissos ou autorização de despesas e pagamentos;
b) «Dirigentes», aqueles que se encontram investidos em cargos de direção superior de 1.º e 2.º graus, ou
equiparados a estes para quaisquer efeitos, bem como os membros do órgão de direção dos institutos públicos;
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c) «Gestores», aqueles que se encontrem designados para órgão de gestão ou administração das empresas públicas
do setor empresarial do Estado, das Regiões Autónomas, dos municípios e as suas associações;
d) «Responsáveis pela contabilidade», os dirigentes de nível intermédio e, na sua ausência, os trabalhadores que
exerçam funções públicas que, não correspondendo a qualquer dos cargos identificados nas alíneas anteriores,
exerçam funções de direção ou supervisão dos serviços de contabilidade das entidades abrangidas pela LCPA.
Artigo 4.º
Pagamentos em atraso
1 - Consideram-se pagamentos em atraso as contas a pagar que permaneçam nessa situação mais de 90 dias
posteriormente à data de vencimento acordada ou especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes.
2 - Excluem-se do âmbito de aplicação do número anterior os pagamentos objeto de impugnação judicial até que
sobre eles seja proferida decisão final e executória, as situações de impossibilidade de cumprimento por ato
imputável ao credor e os montantes objeto de acordos de pagamento desde que o pagamento seja efetuado dentro
dos prazos acordados.
Artigo 5.º
Fundos disponíveis
1 - Consideram-se fundos disponíveis as verbas disponíveis a muito curto prazo, que incluem, quando aplicável e
desde que não tenham sido comprometidos ou gastos:
a) A dotação corrigida líquida de cativos, relativa aos três meses seguintes;
b) As transferências ou subsídios com origem no Orçamento do Estado, relativos aos três meses seguintes;
c) A receita efetiva própria que tenha sido cobrada ou recebida como adiantamento;
d) A previsão da receita efetiva própria a cobrar nos três meses seguintes;
e) O produto de empréstimos contraídos nos termos da lei;
f) As transferências ainda não efetuadas decorrentes de programas e projetos do Quadro de Referência Estratégico
Nacional (QREN) e de outros programas estruturais, cujas faturas se encontrem liquidadas e devidamente
certificadas ou validadas;
g) Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º da LCPA.
2 - As transferências referidas na alínea f) do número anterior correspondem a pedidos de pagamentos que tenham
sido submetidos nas plataformas eletrónicas dos respetivos programas, desde que a entidade beneficiária não tenha
tido, nos últimos seis meses, uma taxa de correção dos pedidos de pagamento submetidos igual ou superior a 10 %.
3 - Integram ainda os fundos disponíveis:
a) Os saldos transitados do ano anterior cuja utilização tenha sido autorizada nos termos da legislação em vigor;
b) Os recebimentos em atraso existentes entre as entidades referidas no artigo 2.º da LCPA, desde que integrados
em plano de liquidação de pagamentos em atraso da entidade devedora no respetivo mês de pagamento;
c) A receita relativa a ativos financeiros e a outros passivos financeiros.
4 - Para os fundos disponíveis previstos nas alíneas a), b) e d) do n.º 1 não releva o ano económico.
Artigo 6.º
Aumento temporário dos fundos disponíveis
1 - A autorização para o aumento temporário dos fundos disponíveis nas entidades relativamente às quais os órgãos
previstos nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 4.º da LCPA não exerçam poderes de tutela ou superintendência é
da competência dos respetivos órgãos executivos.
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2 - O aumento temporário dos fundos disponíveis a que se refere o artigo 4.º da LCPA só pode ser efetuado mediante
recurso a montantes a cobrar ou a receber dentro do período compreendido entre a data do compromisso e a data
em que se verifique a obrigação de efetuar o último pagamento relativo a esse compromisso.
Artigo 7.º
Assunção de compromissos
1 - Até ao 5.º dia útil de cada mês, devem as entidades determinar os fundos disponíveis de acordo com o disposto
no artigo 5.º do presente diploma.
2 - Os compromissos assumidos não podem ultrapassar os fundos disponíveis.
3 - Sob pena da respetiva nulidade, e sem prejuízo das responsabilidades aplicáveis, bem como do disposto nos
artigos 9.º e 10.º do presente diploma, nenhum compromisso pode ser assumido sem que tenham sido cumpridas as
seguintes condições:
a) Verificada a conformidade legal e a regularidade financeira da despesa, nos termos da lei;
b) Registado no sistema informático de apoio à execução orçamental;
c) Emitido um número de compromisso válido e sequencial que é refletido na ordem de compra, nota de encomenda
ou documento equivalente.
4 - As entidades são responsáveis por manter registos informáticos permanentemente atualizados dos fundos
disponíveis, compromissos, passivos, contas a pagar e pagamentos em atraso, especificados pela respetiva data de
vencimento.
5 - O cumprimento do previsto no n.º 2 é verificado através das declarações eletrónicas das entidades, nos suportes
informáticos relevantes, por parte das seguintes instituições:
a) Direção-Geral do Orçamento (DGO), no subsetor da administração central;
b) Direções Regionais de Finanças que reportam à DGO, no subsetor da administração regional;
c) Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), no Serviço Nacional de Saúde (SNS);
d) Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), no subsetor da administração local;
e) Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P. (IGFSS, I. P.), no subsetor da segurança social.
6 - O incumprimento do disposto nos n.os 1 a 3 é comunicado pelas entidades referidas no número anterior aos
membros do Governo responsáveis pela área das finanças e da respetiva tutela para efeitos de eventual auditoria, a
cargo da Inspeção-Geral de Finanças ou da inspeção setorial, em função da gravidade ou da materialidade da
situação, e à DGO, para efeitos de publicação mensal da lista das entidades incumpridoras e da natureza do
incumprimento.
Artigo 8.º
Regras relativas à assunção de compromissos
1 - A assunção de compromissos no âmbito dos contratos com duração limitada ao ano civil, independentemente da
sua forma e natureza jurídica, deve ser efetuada pelo seu valor integral aquando da outorga do respetivo contrato,
emissão da ordem de compra, nota de encomenda ou documento equivalente.
2 - Independentemente da duração do respetivo contrato, se o montante efetivamente a pagar não puder ser
determinado no momento da celebração do contrato, nomeadamente, por depender dos consumos a efetuar pela
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entidade adjudicante, a assunção do compromisso é efetuada aquando da emissão da nota de encomenda se for o
caso ou pelo valor estimado de encargos relativos ao período temporal de apuramento dos fundos disponíveis.
Artigo 9.º
Despesas urgentes e inadiáveis
1 - Nas despesas urgentes e inadiáveis, devidamente fundamentadas, do mesmo tipo ou natureza cujo valor, isolada
ou conjuntamente, não exceda o montante de (euro) 10.000, por mês, a assunção do compromisso é efetuada até ao
5.º dia útil após a realização da despesa.
2 - Nas situações em que estejam em causa o excecional interesse público ou a preservação da vida humana, a
assunção do compromisso é efetuada no prazo de 10 dias após a realização da despesa.
Artigo 10.º
Fundo de maneio
Os pagamentos efetuados pelo fundo de maneio são objeto de compromisso pelo seu valor integral aquando da sua
constituição e reconstituição, a qual deve ter caráter mensal e registo da despesa em rubrica de classificação
económica adequada.
Artigo 11.º
Compromissos plurianuais
1 - A autorização prévia do membro do Governo responsável pela área das finanças a que se refere a alínea a) do n.º
1 do artigo 6.º da LCPA é efetuada nas situações em que a assunção de compromissos plurianuais depende de
portaria de extensão de encargos, mediante aprovação e assinatura desta portaria ou do ato de excecionamento a
que se refere o n.º 7 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho.
2 - Nas situações que não se encontram previstas no número anterior, a autorização para assunção de encargos
plurianuais, a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, por parte dos membros do Governo
responsáveis pela área das finanças e da tutela pode ser dada mediante despacho genérico, conjunto ou individual.
3 - O regime previsto no presente diploma para a assunção de compromissos plurianuais aplica-se aos
procedimentos de despesa que dão lugar a encargo orçamental em ano económico que não seja o da sua realização.
4 - Exclui-se do âmbito de aplicação do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA a assunção de compromissos relativos a
despesas com pessoal independentemente da natureza do vínculo.
5 - No caso dos institutos públicos de regime especial, das instituições de ensino superior públicas de natureza
fundacional e das entidades públicas empresariais que não tenham pagamentos em atraso, a competência para a
assunção de compromissos plurianuais que apenas envolvam receita própria e ou receitas provenientes de
cofinanciamento comunitário é do respetivo órgão de direção.
6 - Por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e da tutela pode ser delegada nos
órgãos de direção das entidades referidas no número anterior e circunscrita às situações nele referidas a
competência referida no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho.
7 - O exercício da competência delegada nos termos do número anterior deve observar, com as devidas adaptações,
o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e revestir a forma de despacho
sujeito a publicação no Diário da República.
8 - O disposto no n.º 5 e a delegação de competência prevista no n.º 6 cessam no momento em que as entidades
neles previstas passem a ter pagamentos em atraso.
9 - O disposto no presente artigo não prejudica o cumprimento do disposto no artigo 13.º do presente diploma.
Artigo 12.º
Compromissos plurianuais no âmbito do subsetor local
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1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da LCPA, a autorização prévia para a assunção de
compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando
da aprovação das Grandes Opções do Plano.
2 - Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que a reprogramação dos compromissos plurianuais
implique aumento de despesa.
Artigo 13.º
Inscrição dos compromissos plurianuais
1 - Os compromissos plurianuais das entidades da administração central são registados obrigatoriamente na base de
dados central disponibilizada e mantida pela DGO.
2 - As instituições referidas nas alíneas b) a e) do n.º 5 do artigo 7.º são responsáveis por centralizar a informação
relativa a cada subsetor.
Artigo 14.º
Atrasos nos pagamentos
Para efeitos do cumprimento do disposto no artigo 7.º da LCPA, no final de cada mês os pagamentos em atraso não
podem ser superiores aos verificados no final do mês anterior.
Artigo 15.º
Receitas de natureza pontual ou extraordinária
Para efeitos de aplicação do artigo 8.º da LCPA, considera-se que a receita tem natureza pontual ou extraordinária
quando não tem um caráter repetitivo ou contínuo, nomeadamente quando resulte da alienação de bens imóveis ou
da aceitação de heranças e doações.
CAPÍTULO III
Prestação de informação
Artigo 16.º
Prestação de informação
1 - As entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º da LCPA procedem, mensalmente, ao registo no suporte informático
das instituições referidas no n.º 5 do artigo 7.º, até à data definida para o efeito no decreto-lei de execução
orçamental:
a) Da receita a cobrar ou a receber para o conjunto do ano, especificada por meses, sendo que nos meses passados
a previsão é substituída pela receita efetivamente arrecadada;
b) Dos fundos disponíveis, compromissos assumidos, saldo inicial das contas a pagar, movimento mensal e saldo
das contas a pagar a transitar para o mês seguinte e pagamentos em atraso.
2 - A informação prestada nos termos do número anterior deve ser consistente com o registo de compromissos a que
se refere o artigo 7.º do presente diploma.
3 - No reporte de informação relativa aos fundos disponíveis e pagamentos em atraso, devem as entidades dar
cumprimento aos procedimentos e formalidades previstas no manual de apoio à aplicação da LCPA a que se refere o
artigo 21.º
4 - Estão isentas do dever de prestação de informação relativa aos fundos disponíveis as entidades que não tenham
pagamentos em atraso.
5 - O disposto no número anterior cessa na data em que a entidade passe a ter pagamentos em atraso.
6 - A prestação de informação referida no presente artigo pode ser objeto de atualização no decreto-lei de execução
orçamental.
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Artigo 17.º
Declarações
1 - Para efeitos de cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da LCPA, os pagamentos e recebimentos em
atraso existentes em 31 dezembro do ano anterior podem ser declarados de forma agregada quando se verifique
uma das seguintes situações:
a) Os pagamentos ou recebimentos tenham uma mesma natureza e o seu valor individualmente considerado seja
inferior a (euro) 5000;
b) O devedor ou credor seja uma pessoa individual.
2 - O disposto no número anterior não é aplicável aos pagamentos ou recebimentos existentes entre as entidades
previstas no artigo 2.º da LCPA.
3 - Sem prejuízo do disposto no presente artigo, devem as entidades manter internamente o registo individualizado
de todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes em 31 de dezembro do ano anterior.
4 - Deve a Autoridade Tributária e Aduaneira informar as autarquias locais, até 30 dias após a data de entrada em
vigor do presente diploma, dos recebimentos em atraso referentes às respetivas receitas fiscais.
CAPÍTULO IV
Declarações e plano de liquidação dos pagamentos em atraso
Artigo 18.º
Plano de liquidação dos pagamentos em atraso
1 - As entidades com pagamentos em atraso elaboram um plano de liquidação de pagamentos em atraso com a
indicação dos montantes a liquidar em cada período.
2 - Para efeitos do disposto no artigo 16.º da LCPA, os planos de pagamento a apresentar pelas entidades não
podem ter um prazo superior a cinco anos.
3 - O prazo referido no número anterior pode ser alargado até ao limite de 10 anos, desde que 50 % da dívida sejam
pagos em prazo não superior a 5 anos, nos casos em que a entidade demonstre, justificadamente e em termos claros
e inequívocos, que aquele prazo irá conduzir ao incumprimento da LCPA.
4 - Os montantes considerados nos planos de liquidação de pagamentos em atraso acrescem aos compromissos
assumidos nos respetivos períodos de cálculo dos fundos disponíveis.
Artigo 19.º
Informação e mapa
1 - As entidades devem manter atualizada a informação relativa aos planos de liquidação dos pagamentos,
nomeadamente, a identificação dos credores originários, o montante total a pagar, os pagamentos previstos e os
executados em cada ano.
2 - Caso os montantes a pagar sejam cedidos a entidades financeiras, deve a entidade registar a informação relativa
às condições de cedência e respetiva modalidade.
3 - Juntamente com os documentos da prestação de contas, devem as entidades proceder à junção de um mapa
relativo aos planos de liquidação dos pagamentos em atraso e dos acordos de pagamento, o qual deve integrar a
informação referida nos números anteriores, de acordo com modelo predefinido em suporte informático pela DGO.
CAPÍTULO V
Disposições Finais
Artigo 20.º
Compromissos plurianuais
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[Revogado].
Artigo 21.º
Procedimentos
1 - De forma a auxiliar as entidades na aplicação da LCPA, deverão as entidades setoriais, em coordenação com a
DGO, elaborar um manual de apoio à aplicação desta lei, a disponibilizar nas respetivas páginas da Internet.
2 - Os manuais de apoio à aplicação da LCPA referidos no número anterior serão, sempre que se mostre necessário,
objeto de atualização.
Artigo 22.º
Programas de assistência económica
1 - A adesão a programa de assistência económica suspende, até à conclusão da utilização do financiamento
destinado a reduzir os pagamentos em atraso, a aplicação à entidade beneficiária do disposto no artigo 8.º da LCPA.
2 - No decurso do programa de assistência económica, as entidades beneficiárias não podem aumentar o valor global
dos pagamentos em atraso, sob pena de multa calculada nos termos dos números seguintes.
3 - A multa referida no número anterior é mensal e progressiva, e corresponde:
a) No 1.º mês, a 1 % do acréscimo global de pagamentos em atraso relativamente ao valor mais baixo verificado
desde a adesão ao programa;
b) Em cada um dos meses subsequentes em que se mantenha o acréscimo, a taxa referida na alínea anterior é
agravada em 0,5 % até um limite máximo de 3 %.
4 - As multas só são aplicadas quando, pela aplicação do disposto no número anterior, perfaçam um montante igual
ou superior a (euro) 500.
5 - As multas são aplicadas pelas entidades de acompanhamento setorial.
6 - As receitas das multas aplicadas nos termos do presente artigo constituem receita geral do Estado, devendo ser
entregues nos cofres do Estado.
Artigo 23.º
Norma transitória
1 - Sem prejuízo do cumprimento das regras e dos princípios constantes da LCPA e do presente diploma, as
entidades dispõem de um período de 45 dias seguidos para, sempre que tal se mostre necessário, procederem à
adaptação ou aquisição de sistemas informáticos necessários à execução destes diplomas legais, salvo os serviços
periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em que o período referido pode ser alargado por
despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e dos negócios estrangeiros.
2 - Durante o período transitório, o cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 5.º da LCPA far-se-á obrigatoriamente
mediante a inserção manual do número de compromisso sequencial na ordem de compra, nota de encomenda, ou
documento equivalente.
3 - No caso de compromissos assumidos até à data da entrada em vigor do presente diploma em desconformidade
com as regras procedimentais nele estatuídas presume-se, nos termos gerais de direito penal, excluída a culpa, para
os efeitos do disposto no artigo 11.º da LCPA.
4 - O disposto no número anterior é igualmente aplicável às entidades que beneficiem de programa de assistência
económica, no âmbito do Programa de Apoio à Economia Local, ou do programa extraordinário de regularização de
dívidas ao Serviço Nacional de Saúde, até ao início dos pagamentos previstos e desde que a sua adesão aos
programas seja contratualizada até ao dia 30 de setembro de 2012.
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5 - A autorização a que se refere o n.º 1 do artigo 11.º, conferida mediante portaria de extensão de encargos,
dispensa a emissão do parecer prévio vinculativo previsto na lei.
6 - Para efeitos do disposto no artigo 16.º da LCPA, acrescem os pagamentos em atraso verificados entre 1 de
janeiro e 21 de fevereiro de 2012.
7 - Para as entidades que beneficiem do programa extraordinário de regularização de dívidas do SNS, o cumprimento
do disposto no artigo 16.º da LCPA só é obrigatório após o termo de tal programa.
Artigo 24.º
Entrada em vigor
O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “este documento já tinha
sido distribuído, aquando da última reunião de Câmara, aos Senhores Vereadores. O
documento foi elaborado pelo Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira, que está com a
área dos Transportes, portanto, a sua equipa de trabalho elaborou este Plano Municipal de
Transportes Escolares. É um documento que é orientador, não é um documento público, é
da alçada do Município, sendo que, a todo o tempo, podemos ser nós a alterá-lo.”------------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “como é do vosso conhecimento
e de acordo com o Decreto-Lei n.º 299/84, de 05 de setembro, o Município de Soure
garante o serviço de transporte entre os locais da residência e os estabelecimentos de ensino
frequentado por todos os alunos do ensino pré-escolar, básico e secundário, oficial ou
particular e cooperativo com Contrato de Associação, desde que residam a três ou mais
quilómetros dos estabelecimentos de ensino que frequentem, que estejam abrangidos pelo
regime de escolaridade obrigatória.
Atualmente a Câmara Municipal de Soure é responsável pela organização e pagamento de
transportes a cerca de 900 alunos que frequentam os vários estabelecimentos de ensino, quer
no Agrupamento de Escolas de Soure, quer no Instituto Pedro Hispano.
A fim de garantir a eficácia deste programa, o Município elabora anualmente um Plano
Municipal de Transportes Escolares que constituí um instrumento de gestão e uma previsão
do número de alunos que irão necessitar de transporte. Tendo em conta a procura efetiva
verificada em cada ano letivo, o plano deverá ser aprovado pela Câmara Municipal, podendo
ser objeto de ajustamento no decurso do ano letivo a que respeita.
Os estabelecimentos de ensino indicam a previsão do número de alunos que utilizaram o
transporte escolar, bem como o horário escolar previsto para o ano letivo que diz respeito.
Devem ainda identificar as localidades que não são servidas por carreiras de serviço público
ou as que se situam a mais de três quilómetros de postos de paragem das mesmas.
Deverão ser utilizados os meios de transporte públicos que serviam os locais de
estabelecimentos de ensino e a residência dos alunos, na falta destes poderão ser usados
veículos propriedade do Município para a realização dos circuitos especiais e das instituições
particulares de solidariedade social e ainda das Juntas de Freguesia.
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A título de informação, o Município de Soure a fim de garantir os circuitos especiais
possuem a seguinte frota: três viaturas de dezasseis lugares; cinco viaturas de vinte e sete
lugares; uma viatura de quarenta e quatro lugares e uma viatura de cinquenta e cinco lugares.
A fim de assegurar estes serviços existem nove motoristas de transporte coletivo de crianças
que efetuam diretamente sete circuitos escolares, acompanhados dos respetivos vigilantes.
Tal frota esta devidamente licenciada pelo IMT de acordo com o Decreto-Lei n.º 103/2006,
que regulamenta o transporte coletivo de crianças. Para além destas viaturas, a Rede
Municipal de Transportes Escolares é assegurada pela Transdev, IPSS e Juntas de Freguesia
através de Contratos Interadministrativos.
Como nota final e por uma questão meramente informativa, dizer que este Plano Municipal
de Transportes Escolares permite-nos ainda identificar algumas lacunas em termos de
transportes escolares, nomeadamente da União de Freguesias de Degracias e Pombalinho,
mais concretamente nos lugares de Malavenda, Sabugueiro e Cabeça da Corte que não são
serviços da rede de transportes públicos. Na Freguesia da Vinha da Rainha há lugares com
horários pouco acessíveis para os alunos que frequentam o Agrupamento de Escolas de
Soure. Penso que o Município deverá, no futuro, aprovar medidas que vão além das
definidas no Decreto-Lei n.º 299/84, ou seja, a distância a mais de três quilómetros do
estabelecimento de ensino, estou a falar concretamente na criação de um circuito interno
que permite aos alunos da Vila de Soure acesso aos transportes escolares.
A título de exemplo, a Câmara Municipal de Coimbra deliberou, em 15 setembro de 2014,
que os alunos residentes no Município de Coimbra a mais de dois quilómetros de um
estabelecimento de ensino são contemplados com transportes escolares em contra-posição
aos três quilómetros definidos pela Lei. Deliberou, também, a 07 de novembro de 2016, que
os alunos das turmas sem Contrato de Associação das Escolas Particulares e Ensino
Cooperativo e com residência a mais de dois quilómetros dos estabelecimentos de ensino,
fossem contemplados com transporte escolar.
A terminar só dizer que este ano, pela primeira vez, também alargámos o transporte escolar
da Freguesia de Figueiró do Campo ao Agrupamento de Escolas de Soure.”-------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “sobre este documento pretendo
saudar o trabalho que houve para a construção do mesmo. Gostava de colocar aqui
algumas questões, que a leitura e análise do Plano Municipal de Transportes Escolares
me suscitaram.
Primeiro, a tabela 6, Transportes Escolares - 2º, 3º ciclos e Ensino Secundário (AESMA),
na coluna localidade aparece referências a equipamentos e não a locais, por exemplo,
Casa da Criança, EB1/2 e Estação CP, são equipamentos e não locais, valeria a pena
para ter coerência com aquilo que está escrito dizer, a título de exemplo, Encosta do Sol
(EB1/2) porque depois quando refere Vila Nova de Anços, Camparca e outras
localidades, não diz o local certo, só sugiro que se dê coerência a esse ponto.
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Segundo, na tabela 7, Transportes Escolares - 2º, 3º ciclos e Ensino Secundário do Instituto
Pedro Hispano, não aparece nesta tabela, contrariamente às outras equivalentes, e refiro-me
ao Agrupamento de Escolas Martinho Árias, informação sobre as localidades de embarque e
desembarque dos alunos. Só são apresentados valores globais, não nos diz a origem, o
número de alunos que embarcam naqueles locais, só são apresentados valores globais nos
diversos ciclos de ensino. Para nós é importante conhecer estes locais de embarque e
desembarque, bem como o número de alunos envolvidos, dando coerência ao documento e
igualdade de tratamento.
Terceiro, continuando a leitura do documento pretendo saber porque é que a tabela 7 não é
completa como a tabela 6? O cruzamento dos valores das tabelas 7 e 8, respeitante aos
alunos do IPH, que são valores globais, permite concluir que todos os alunos que são
transportados do IPH são abrangidos pelos transportes escolares nas carreiras efetuadas pela
Moisés e Transdev, os valores são coincidentes, podendo concluir que todos os alunos do
IPH são transportados, no âmbito dos transportes escolares, pelas empresas Moisés e
Transdev. Volta a questão que tem sido discutida nos últimos tempos aqui, estes alunos têm
como local de embarque unicamente lugares pertencente às Freguesias de Granja do
Ulmeiro, Figueiró do Campo e Alfarelos? Lembrar, e o Senhor Vice-Presidente falou nisto
agora, que o artigo 3º do Decreto Lei nº 299/84 que regula a transferência para os
Municípios das novas competências em matéria de organização, financiamento e controle de
funcionamento dos transportes escolares diz no ponto 1:“o transporte escolar será gratuito para os
estudantes sujeitos à escolaridade obrigatória que se encontrem nas condições estabelecidas no artigo 2º ”. Se
formos ao artigo 2.º, âmbito do serviço do transporte escolar diz: “as competências no nº 1 do
artigo anterior consistem na oferta de serviço de transporte entre o local da sua residência e o local dos
estabelecimentos de ensino que frequentam a todos os alunos dos ensinos primários, preparatório TV,
preparatório direto e secundário, oficial ou particular com contrato de associação e paralelismo pedagógico
quando residam a mais de três ou quatro quilómetros, voltamos ao conceito de Contrato de Associação.”
Quarto, não existe referência ao parecer do Conselho Municipal de Educação, Decreto-Lei
7/2003 de 15 de janeiro, que prevê no seu artigo 4, Competências, Ponto 1: “para a
prossecução dos objetivos referidos no artigo anterior, compete ao Conselho Municipal de Educação deliberar,
em especial, sobre as seguintes matérias: alínea) e) adequação das diferentes modalidades de ação social
escolar, às necessidades locais, em especial no que se refere aos aspetos sócio educativos, rede de transportes
escolares e alimentação.”, não temos conhecimento que tivesse sido revogado esta norma.
Quinto, o documento refere legislação que não é aplicável, no nosso entendimento e nas
consultas que fizemos, ao Concelho de Soure, como é disso exemplo o Decreto-Lei nº
186/2008 de 19 de setembro, conhecido por Passe 4_18@escola.tp e que se aplica aos
transportes públicos urbanos. Podemos dizer que em Soure temos transportes públicos
urbanos ou esta denominação só se refere aos grandes meios como Coimbra,
designadamente os intermodais, os combinados e os passes de rede ou de linha, e mesmo
este passe se se aplicasse a Soure só pagava 50% dos transportes escolares e também só se
aplica aos alunos que beneficiam da Ação Social Escolar, escalão A e B, carecendo de
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comprovativo, e como sabemos, os alunos não abrangidos por Contratos de Associação não
têm Ação Social Escolar.
Sexto, sobre o financiamento dos transportes escolares, lembrar que o Ponto 2 do artigo 3º
do Decreto-Lei nº 299/84 que regula a transferência para os Municípios das novas
competências em matéria de organização, financiamento e controle de funcionamento dos
transportes escolares, diz que: “a utilização dos transportes escolares pelos alunos deverá respeitar as
normas emanadas pelo Ministério da Educação respeitantes ao processo de matrícula e seu
encaminhamento.” e o Despacho Normativo nº 1-H/2016 que revoga o Despacho Normativo
nº7-B/2015 que determina os procedimentos de matrícula e respetiva renovação passou a
ter a seguinte redação: “artigo 3º revoga o ponto 9.º dizendo o seguinte: “a frequência de estabelecimentos
de ensino particular e cooperativo com Contrato de Associação, na parte do apoio financeiro outorgado pelo
Estado, é a correspondente à área geográfica de implantação da oferta abrangida pelo respetivo contrato. ”
Ora, o Contrato de Associação estabelecido entre o IPH e o Governo, documento
disponível na página da DGAE, define a área geográfica carenciada da rede pública escolar,
como sendo “Granja do Ulmeiro, Alfarelos e Figueiró do Campo”.
Sabendo que o artigo 22º do Decreto-Lei n.º 299/84, Transferência de Verbas diz no ponto
1- “a parcela a transferir para fazer face aos custos dos transportes escolares será anualmente integrada no
Fundo de Equilíbrio Financeiro – FEF”, Senhor Presidente deixo aqui a questão: na
impossibilidade de financiar os transportes escolares a alunos que não são abrangidos pelos
Contratos de Associação pelos dinheiros do FEF como os espera financiar? Sai de que conta
do orçamento?
Por último, pode a Câmara Municipal deliberar contra o preceituado em
legislação/regulamentação da tutela criando uma situação de Estado contra Estado?”--------O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “a Senhora Vereadora Dra.
Manuela Santos fez aqui algumas considerações, lembra-lhe que este documento foi
elaborado de acordo com a legislação em vigor, tem um parecer jurídico que o acompanha, e
aquilo que estamos a fazer no Concelho de Soure, reafirmo, é em estrito cumprimento da
Lei. Na questão dos transportes escolares, estão abrangidas todas as escolas do Concelho, e
os alunos que frequentam a escolaridade obrigatória, de acordo com a deliberação recente
que aprovámos, é um documento que poderá ser corrigido e melhorado a qualquer
momento. É o Plano possível e de acordo com as reuniões havidas com escolas, Município
e com as empresas de transportes.”---------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “manter a posição, sem
prejuízo de ajustamentos legais que formos encontrando, a minha proposta é de que se deve
sanar esta ausência até hoje da aprovação deste Regulamento, que se deve aperfeiçoar os
procedimentos e o estudo do Regulamento. Defendo aquilo que já defendi na Assembleia
Municipal e em reunião de Câmara própria sobre esta temática da universalidade dos
transportes escolares e da sua gratuitidade no Concelho, pelo artigo 3.º da Lei n.º 85/2009,
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que sendo uma Lei, sobrepõe-se e atualiza também normas, mesmo que não estejam
revogadas em legislação com o estatuto inferior, é uma questão de hierarquia dos princípios
da precedência legal, portanto, as leis têm procedência sobre os Decreto-Leis e sobre as
portarias, etc. A Lei diz, no seu artigo 3.º universalidade e gratuitidade, além de que se
pudéssemos aqui invocar outros princípios que tenham sido evocados como o superior
interesse do desenvolvimento do Concelho e outros que já aqui invocámos, no número 1,
diz: “no âmbito da escolaridade obrigatória, o ensino é universal e gratuito.” No número 2, diz: “a
gratuitidade prevista no anterior abrange propinas, taxas e emolumentos relacionados com
matrícula, frequência escolar e certificação do aproveitamento, dispondo ainda os alunos de
apoios no âmbito da ação social escolar, nos termos da lei aplicável.” No número 3, diz: “os
alunos abrangidos pela presente lei, em situação de carência, são beneficiários da concessão de apoios
financeiros, na modalidade de bolsas de estudo, em termos e condições a regular por Decreto-Lei .” Nós aqui
o tratamento que damos e o que está aqui em causa é a aplicação do Plano Municipal de
Transportes e dos apoios e desta responsabilidade do Município aos alunos que estão
abrangidos pelo Contrato de Associação assinado entre o Governo e o Instituto Pedro
Hispano, parece não haver dúvidas nenhumas, dúvidas têm sido demonstradas, quer em
sede de Executivo, quer em sede de Assembleia Municipal sobre os alunos que possam estar
excluídos do tal Contrato de Associação com o Instituto Pedro Hispano.
O próprio Instituto Pedro Hispano apresentou uma Providência Cautelar sobre a aplicação
da portaria ao próprio Contrato de Associação que obteve para o próprio ano escolar
2016/2017 e que se mantém sem resposta. A Providência Cautelar a esse tratamento não
pode, no nosso entender, prejudicar os alunos, nem pode prejudicar as famílias. A Senhora
Vereadora Dra. Manuela Santos chamou a atenção e bem, sobre a coerência entre a tabela 7
e a tabela 6, penso que, neste momento, há condições porque também já o solicitámos, não
foi a tempo de ter incluído no estudo o desdobramento, aliás, temos identificação nominal
de todos os alunos que vamos apoiar em transporte para o Instituto Pedro Hispano, quer
com a turma que frequentam, quer com o seu local de embarque, portanto, essa informação
será introduzida no estudo para haver coerência. Por outro lado, outros princípios que é do
bom interesse público, neste caso interesse municipal, porque havendo crianças que não
estão dentro das Freguesias de referência para o Contrato de Associação são crianças
dispersas em localidades do Concelho de Soure para o qual não existe transporte público,
nem para o qual o Município tem o circuito especial de transporte dessas crianças.
Nós nunca pagámos genericamente, nunca reembolsámos nenhum aluno de Freguesias
externas às Freguesias de referência do Contrato de Associação, a não ser o ano passado
com crianças isoladas que pedem a frequência, o apoio ao transporte no Instituto Pedro
Hispano, como outras que pedem para fora do Concelho e o critério tem sido o mesmo ou
parecido, estamos a falar de um valor residual de alunos. Portanto, quando tivermos na
posse a lista para juntar ao processo, depois cada um de nós fará a análise, nome a nome,
daquilo que está aqui a ser referido.
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Aceito as preocupações da Senhora Vereadora sobre a comparação que faz entre o
total da tabela 7, só diz respeito a alunos do Concelho que residem a mais de três
quilómetros, portanto, como é público, o Instituto Pedro Hispano funcionou o ano
passado com 17 turmas, dá mais que os 165 alunos referenciados na tabela, porque os
que estão aqui são aqueles que estão na alçada do Município, são alunos do Concelho
de Soure, 73 são transportados pela Moisés, 92 transportados pela Transdev. Aos
alunos transportados pela Transdev nunca foi da nossa parte levantada qualquer
questão, é uma questão automática, fazem o serviço de carreira, nós requisitamos e as
pessoas inscrevem-se no início do ano, portanto, é um tratamento idêntico aquele que
fazemos para os alunos transportados pela Transdev para o Agrupamento de Escolas
de Soure. Para os alunos transportados pela Moisés, estes 73 alunos, temos agora essa
relação nominal e fizemos uma compensação do ano anterior na ordem, isto depois de
março, dos 4.500,00 euros.
Portanto, é nossa pretensão, até pela deliberação da última reunião de Câmara
Extraordinária em complemento com este Plano Municipal de Transportes Escolares,
voltar a fazer essa compensação com estes 73 alunos que são alunos do Concelho de
Soure e que dizem respeito a serviços efetuados no Concelho de Soure.
Relativamente a esta questão do Instituto Pedro Hispano proponho que nós
contemplamos este Plano Municipal de Transportes Escolares que implica esta
universalidade do transporte gratuito a alunos do Concelho de Soure para o Concelho
de Soure e que as questões legais que o Plano obriga, nomeadamente ir ao Conselho
Municipal de Educação, para terem conhecimento, discutirem e aprovarem com os
elementos que o compõe, esta questão dos transportes escolares.”---------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “o Conselho Municipal de
Educação que segundo sei não reúne há oito anos, tem muitas competências nesta
matéria e tem que ser ouvido, tem que ser consultado e tem que deliberar. Tem
competência para tomar deliberações em muitas áreas da Educação, portanto, deixava
uma recomendação ao Senhor Presidente da Câmara e ao Senhor Vereador com
responsabilidades nessa área, que dessem existência a este órgão. Seria muito mais
confortável para este Executivo tomar decisões com base num parecer, seja ele qual for,
sobre a matéria de Transportes Escolares. Para mim há uma grande diferença entre
aquilo que nós, porque não somos técnicos da Autarquia, somos políticos, gostávamos
que acontecesse e aquilo que podemos deliberar e que pode acontecer, não podemos ir
contra a Lei existente, não me atrevo a ir contra a legislação existente. Penso que
devemos ser seguros nas deliberações que tomamos.”--------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “sem prejuízo de outras
considerações e do aperfeiçoamento deste documento e de outras decisões que venhamos a
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tomar no futuro, proponho que se aprove o Plano Municipal de Transportes
Escolares.”----------------------------------------------------------------------------------------------------

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 (um) voto contra da Senhora Vereadora eleita pela CDU, aprovar o Plano
Municipal de Transportes Escolares.----------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos proferiu a seguinte Declaração de Voto:
“declaro que voto contra o documento porque, na minha opinião, o seu conteúdo viola a
legislação em vigor, em concreto o Decreto-Lei n.º 299/84, o Decreto-Lei nº 7/2003 de 15
de janeiro e o Despacho Normativo nº 1-H/2016, nos pontos referidos na minha
intervenção.”------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 6. TARIFÁRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE TRATAMENTO DE ÁGUAS
RESIDUAIS E DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
. Ciclo Anual de Revisão de Tarifários – 2018
6.1. Tarifário do Serviço de Abastecimento Público de Água
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA
- Ciclo Anual de Revisão de Tarifários – 2018
* Proposta
Com a entrada em vigor da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água) e do Decreto-lei n.º 97/2008, de 11
de junho (Regime Económico e Financeiro dos Recursos Hídricos, foi estabelecido um regime de tarifas que deve:





Assegurar a tendencial recuperação do investimento inicial e dos novos investimentos de expansão,
modernização e substituição das infra-estruturas;
Assegurar a manutenção, a reparação e a renovação de todos os bens e equipamentos afetos aos serviços;
Proceder ao pagamento de todos os encargos obrigatórios que lhes estejam associados;
Garantir a eficácia dos serviços num quadro de eficiência da utilização dos recursos.

Este novo paradigma, associado ao regime previsto no artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que refere
que os preços a fixar pelos municípios não devem ser inferiores aos custos direta e indiretamente suportados com a
prestação desses serviços e com o fornecimento desses bens, ao plasmado no Plano Estratégico de Abastecimento
de Água e de Saneamento de águas Residuais 2007/2013 (PEAASAR) que defende o uso eficiente da água, a
cobertura e qualidade do serviço, o princípio do utilizador pagador e a reformulação dos tarifários, e, por último, às
recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), de entre todas a 2/2010 que
remete para um tarifário que suporte o investimento realizado e a política do utilizador pagador, foram aprovados
em 2014 os novos regulamentos e os novos tarifários de Abastecimento de Água, de Tratamento de Águas
Residuais e, em 2016, o regulamento e o novo tarifário de Recolha de Resíduos Sólidos.
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A aprovação daqueles dois novos tarifários em 2014 e a atualização anual de acordo com o Índice de Preços ao
Consumidor (IPC), veio permitir a este Município uma aproximação ao princípio da sustentabilidade económica e
financeira do sector, sem no entanto esquecer o primado da consciência social caracterizado na garantia de acesso
ao serviço independentemente da capacidade financeira do utilizador.
Estabelece ainda o n.º 1 do art.º 11-A do Decreto-lei n.º 194/2009, de 2º de agosto que ” A definição das tarifas dos
serviços municipais obedece às regras definidas nos regulamentos tarifários aprovados pela entidade reguladora
para os serviços em alta e para os serviços aos utilizadores finais, sendo sujeitas a atualizações anuais que entram
em vigor a 1 de janeiro de cada ano”,
e ainda o seu número 2 que,
“ A entidade reguladora emite parecer sobre as atualizações tarifárias dos serviços geridos por contrato, com vista
à monitorização do seu cumprimento, podendo emitir instruções vinculativas em caso de incumprimento, nos
termos previstos no regulamento tarifário”.
Tendo em vista o cumprimento do estabelecido naquele número 1 do art.º 11-A do Decreto-Lei 104/2009, propõe-se
apenas, para aqueles tarifários, uma atualização de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), de acordo
aliás com a recomendação da ERSAR.
Assim, considerando:
•

Os princípios acima referidos, nomeadamente o princípio da sustentabilidade económica e financeira
dos serviços, baseado na recuperação tendencial dos custos;

•

A promoção da equidade de repartição do esforço de investimento e qualidade do serviço disponível;

•

O primado da consciência social baseado no acesso aos serviços, independentemente da capacidade
financeira dos utilizadores finais, garantindo um acesso tendencialmente universal;

E ainda,
. O estipulado pelo n.º 1 do art.º 11.º-A do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, que define uma atualização
anual dos tarifários a entrar em vigor a 1 de janeiro de cada ano;
. A recomendação da Ersar no sentido daquela atualização obedecer à atualização pela taxa definida pelo Índice
Preços ao Consumidor (IPC);
. A taxa de 1,4 % estabelecida pelo INE para este Índice;
. Que se aguarda ainda a resposta favorável pela ERSAR aos tarifários enviados de acordo com a proposta anexa;
Propõe-se:
Que a Câmara Municipal, de acordo com a legislação aplicável, aprove o seguinte tarifário de Serviço de
Abastecimento de Água, a vigorar a partir de 1 de fevereiro de 2018.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
14/12/2017
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Abastecimento de Água

Tarifário 2018

Tarifa Fixa

Ø do contador

1. Utilizadores domésticos
≤ 25 m m

3,6419

> 25 m m ≤ 30 m m

6,1392

> 30 m m ≤ 50 m m

31,1120

> 50 m m ≤ 100 m m

62,3280

> 100 m m ≤ 300 m m

124,7601

2. Utilizadores não domésticos
≤ 20 m m

3,7459

> 20 m m ≤ 30 m m

6,1392

> 30 m m ≤ 50 m m

31,1120

> 50 m m ≤ 100 m m

62,3280

> 100 m m ≤ 300 m m

124,7601

Tarifa Variável
1. Utilizadores domésticos
1.º Es calão ≤ 5 m 3

0,6139

2.º Es calão > - ≤ 15 m 3

0,7700

3.º Es calão > 15 - ≤ 25 m 3

0,9573

4.º Es calão > 25m 3

1,3111

2. Utilizadores não domésticos

1,3111

Tarifários Especiais
1. Utilizadores domésticos
a) Social
Tarifa fixa
Tarifa variável

Is ento
O 1.º Es calão da tarif a variáv el dos utilizadores
domésticos é alargado em 5 m3 por cada membro que
ultrapass e o primeiro elemento, com o limite mensal de 15
m3.

b) Familiar
Tarifa fixa

Igual aos dos utilizadores domésticos

Tarifa variável

Escalões com benef ício (1.º e 2.º Escalões aplicável aos
utilizadores domésticos)
A gregado com 5 membros: O 1.º Escalão é alargado em 5
m3 (1.º Es calão: ≤ 10 m3);
A gregado com mais de 5 membros: 1.º Es calão: ≤ 10 m3;
2.º Esc alão é alargado em 5 m3 por cada membro que
ultrapass e o 5º elemento.

2. Utilizadores não domésticos
Tarifa fixa

Igual aos dos utilizadores não domés ticos

Tarifa variável

0,6555 euros/m3 (50% da tarif a dos utilizadores não
domésticos )

Serviços Auxiliares
1. Execução de ram ais
Até 4 m com tubo de ½ ou ¾

158,5150

Até 8 m com tubo de ½ ou ¾

228,2620

Até 4 m com tubo de 1'

164,8519

Até 8 m com tubo de 1'

240,9461

Até 4 m com tubo de 1' e ¼

183,8832

Até 8 m com tubo de 1' e ¼

266,3040

Até 4 m com tubo de 1' e ½

183,8832

Até 8 m com tubo de 1' e ½

266,3040

Cada m etro adicional

22,1946

2. Ins talação do contador

34,8683

3. Realização de vis toria aos s is tem as prediais

34,8683

4. Sus pens ão do fornecim ento (por incum prim ento
ou a pedido do utilizador)
5. Res tabelecim ento do fornecim ento (por
incum prim ento ou a pedido do utilizador)

31,7050
31,7050

6. Trans ferência do contador

38,0419

7. Leitura extraordinária dos cons um os de água*

31,7050

8. Verificação extraordinária do contador (aferição) a
pedido do utilizador **
8.1. ≤ 25 m m

39,3114

8.2. > 25 m m - ≤ 40 m m

44,3892

8.3. > 40 m m

82,4311

Aos valor e s pr opos tos acr e s ce IV A à taxa le gal e m vigor : Abas te cim e nto
Público de Água (6%) e s e r viços auxiliar e s (23%).
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Deliberado, por unanimidade, aprovar o Tarifário do Serviço de Abastecimento
Público de Água.-------------------------------------------------------------------------6.2. Tarifário do Serviço de Tratamento de Águas Residuais
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS
- Ciclo Anual de Revisão de Tarifários – 2018
* Proposta
Com a entrada em vigor da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água) e do Decreto-lei n.º 97/2008, de 11
de junho (Regime Económico e Financeiro dos Recursos Hídricos, foi estabelecido um regime de tarifas que deve:


Assegurar a tendencial recuperação do investimento inicial e dos novos investimentos de expansão,
modernização e substituição das infra-estruturas;



Assegurar a manutenção, a reparação e a renovação de todos os bens e equipamentos afetos aos serviços;



Proceder ao pagamento de todos os encargos obrigatórios que lhes estejam associados;



Garantir a eficácia dos serviços num quadro de eficiência da utilização dos recursos.

Este novo paradigma, associado ao regime previsto no artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que refere
que os preços a fixar pelos municípios não devem ser inferiores aos custos direta e indiretamente suportados com a
prestação desses serviços e com o fornecimento desses bens, ao plasmado no Plano Estratégico de Abastecimento
de Água e de Saneamento de águas Residuais 2007/2013 (PEAASAR) que defende o uso eficiente da água, a
cobertura e qualidade do serviço, o princípio do utilizador pagador e a reformulação dos tarifários, e, por último, às
recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), de entre todas a 2/2010 que
remete para um tarifário que suporte o investimento realizado e a política do utilizador pagador, foram aprovados
em 2014 os novos regulamentos e os novos tarifários de Abastecimento de Água, de Tratamento de Águas
Residuais e, em 2016, o regulamento e o novo tarifário de Recolha de Resíduos Sólidos.
A aprovação daqueles dois novos tarifários em 2014 e a atualização anual de acordo com o Índice de Preços ao
Consumidor (IPC), veio permitir a este Município uma aproximação ao princípio da sustentabilidade económica e
financeira do sector, sem no entanto esquecer o primado da consciência social caracterizado na garantia de acesso
ao serviço independentemente da capacidade financeira do utilizador.
Estabelece ainda o n.º 1 do art.º 11-A do Decreto-lei n.º 194/2009, de 2º de agosto que ” A definição das tarifas dos
serviços municipais obedece às regras definidas nos regulamentos tarifários aprovados pela entidade reguladora
para os serviços em alta e para os serviços aos utilizadores finais, sendo sujeitas a atualizações anuais que entram
em vigor a 1 de janeiro de cada ano”,
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e ainda o seu número 2 que
“ A entidade reguladora emite parecer sobre as atualizações tarifárias dos serviços geridos por contrato, com vista à
monitorização do seu cumprimento, podendo emitir instruções vinculativas em caso de incumprimento, nos termos
previstos no regulamento tarifário”.

Tendo em vista o cumprimento do estabelecido naquele número 1 do art.º 11-A do Decreto-Lei 104/2009, propõe-se
apenas, para aqueles tarifários, uma atualização de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), de acordo
aliás com a recomendação da ERSAR.
Assim, considerando:
•

Os princípios acima referidos, nomeadamente o princípio da sustentabilidade económica e financeira
dos serviços, baseado na recuperação tendencial dos custos;

•

A promoção da equidade de repartição do esforço de investimento e qualidade do serviço disponível;

•

O primado da consciência social baseado no acesso aos serviços, independentemente da capacidade
financeira dos utilizadores finais, garantindo um acesso tendencialmente universal;

E ainda,
. O estipulado pelo n.º 1 do art.º 11.º-A do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, que define uma atualização
anual dos tarifários a entrar em vigor a 1 de janeiro de cada ano;
. A recomendação da Ersar no sentido daquela atualização obedecer à atualização pela taxa definida pelo Índice
Preços ao Consumidor (IPC);
. A taxa de 1,4 % estabelecida pelo INE para este Índice;
. Que se aguarda ainda a resposta favorável pela ERSAR aos tarifários enviados de acordo com a proposta
anexa;
Propõe-se:
Que a Câmara Municipal, de acordo com a legislação aplicável, aprove o seguinte tarifário de Serviço de
Tratamento de Águas Residuais, a vigorar a partir de 1 de fevereiro de 2018.
À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
14/12/2017
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Saneamento de Águas Residuais
Tratamento de Águas Residuais
Tarifa Fixa
Utilizadores do tipo doméstico
Utilizadores do tipo não doméstico
Tarifa Variável
Utilizadores do tipo doméstico
1.º Es ca l ã o ≤ 5 m3
2.º Es ca l ã o > 5 - ≤ 15 m3
3.º Es ca l ã o > 15 - ≤ 25 m3
4.º Es ca l ã o > 25 m3
Utilizadores do tipo não doméstico
Tarifários Especiais
1. Utilizadores domésticos
a) Social
Tarifa fix a
Tarifa variáv el *
b) Familiar
Tarifa fix a
Tarifa variáv el *

2. Utilizadores Não domésticos
Tarifa fix a
Tarifa variáv el *
Serviços Auxiliares
1. Execução de remais
Até 5 m com diâmetro de 125
Até 10 m com diâmetro de 125
Até 5 m com diâmetro de 160
Até 10 m com diâmetro de 160
Cada metro adicional
2. Limpa fossas
2.1. Até um tanque
2.2. Por cada tanque ou fração além do primeiro

Tarifário 2018
E
u
###
###

3,6419
3,7459

SSobre 90% volume de Água consumida (m3)
o
b
###
###
###
###
###
AArtigo 65.º do RSAPA
r

0,4786
0,6036
0,7491
0,9365
0,9365

I Isento
sddomésticos é alargado em 5 m3 por cada membro
o
m
é
###
3,6419
s
EEscalões com benefício (1.º e 2.º Escalões aplicáv el aos utilizadores
t
sdomésticos); Agregado com 5 membros: O 1.º Escalão é alargado
i
cem 5 m3 (1.º Escalão: ≤ 10 m3); Agregado com mais de 5
c
amembros: 1.º Escalão: ≤ 10 m3; 2.º Escalão é alargado em 5 m3
o
l por cada membro que ultrapasse o 5º elemento.
s
õ
e
é
s
a
###
3,7459
c
l
o0,4786 euros/m3 (redução de 48.89% da tarifa dos utilizadores não
0
a
,m
rdomésticos)
4
g
b
a
e
d
###
310,6203
n
o
###
472,9957
e
###
317,6855
f
e
###
487,1158
í
m
c
###
31,7779
i
5
o
###
10,2617

m
###
(
3
1
3. Instalação de medido de caudal
###
.
p
4. Realização de v istoria aos sistemas prediais
###
º
o
* Aplicável sobre 90% do volume de água consumida.
r
e
Aos valores propostos acresce IVA à taxa legal em vigor: Serviço
de Saneamento de
Águas Residuais (isento) e serviços auxiliares (23%)

Euro/Mês

6,1570
34,3869
34,3869

c
2
a
.
d
º
a
E
m
s
e
c
m
a
b
l
r
õ
o
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Deliberado, por unanimidade, aprovar o Tarifário do Serviço de Tratamento de
Águas Residuais.-------------------------------------------------------------------------6.3. Tarifário do Serviço de Recolha de Resíduos Sólidos
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: TARIFÁRIO DO SERVIÇO DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
- Ciclo Anual de Revisão de Tarifários – 2018
* Proposta
Com a entrada em vigor da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro (Lei da Água) e do Decreto-lei n.º 97/2008, de 11
de junho (Regime Económico e Financeiro dos Recursos Hídricos, foi estabelecido um regime de tarifas que deve:


Assegurar a tendencial recuperação do investimento inicial e dos novos investimentos de expansão,
modernização e substituição das infra-estruturas;



Assegurar a manutenção, a reparação e a renovação de todos os bens e equipamentos afetos aos serviços;



Proceder ao pagamento de todos os encargos obrigatórios que lhes estejam associados;



Garantir a eficácia dos serviços num quadro de eficiência da utilização dos recursos.

Este novo paradigma, associado ao regime previsto no artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que refere
que os preços a fixar pelos municípios não devem ser inferiores aos custos direta e indiretamente suportados com a
prestação desses serviços e com o fornecimento desses bens, ao plasmado no Plano Estratégico de Abastecimento
de Água e de Saneamento de águas Residuais 2007/2013 (PEAASAR) que defende o uso eficiente da água, a
cobertura e qualidade do serviço, o princípio do utilizador pagador e a reformulação dos tarifários, e, por último, às
recomendações da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), de entre todas a 2/2010 que
remete para um tarifário que suporte o investimento realizado e a política do utilizador pagador, foram aprovados
em 2014 os novos regulamentos e os novos tarifários de Abastecimento de Água, de Tratamento de Águas
Residuais e, em 2016, o regulamento e o novo tarifário de Recolha de Resíduos Sólidos.
A aprovação daquele novo tarifário em 2016, veio permitir a este Município uma aproximação ao princípio da
sustentabilidade económica e financeira do sector, sem no entanto esquecer o primado da consciência social
caracterizado na garantia de acesso ao serviço independentemente da capacidade financeira do utilizador.
Estabelece ainda o n.º 1 do art.º 11-A do Decreto-lei n.º 194/2009, de 2º de agosto que ”A definição das tarifas dos
serviços municipais obedece às regras definidas nos regulamentos tarifários aprovados pela entidade reguladora
para os serviços em alta e para os serviços aos utilizadores finais, sendo sujeitas a atualizações anuais que entram
em vigor a 1 de janeiro de cada ano”,
e ainda o seu número 2 que
“ A entidade reguladora emite parecer sobre as atualizações tarifárias dos serviços geridos por contrato, com vista à
monitorização do seu cumprimento, podendo emitir instruções vinculativas em caso de incumprimento, nos termos
previstos no regulamento tarifário”.
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Tendo em vista o cumprimento do estabelecido naquele número 1 do art.º 11-A do Decreto-Lei 104/2009, propõe-se
apenas, para aqueles tarifários, uma atualização de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), de acordo
aliás com a recomendação da ERSAR.
Assim, considerando:
. Os princípios acima referidos, nomeadamente o princípio da sustentabilidade económica e financeira
dos serviços, baseado na recuperação tendencial dos custos;
. A promoção da equidade de repartição do esforço de investimento e qualidade do serviço disponível;
. O primado da consciência social baseado no acesso aos serviços, independentemente da capacidade
financeira dos utilizadores finais, garantindo um acesso tendencialmente universal;
E ainda,
. O estipulado pelo n.º 1 do art.º 11.º-A do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, que define uma atualização
anual dos tarifários a entrar em vigor a 1 de janeiro de cada ano;
. A recomendação da Ersar no sentido daquela atualização obedecer à atualização pela taxa definida pelo Índice
Preços ao Consumidor (IPC);
. A taxa de 1,4 % estabelecida pelo INE para este Índice;
. Que se aguarda ainda a resposta favorável pela ERSAR aos tarifários enviados de acordo com a proposta
anexa;
Propõe-se:
Que a Câmara Municipal, de acordo com a legislação aplicável, aprove o seguinte tarifário de Serviço de Recolha
de Resíduos Sólidos Urbanos, a vigorar a partir de 1 de fevereiro de 2018.

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
14/12/2017
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Gestão de Resíduos Urbanos
Tarifário de Gestão de Resíduos Urbanos

Tarifário 2018
Euro / m3 / Mês

Tarifa Fixa
Utilizadores do tipo doméstico

2,0811

Utilizadores do tipo não doméstico

6,2432

Tarifa Variável
Utilizadores do tipo doméstico

0,0869

Utilizadores do tipo não doméstico

0,1738

Tarifários Especiais

Artigo 65.º do RSAPA

1. Utilizadores domésticos
a) Social
Tarifa fixa

Isento

Tarifa variável

0,0869

2. Utilizadores Não domésticos
Tarifa fixa

2,0811

Tarifa variável

0,0869

Serviços Auxiliares
Desobstrução e lavagem de condutas prediais de recolha de resíduos urbanos
Recolhas específicas de resíduos urbanos

27,8850
92,2740/ton

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Tarifário do Serviço de Recolha de
Resíduos Sólidos.--------------------------------------------------------------------------Ponto 7. SANEAMENTO E SALUBRIDADE
. ÁGUAS RESIDUAIS

. Etar - Encaminhamento/Tratamento de Lamas
. Ano de 2018
- Ajuste Direto e Adjudicação
Foram presentes as seguintes informações:
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Assunto: SANEAMENTO E SALUBRIDADE
Águas Residuais
ETAR – Encaminhamento / Tratamento de Lamas
- Ano de 2018
* Ajuste Direto e Adjudicação
Com vista à prestação do serviço em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:
1. Ajuste Direto
Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, no regime simplificado, uma vez que o valor do serviço é de
2.400,00 euros + IVA, inferior ao limite máximo de 5.000,00 euros estabelecidos para o recurso a esta figura – cf.
art. 128º do Código dos Contratos Públicos (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 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 presente encargo está previsto na proposta de Plano e Orçamento para o exercício de 2018.
2. Adjudicação
Conforme informação técnica em anexo, é sugerida a adjudicação do presente serviço à entidade “Ambipombal,
SA”, no valor de 2.400,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
Não é obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo se encontra dispensado da redução a
escrito – vide al. a) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro -.
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.
À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
07.12.2017
e
Assunto:”Saneamento

e Salubridade”
- Encaminhamento/Tratamento de Lamas das ETAR _ Ano 2018

As lamas de depuração provenientes das ETAR devem ser “tratadas” de forma ambientalmente adequada.
Deste modo, dando seguimento aos objetivos levados a cabo em anos anteriores, bem como cumprindo com o
previsto no Decreto-Lei n.º 118/2006, de 21 de Junho, que estabelece o regime a que obedece a utilização de lamas
de depuração, sugere-se que se proceda à contratação do serviço a uma empresa licenciada para o código LER 19
08 05.
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Concretamente, o aluguer de dois contentores para a deposição das lamas que são retiradas dos leitos de secagem de
todas as ETAR, levantamento e respetivo tratamento/encaminhamento, por forma a garantir a proteção de valores
fundamentais como o ambiente e a saúde humana.
Os locais para a colocação destes contentores serão a ETAR de Soure e a ETAR de Vila Nova de Anços, sendo que
o período para a realização deste serviço corresponde ao ano de 2018.
Informamos que em anos anteriores tem sido a empresa AMBIPOMBAL a prestar este serviço, uma vez que está
licenciada pela CCDR para a receção deste resíduo.
Estima-se que este serviço tenha um valor aproximado de 2.400,00€+IVA, considerando os preços praticados nos
anos anteriores e uma estimativa das quantidades previstas.
À Consideração Superior
(Cristina Madeira, Eng.ª)
2017.12.04

Saneamento e Salubridade
Encaminhamento/Tratamento Lamas das ETAR
Quantidades Estimadas
Designação
Aluguer do Contentor 6m3

Quantidades

N.º de Meses

Total

2

12

24

Levantamentos/Transporte

12

Tratamento/Tonelada (Ton)

25

2017.12.04
(Cristina Madeira, Eng.ª)

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 da Senhora Vereadora eleita pela CDU, aprovar o Ajuste
Direto e Adjudicação, conforme decorre das informações técnicas.------------------79
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Ponto 8. SERVIÇOS MUNICIPAIS
- Código de Ética e de Conduta
O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “decidimos apresentar o
Código de Ética e de Conduta, à semelhança daquilo que tem vindo a ser feito pela
Administração Central, e que será usado por todos os agentes e funcionários do Município,
pelo que proponho a sua aprovação.”-------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “há uma dúvida que tenho
aqui e que gostaria de colocar. O Núcleo de Trabalhadores foi ouvido na elaboração deste
Código de Ética e de Conduta? Penso que seria importante, na minha visão, porque se as
pessoas estiverem dentro do processo sentem-se mais motivadas e é mais fácil levá-las a
prosseguir os objetivos que nós pretendemos. Nada está definido sobre penalizações; se
alguém não cumprir o Código de Ética e de Conduta, vai ser penalizado? Penso que este
Código, embora haja um Código Deontológico para funcionários públicos, seria mais
vantajoso que tivesse a contribuição do Núcleo de Trabalhadores da Câmara.”----------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “tendo em conta que esta é
uma questão muito pertinente levantada pelo pelo Senhor Vereador Eng.º Agostinho
Gonçalves, comungo dela. Havendo um Núcleo de Trabalhadores, ainda que sem estatuto
jurídico formal, mas que existe e que nós costumamos apoiar nas suas iniciativas, também
aqui deviam ser ouvidos, portanto, vou propor que se retire o ponto da Ordem de
Trabalhos.”--------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “independentemente da posição do Senhor
Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves e do Senhor Presidente da Câmara propor que se
retire o ponto da Ordem de Trabalhos, cria só dizer que estamos a falar de uma compilação
de princípios e linhas orientadoras que já estão em vários documentos, em vários diplomas,
ou seja, não são “negociáveis” de alterar a sua redação, portanto, nem há penalizações. As
sanções ou penalizações estão dentro da Lei do Trabalho em Funções Públicas. Aqui, no
fundo, é um Código de Conduta que a Administração tem, é um instrumento para dar
transparência exterior àquilo a que os trabalhadores estão obrigados, ou seja, não vamos
aqui criar nada de novo, independentemente de ouvirmos ou não os trabalhadores, a versão
que aqui virá não será com certeza diferente desta, porque isto é a compilação de um
conjunto de princípios da administração pública que resultam de outros diplomas
legais.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “gostaria de saudar este documento,
que é muito importante para o funcionamento da nossa Autarquia e que para mim tem uma
importância fundamental pois leva ao conhecimento dos nossos trabalhadores as Leis
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existentes, as regras que estão obrigados a cumprir. Nós com este documento não estamos a
criar nenhum normativo, estamos é a compilar legislação importante e a dizer aos
trabalhadores que existe é para ser cumprido. No entanto, corremos o risco de ter um
parecer negativo que não nos vincula a coisa nenhuma porque isto é a Lei, os trabalhadores
não têm essa faculdade de dizer se concordam ou não com isto.”---------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “vou retirar o Ponto da
Ordem de Trabalhos, vou pedir que seja disponibilizado para consulta pública aos
trabalhadores, através do seu Núcleo de Trabalhadores ou Delegados Sindicais, o
documento para darem contributos e se poderem pronunciar sobre o mesmo.”----------------

Deliberado, por unanimidade, retirar o presente ponto da Ordem de Trabalhos.--Ponto 9. SERVIÇOS MUNICIPAIS
. Empresa Pinto e Brás, Lda
- Reclamação de Juros
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Contrato de Factoring entre Banco BPI, SA., Sociedade Anónima e Pinto & Braz, Lda
“Construção da Rede de Esgotos Domésticos de Sobral e Lugares Limítrofes”
- Injunção n.º 110883/17.YIPRT
Pagamento de juros de mora
Relativamente ao assunto mencionado em epígrafe, e na sequência do solicitado por V. Exa., analisámos a Injunção
n.º 110883/17.3YIPRT, apresentada pela Secretaria Judicial, Balcão Nacional de Injunções e, procedemos à
elaboração da seguinte informação:
- O Processo de Injunção n.º 110883/17.3YIPRT, deu entrada na Câmara Municipal de Soure em 12/12/2017;
- Em 13/12/2017, o Sr. Presidente de Câmara proferiu o seguinte Despacho:”Para informação jurídica urgente. Dar
conhecimento na próxima reunião de Câmara”.
- Em 14/12/2017, recebi o Processo de Injunção, para informar;
- O processo de Injunção refere-se a um contrato de factoring celebrado entre a Empresa Pinto & Braz, Lda e o
Banco BPI, SA., Sociedade Anónima, encontrando-se na posse da Dra. Susana Gaspar, que em 15/12/2017, depois
de solicitado, o colocou à minha guarda.
- Em 18/12/2017, foi solicitado esclarecimento àquela, para enquadrar a situação em que se encontrava o referido
processo, esclarecendo que foi celebrado um contrato de factoring entre a empresa Pinto & Braz, Lda e o Banco
BPI, SA., Sociedade Anónima e que a carta enviada pela empresa para a Câmara Municipal onde se encontrava
estabelecido o acordo no caso de incumprimento da liquidação (fora dos prazos legais), seriam cobrados pelo BPI,
juros de mora à Câmara Municipal. Referindo também que este acordo nunca foi assinado pela Autarquia.
Concretamente, questiona-se se o Município de Soure, tem ou não a obrigação de pagar a quantia de 23. 477, 01€,
solicitado pela empresa Pinto & Braz, Lda, referente aos juros de mora devidos pelo atraso no pagamento das
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faturas, provenientes do contrato de factoring celebrado entre aquela empresa e o Banco BPI, S.A., Sociedade
Anónima, no âmbito da “construção da rede de esgotos domésticos de Sobral e lugares limítrofes”.
Com base na informação/enquadramento atrás referida, passamos a analisar o Processo de Injunção n.º
110883/17.3YIPRT.
Dos Factos:
Em 18/11/2005, deu entrada nos serviços da Câmara Municipal de Soure, uma carta da empresa Pinto & Braz, que
referia que em 06.04.2001, tinha sido celebrado um Contrato de Factoring entre aquela empresa e o Banco BPI, S.A
- Sociedade Aberta, ao abrigo do qual foram cedidos os créditos resultantes dos produtos e serviços fornecidos por
aquela empresa.
Esta carta referia, “que todos os pagamentos deveriam ser efetuados por transferência bancária para a conta: Banco
BPI, Conta n.º 2 – 2796437 / 071/ 01, NIB: 0010 0000 27964377 10177”.
Relativamente ao pagamento dos juros, transcrevemos o sexto parágrafo da carta mencionada: ” não tendo sido a
liquidação efetuada nos prazos contratuais, serão cobrados pelo Banco BPI, S.A – Sociedade Aberta, a quem iremos
ceder os nossos créditos de acordo com as condições contratadas com a Câmara nos respetivos Contratos, os juros
de mora a vós imputáveis, desde o dia da antecipação do valor dos créditos que aquele Banco BPI, S.A – Sociedade
Aberta nos efetuará, sobre as faturas já vencidas, até à sua integral liquidação por V. Exªs, e desde que as mesmas
tenham sido confirmadas por essa Câmara Municipal. A taxa a aplicar será a da Euribor a 1 (um) mês, em vigor no
início do mês civil em curso, adicionada de um “spread” de 1,25 (um vírgula vinte e cinco) por cento ao ano,
postecipadamente”.
Esta carta nunca foi assinada pelos representantes legais da Câmara Municipal, nem devolvida diretamente ao
Banco.
A Câmara Municipal conforme o ofício n.º 3275 enviado à empresa Pinto & Braz, Lda, datado de 29/03/2006,
confirmou ter conhecimento do Contrato de Factoring entre essa empresa e o BPI Sociedade Aberta, S.A., nunca
assumindo nem reconhecendo o pagamento dos juros.
No âmbito do Contrato de factoring celebrado entre a empresa Pinto & Braz, Lda, e o Banco BPI, S.A - Sociedade
Aberta, a empresa apresentou junto da Câmara Municipal as faturas para pagamento dos trabalhos executados.
Foram validadas e pagas as seguintes faturas:
- fatura n.º 5064 emitida a 30/06/2005, com vencimento em 14/08/2005 no montante de 27.209,51 €;
- fatura n.º 5069 emitida a 25/07/2005, com vencimento em 08/09/2005 no montante de 24.499,08 €;
- fatura n.º 5079 emitida a 29/07/2005, com vencimento em 30/09/2005 no montante de 15.843,53 €;
- fatura n.º 5084 emitida a 31/08/2005, com vencimento em 15/10/2005 no montante de 33.441,66 €;
- fatura n.º 5096 emitida a 30/09/2005, com vencimento em 30/11/2005 no montante de 26.170,07 €;
- fatura n.º 5107 emitida a 31/10/2005, com vencimento em 31/12/2005 no montante de 42.699,22 €;
- fatura n.º 5129 emitida a 30/11/2005, com vencimento em 14/01/2006 no montante de 46.958,54 €;
- fatura n.º 6006 emitida a 10/01/2006, com vencimento em 04/03/2006 no montante de 25.649,01 €;
- fatura n.º 6027 emitida a 09/02/2006, com vencimento em 06/04/2006 no montante de 21.134,13 €;
- fatura n.º 6028 emitida a 25/02/2006, com vencimento em 20/04/2006 no montante de 18.560,09 €;
- fatura n.º 6047 emitida a 31/03/2006, com vencimento em 15/05/2006 no montante de 70.705,73 €;
- fatura n.º 6122 emitida a 29/09/2006, com vencimento em 14/11/2006 no montante de 21.553,35 €;
- fatura n.º 7048 emitida a 30/04/2007, com vencimento em 14/06/2006 no montante de 49.516,25 €.
A Câmara Municipal procedeu ao pagamento de todas as faturas, ao Banco BPI, S.A - Sociedade Aberta, no
montante global de 423.940,17€, pese embora, não tenha efetuado o seu pagamento nas datas dos respetivos
vencimentos, mas apenas posteriormente.
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Neste sentido, entre o ano de 2006 e o ano de 2007, deram entrada no Município de Soure as seguintes notas de
débito n.º 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 7001, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7011, 7012,
7013 e 7014.
Do Direito:
O diploma que disciplina as sociedades de factoring e o contrato de factoring, é o Decreto-Lei n.º 171/95, de 18 de
julho, estipulando no seu art. 2.º que a “… atividade de factoring ou cessão financeira consiste na aquisição de
créditos a curto prazo, derivados da venda de produtos ou de prestação de serviços, nos mercados interno e
externo...”.
Deriva do n.º 1 do art. 7.º do mesmo diploma que o “… contrato de factoring é sempre celebrado por escrito e dele
deve constar o conjunto das relações do fator com o respetivo aderente ...” e do n.º 2 que a “… transmissão de
créditos ao abrigo de contratos de factoring deve ser acompanhada pelas correspondentes faturas ou suporte
documental equivalente, nomeadamente informático, ou título cambiário ...”, sendo que do artigo seguinte, sob
epígrafe de “pagamentos dos créditos transmitidos”, decorre que o “ … pagamento ao aderente dos créditos por este
transmitidos ao fator deverá ser efetuado nas datas de vencimento dos mesmos ou na data de um vencimento médio
presumido que seja contratualmente estipulado ...” (n.º 1), podendo o fator “… também pagar antes dos
vencimentos, médios ou efetivos, a totalidade ou parte dos créditos cedidos ou possibilitar, mediante a prestação de
garantia ou outro meio idóneo, o pagamento antecipado por intermédio de outra instituição de crédito ...” (n.º 2), na
certeza de que os “… pagamentos antecipados de créditos, efetuados nos termos do número anterior, não poderão
exceder a posição credora do aderente na data da efetivação do pagamento ...” (n.º 3).
Por outro lado, dispõe o art. 561.º do C.C, com epígrafe “autonomia do crédito de juros” que desde “… que se
constitui, o crédito de juros não fica necessariamente dependente do crédito principal, podendo qualquer deles ser
cedido ou extinguir-se sem o outro ...”
Resulta, ainda, do art. 577.º do C.C, enquanto preceito relativo à admissibilidade da cessão de créditos, que o “…
credor pode ceder a terceiro uma parte ou a totalidade do crédito, independentemente do consentimento do devedor,
contanto que a cessão não seja interdita por determinação da lei ou convenção das partes e o crédito não esteja, pela
própria natureza da prestação, ligado à pessoa do credor ...” (n.º 1) e que a “… convenção pela qual se proíba ou
restrinja a possibilidade da cessão não é oponível ao cessionário, salvo de este a conhecia no momento da cessão ...”
(n.º 2), prevendo-se no n.º 1 do art. 582.º do mesmo Código que na “… falta de convenção em contrário, a cessão
do crédito importa a transmissão, para o cessionário, das garantias e outros acessórios do direito transmitido, que
não sejam inseparáveis da pessoa cedente ...”, sendo que, em termos dos efeitos da cessão em relação ao devedor,
disciplina-se no art. 583.º que a “… cessão produz efeitos em relação ao devedor desde que lhe seja notificada,
ainda que extrajudicialmente, ou desde que ele a aceite ...” (n.º 1), mas se “… antes da notificação ou aceitação, o
devedor pagar ao cedente ou celebrar com ele algum negócio jurídico relativo ao crédito, nem o pagamento nem o
negócio é oponível ao cessionário, se este provar que o devedor tinha conhecimento da cessão ...” (n.º 2).
Por último, extrai-se do art. 342.º do C.C, sob epígrafe do “ónus da prova”, que àquele que “… invocar um direito
cabe fazer a prova dos factos constitutivos do direito alegado ...” (n.º 1) e que a “… prova dos factos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito invocado compete àquele contra quem a invocação é feita ...” (n.º 2), sendo
que em “… caso de dúvida, os factos devem ser considerados como constitutivos do direito ...” (n.º 3).
depois de analisado o quadro normativo, da situação em apreço, afigura-se-nos também pela sua importância,
aplicar o art. 310.º do código civil, ou seja, a prescrição de 5 anos, devido à probabilidade de os juros moratórios
peticionados se encontrarem prescritos.
nos termos do citado art. 310. al. d), prescrevem no prazo de cinco anos os juros convencionais ou legais, ainda
que ilíquidos.
As notas de Débito que a empresa Pinto & Braz, Lda. reclama são de juros devidos pela mora no pagamento de
faturas ao Banco BPI, SA., Sociedade Anónima, no âmbito do Contrato de Factoring.
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Os juros de mora são juros legais e quanto a estes não há prazo estabelecido para o seu pagamento. Vão-se
vencendo dia a dia.
É pois, irrelevante, para efeitos de considerar a interrupção do prazo prescricional de cinco anos, saber quando
foram apresentadas a pagamento ou reclamadas as referidas Notas de Débito.
Não havendo interrupção do prazo prescricional estabelecido no art. 310.º alínea d), do Código Civil, que decorreu
integralmente, não pode a empresa Pinto & Braz, Lda. vir reclamar o pagamento dos juros de mora.
A razão essencial desta prescrição de curto prazo é evitar que o credor deixe acumular excessivamente os seus
créditos, para proteger o devedor contra a acumulação da sua dívida. Pelo que no que respeita a este prazo, já
Manuel de Andrade ensinava: “a lei funda-se no intuito de evitar que o credor deixe acumular os seus créditos a
ponto de ser mais tarde ao devedor excessivamente oneroso pagar” - Teoria Geral da Relação Jurídica, II, 1972,
pág. 452.
Esta prescrição dizia, por sua vez, Vaz Serra, “destina-se a evitar a ruína do devedor, pela acumulação das
pensões, rendas, alugueres, juros ou outras prestações periódicas” - Prescrição e Caducidade, in BMJ, n.º 107, pág.
285.
Também, como é sabido, “a dívida de juros … é autónoma da dívida de capital, que corresponde à prestação
obrigacional do contrato celebrado. Em consequência, cada uma dessas dívidas, até certo ponto independentes, está
sujeita à sua prescrição própria”.
Ora, a “dívida de juros não é uma dívida a prestações, mas antes uma dívida que, periodicamente (ou dia a dia)
renasce: no termo de cada período (ou dia) vence-se uma nova dívida ou obrigação”.
Desta forma, também a prescrição se conta dia a dia, considerando-se prescritos os juros na medida em que, sobre a
respetiva obrigação, vão decorrendo os cinco anos previstos no art. 310. al d) do Código Civil.
Finalmente, e também por se revestir de importância para a apreciação da questão suscitada, deverá salientar-se que,
extinta a dívida de capital, não obstante continuar o credor a poder exigir os juros moratórios anteriormente
vencidos, a dívida deixa, desde então, de vencer novos juros.
Importa ainda referir que a última nota de débito n.º 7014 que consta no processo é de 31/10/2007, embora no
Processo de Injunção conste uma nota de débito n.º 8003 emitida a 31/10/2008, o processo de injunção foi
instaurado apenas em 04/12/2017, decorrerá já em relação à exigibilidade de todos os juros o prazo de cinco anos
indicado na al d) do art. 310.º do Código Civil, pelo que a dívida de juros exigida pela empresa Pinto & Braz, Lda,
estará prescrita.
É certo, porém, que, tratando-se de uma situação de prescrição extintiva, não pode ela deixar de estar submetida às
regras da suspensão e interrupção indicadas nos artigos 318.º e seguintes do Código Civil, nomeadamente, e para o
que in casu releva, às normas dos arts. 323.º n.º 1 e 4 e 325.º do Código Civil.
Estabelece o primeiro que “a prescrição interrompe-se pela citação ou notificação judicial de qualquer ato que exprima,
direta ou indiretamente, a intenção de exercer o direito, seja qual for o processo a que o ato pertence e ainda que o tribunal
seja incompetente” (n.º1) e que “é equiparado à citação ou notificação, para efeitos deste artigo, qualquer outro meio
judicial pelo qual se dê conhecimento do ato àquele contra quem o direito pode ser
exercido”.
Prescreve o segundo que “a prescrição é ainda interrompida pelo reconhecimento do direito, efetuado perante o
respetivo titular por aquele contra quem o direto pode ser exercido” (1), sendo certo que “o reconhecimento tácito
só é relevante quando resulte de factos que inequivocamente o exprimam”.
Com efeito, “decorre claramente deste preceito (art. 323.º do Código Civil) que não basta o exercício extrajudicial
do direito para interromper a prescrição: é necessária a prática de atos judiciais que, direta ou indiretamente, deem a
conhecer ao devedor a intenção de o credor exercer a sua pretensão”.
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É, pois, necessário, para que a prescrição se tenha por interrompida, que o credor manifeste judicialmente ao
devedor a intenção de exigir a satisfação do seu crédito e que este, por esse meio, tenha conhecimento daquele
exercício ou daquela intenção.
Perante os factos assentes, parece-nos claro que não pode sustentar-se ter ocorrido a interrupção da prescrição por
força deste artigo 323.º do Código Civil, pois não houve da parte da empresa Pinto & Braz, Lda, qualquer ato
judicial (que não fosse a instauração do processo de injunção) em que tenha manifestado a intenção de exercer o
direito de exigir do Município de Soure o pagamento dos juros em dívida (note-se que o envio das diversas notas de
débito junto do Município, não têm natureza de ato judicial abrangido pelo espírito da referida norma).
Também não se verificaram os requisitos que nos permitam concluir que o Município reconheceu, expressa ou
tacitamente, o direito sobre o pagamento dos juros peticionados.
Como refere Vaz Serra, a propósito do reconhecimento, “trata-se de simples ato jurídico, consistente numa mera
declaração de ciência (conhecimento do direito do titular) e não é de exigir que o seu autor a faça com a intenção de
interromper a prescrição pois, se reconhece o direito da parte contrária, (…) é legítimo entender que deseja cumprir
a obrigação”.
Por isso, cremos poder concluir que “o reconhecimento do direito, para efeito de interrupção da prescrição, se
traduz na confissão ou declaração da sua existência”, desde que “praticado pelo devedor perante o titular do
crédito”.
E daí se mostrar justificada a conclusão de que, atenta a prova produzida, não existiu (pelo menos não se provou) da
parte do Município nenhuma declaração dirigida à empresa Pinto & Braz, Lda que pudesse ser qualificada como
reconhecimento expresso do direito daquele.
Certo é, porém, que o art. 325.º do Código Civil admite, como facto interruptivo da prescrição, o simples
reconhecimento tácito.
Apesar disso, vê-se deste preceito, sobretudo quando confrontado com o art. 217.º do Código Civil (declaração
negocial tácita) que houve uma maior cautela, neste caso, na admissão da declaração tácita, pois “não é relevante o
reconhecimento tácito que não se baseie em facto que inequivocamente o exprima”.
Na verdade, para haver reconhecimento com eficácia de interrupção da prescrição, é necessário que haja, ao menos
através de factos, afirmações pessoais, comportamentos ou atitudes, o propósito de reconhecer o direito da parte
contrária”.
A atitude do Município, pautou-se apenas por uma ausência de manifestação, não se pronunciando, pura e
simplesmente, acerca do assunto.
Limitou-se ao silêncio não dizendo que o direito da empresa Pinto & Braz, Lda existia ou não existia (como
vulgarmente se diz, não consentindo nem deixando de consentir), atitude que não se reveste de natureza declarativa
(art. 218.º Código Civil) tanto mais quanto é certo que a lei, os usos ou qualquer convenção nenhum valor, no caso
concreto, permitiam atribuir ao silêncio do Município, não se verificando o reconhecimento tácito.
Assim, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 304.º do Código Civil, completada a prescrição, tem o beneficiário a
faculdade de recusar o cumprimento da prestação ou, por qualquer modo, ao exercício do direito prescrito.
Face ao exposto, somos do entendimento, salvo melhor opinião que, o pagamento dos juros solicitado estará
prescrito pelo decurso do tempo, conforme dispõe o art. 310.º do Código Civil, pelo que, a Câmara Municipal
deverá ser absolvida do pedido, por a causa de pedir se basear numa dívida que a existir já estará prescrita, por todas
as razões atrás aludidas.
A oposição deverá ser remetida à Secretaria Judicial – Banco Nacional de Injunções até ao dia 09 de Janeiro.
Informamos também que, se houver seguimento do processo para a via judicial, o Município deverá recorrer à
constituição de advogado,uma vez que o processo tem um valor superior a 5.000€.
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À Consideração Superior,
A Técnica Superior,
(Susana Ramos, Dra.)
20/12/2017

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de uma informação
sobre um pedido de execução de dívida de um contrato de juros de mora sobre um contrato de
factoring que nos chegou através de um processo de injunção contra o Município de Soure.
Pedi um parecer aos serviços que se junta, portanto, a minha proposta é de que, de acordo com
o parecer, se faça a contestação judicial deste pedido de juros e que se recorra a um advogado
para nos patrocinar esta causa.”--------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar a contestação do processo para a via
judicial e recorrer a contratação de um advogado, conforme decorre da
informação técnica dos serviços. --------------------------------------------------------A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia ausentou-se da reunião a partir deste ponto.--------Ponto 10. LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO
- De 02 a 31 de janeiro de 2018
. Empreitada da Linha do Norte Subtroço 2.3 Alfarelos - Pampilhosa
. Trabalhos a realizar na Linha do Norte na Estação de Alfarelos
Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Licença Especial de Ruído – de 02 a 31 de janeiro de 2018
Empreitada da Linha do Norte Subtroço 2.3 Alfarelos - Pampilhosa
Trabalhos a realizar na linha do norte na estação de Alfarelos
Através de email com registo de entrada nº 17571 de 07 de dezembro de 2017, a empresa Domingos da Silva
Teixeira, S.A. solicitou a emissão de uma licença especial de ruído para realizar trabalhos na linha do norte, estação
de Alfarelos, entre os Km´s 198+055 e 198+870, no horário entre as 20h e as 7h, para os dias de 02 a 31 de janeiro
de 2018.
A Câmara emitiu os alvarás de ruído nº 26/2017 para o período compreendido ente 01 e 31 de agosto de 2017, o nº
36/2017 para o período compreendido entre 01 e 30 de setembro de 2017, o nº 48/2017 para o período entre 02 e 31
de outubro de 2017, o nº 51/2017 para o período entre 01 e 30 de novembro e o nº 53/2017 para o período entre 01 e
31 de dezembro, contudo, dado que não conseguem terminar a obra, necessitam de nova licença para mais um mês.
Os trabalhos estão articulados com o dono da obra, as Infraestruturas de Portugal, nomeadamente na redução da
circulação de comboios na linha.
Dada a urgência na emissão da licença especial de ruído, não é possível avaliar as atividades suscetíveis de causar
maior incomodidade e ponderar o impacto sonoro de cada uma de modo a poder fixar medidas concretas.
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Se no decorrer da obra ocorrerem reclamações de ruído emitido pela obra, será avaliada a situação e a empresa e
dono de obra serão notificados das medidas corretivas.
Deverá condicionar-se ao respeito dos limites do ruído fixados no artigo 11º e no nº 1 do artigo 13º do Regulamento
Geral do Ruído aprovado pelo DL 9/2007, de 17 de janeiro e suas alterações, sendo que a ultrapassagem destes
limites legalmente fixados determinará a caducidade imediata da licença.
Deverão ser acionados, sempre que necessário, devido a reclamações de ruído emitido pela obra, ou outros, todos os
mecanismos que permita prevenir e minimizar os níveis de ruído.
Contactada a Srª Engª Ana Costa do consórcio OPWAY/DST via telefone, referiu que apesar de a Câmara estar a
emitir as licenças de ruído solicitadas, não têm realizado trabalhos porque não tem sido possível às Infraestruturas
de Portugal reduzir a circulação de comboios de forma a permitir a permanência de pessoas na linha em segurança.
Contudo, necessitam da licença especial de ruído para, na eventualidade de se reunirem as condições de redução da
circulação de comboios, poderem realizar os trabalhos em falta.
Considerando o exposto, sugere-se que seja deferido o pedido de emissão de licença especial de ruído, com os
condicionalismos referidos.
O assunto deverá ser presente à reunião de Câmara para deliberação.
Maria José O. Carvalhão – Engª
Divisão de Gestão Urbanística e Planeamento
20 de dezembro de 2017

Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido da Licença Especial de Ruído, de
02 a 31 de janeiro de 2018, conforme decorre da informação técnica dos serviços.Ponto 11. RLCTM – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SOURE
. Autenticação de Plantas de Arquitetura
. Centro Social de Alfarelos
- Isenção do Pagamento da Taxa
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: RLCTM – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS DO
MUNICÍPIO DE SOURE
- Autenticação de plantas de arquitetura
- Centro Social de Alfarelos
* Isenção do pagamento da taxa
A entidade acima identificada é titular de um processo relativo a um pedido de licenciamento (Processo nº 26/2007)
para construção de um lar de idosos.
No âmbito deste processo requereu a autenticação das plantas de arquitetura para apresentar na entidade bancária e
isenção do pagamento das respetivas taxas.
O valor da taxa a cobrar seria de 59,60 €.
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Tendo em conta que a requerente reúne os requisitos previstos no artigo 25º do Regulamento de Liquidação e
Cobrança de Taxas Municipais, pode ser isenta do pagamento da taxa referente à emissão do alvará de autorização
de utilização.
À Consideração Superior
Maria José Carvalhão – Engª Civil
Chefe de Divisão G.U.P.
22 de dezembro de 2017

Foi tomado conhecimento.---------------------------------------------------------------Ponto 12. RLCTM – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE SOURE
. Emissão do Alvará de Autorização de Utilização
. APPACDM de Soure - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental
- Isenção do Pagamento da Taxa
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: RLCTM – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS DO
MUNICÍPIO DE SOURE
- Emissão do alvará de autorização de utilização
- APPACDM de Soure – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental
* Isenção do pagamento da taxa
A entidade acima identificada é titular de um processo relativo a um pedido de licenciamento (Processo nº 46/2016)
para construção de uma residência social, incluindo a legalização do anexo existente no mesmo prédio.
No âmbito deste processo requereu a emissão do alvará de autorização de utilização e isenção do pagamento das
respetivas taxas.
O valor da taxa a cobrar seria de 67 €.
Tendo em conta que a requerente reúne os requisitos previstos no artigo 25º do Regulamento de Liquidação e
Cobrança de Taxas Municipais, pode ser isenta do pagamento da taxa referente à emissão do alvará de autorização
de utilização.
À Consideração Superior
Maria José Carvalhão – Engª Civil
Chefe de Divisão G.U.P.
22 de dezembro de 2017

Foi tomado conhecimento.---------------------------------------------------------------Ponto 13. TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)
- 2018
Foi presente a seguinte informação:
Assunto: Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)
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Conforme determinado superiormente por V.Exa. e relativamente ao assunto em epígrafe, informamos:
O artigo 106º da Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro - Lei das Comunicações Eletrónicas - prevê a possibilidade de
estabelecimento de uma Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) sobre os direitos e encargos relativos à
implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem
redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado
municipal, a qual obedece aos seguintes princípios:
a. A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre o total da faturação mensal emitida pelas
empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para
todos os clientes finais do correspondente município;
b. O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente pelo município até ao fim do mês de Dezembro
do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25%/prct..
Também o Decreto-lei nº 123/2009, de 21 de maio, estipula no nº 1 do artº 12º que “pela utilização e
aproveitamento dos bens do domínio público e privado municipal, que se traduza na construção ou instalação de
infraestruturas aptas, por parte de empresas que ofereçam redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis
ao público, é devida a taxa municipal de direitos de passagem, nos termos do artigo 106º da Lei de Comunicações
Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro, não sendo permitida a cobrança de quaisquer outras
taxas, encargos ou remunerações por aquela utilização e aproveitamento, sem prejuízo do disposto no artigo 13.º”
Desde a entrada em vigor da Lei nº 5/2004, o Município de Soure aplicou a Taxa Municipal de Direitos de
Passagem no ano de 2016 e no presente ano de 2017, tendo sido arrecadado em 2016 o montante de €3.939,64 e
neste ano €3.856,87, até á presente data.
A Lei n. 5/2004 estabelece ainda no seu n.º 4 que “Nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que
oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público em local fixo são as responsáveis pelo
seu pagamento”, ou seja, não podem repercutir esse valor na fatura dos seus clientes.
A alínea n) do artº 14º da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais), prevê
como receitas dos municípios: “ outras receitas estabelecidas por lei ou regulamento a favor dos municípios”.
Esta taxa está prevista na proposta do Orçamento para o ano 2018 com a classificação económica 0202069901.
É competente para a determinação do eventual percentual a aplicar, no limite de 0,25%, a Assembleia Municipal,
por proposta do Executivo Municipal, nos termos da alínea b) do nº 1 do artº 25º e alínea ccc) do nº 1 do artº 33º,
ambas da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro.
Em circunstâncias excecionais, e no caso de, por motivo de urgência, não ser possível reunir
extraordinariamente a câmara municipal, o presidente pode praticar quaisquer atos da competência desta,
ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua prática, sob pena de
anulabilidade, cfr. o previsto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Ora, tendo o Município que comunicar a taxa de direitos de passagem aos operadores até 31 de dezembro de
2017, torna-se imprescindível que a mesma seja definida na sessão da Assembleia Municipal de 22-12-2017.
Assim, e face ao exposto,
1. Se a TMDP com o respetivo percentual for aprovada, trata-se de uma receita do Município estabelecida por lei,
conforme o previsto na alínea n) do artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro;
2. Sendo uma competência indelegável no Presidente da Câmara, em conformidade com o previsto no n.º1 do artigo
34.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro mas material originária e exclusiva da Câmara Municipal, nos termos
prescritos na alínea ccc) do n.º1 do artigo 33.º do mesmo diploma, caberá a esta apresentar a respetiva proposta à
Assembleia Municipal, uma vez que é este o órgão competente para aprovação das taxas do Município e para fixar
o respetivo valor (cfr. alínea b) do n.º1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
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3- Se se entender estarmos perante uma circunstância excecional e que por motivo de urgência não foi possível
reunir extraordinariamente a Câmara Municipal e desde que cumprido o previsto na parte final do n.º3 do artigo 35.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, poderá, salvo melhor entendimento em contrário, o Presidente da Câmara
praticar este ato, submetendo à apreciação da Assembleia Municipal uma proposta de aplicação da Taxa
Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), num percentual que não pode exceder os 0.25% sobre o total de
faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao
público, em local fixo, para todos os clientes finais do município, para vigorar no ano de 2018.
4- Tratando-se de uma sessão ordinária da Assembleia Municipal e no caso de urgência reconhecida por dois
terços dos seus membros, pode este órgão deliberar sobre assuntos não incluídos na ordem do dia, conforme
o previsto no n.º 2 do artigo 50.º da lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
5- As Autarquias Locais, com observância do princípio da igualdade e da não discriminação, podem optar por não
cobrar a TMDP tendo em vista a promoção do desenvolvimento de redes de comunicações eletrónicas, não podendo
nesse caso, em sua substituição ou complemento, aplicar e cobrar quaisquer outras taxas, encargos ou
remunerações, cfr. o preceituado no nº 2 do artigo 12º do Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de maio.
À Consideração Superior,
O Chefe de Divisão r/s,
(Dulce Rocha)
2017-12-21
Despacho:
Soure 21/12/2017
Considerando a urgência em deliberar, o executivo e a Assembleia Municipal, sobre esta taxa, determino que se proponha ao
órgão deliberativo, manter a taxa que se vem praticado desde 2016.
À Reunião de Câmara para ratificação.
À Sessão Ordinária da Assembleia Municipal para deliberação.
O Presidente de Câmara Municipal
(Mário Jorge Nunes)

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “usando poderes, não por
delegação de competências, levei à Assembleia Municipal a Taxa Municipal de Direitos de
Passagem (TMDP) que foi aprovada por unanimidade. Hoje peço também essa aprovação
para que apliquemos o coeficiente percentual de 0,25% às empresas de telecomunicações
para que paguem a Taxa Municipal de Direitos de Passagem, o que representa uma receita
anual de cerca de 3.000,00 euros para o Município.
Assim, proponho que se ratifique o meu despacho de 21 de dezembro de 2017.”---------------

Deliberado, por unanimidade, ratificar o Despacho do Senhor Presidente da
Câmara, Mário Jorge Nunes.------------------------------------------------------------Ponto 14. PLANO ANUAL DE TRABALHOS PARA 2018 - ÁREA DE CONCESSÃO
DENOMINADA “POMBAL”, NO ONSHORE DA BACIA LUSITÂNIA

Foi presente a seguinte informação:
Assunto : Plano anual de trabalhos para 2018 – área de concessão denominada “Pombal”, no onshore da
Bacia Lusitânia
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A Direção Geral de Energia e Geologia, DGEG, solicita que o Município de Soure, se pronuncie, no prazo de 10
dias úteis, (até dia 3 de janeiro de 2018) sobre o plano de trabalhos para 2018, apresentado pela concessionária
Australis Oil & Gas Portugal, Sociedade Unipessoal, Ldª.
A concessão denominada Pombal foi atribuída à Australis em 30 de setembro de 2015.
O contrato estipula um período de oito anos para pesquisa de petróleo, sendo os primeiros três anos destinados a
análises de informação histórica e estudos geológicos e geoquímicos da área de concessão.
Nos cinco anos seguintes, o contrato estipula a realização de uma sondagem de pesquisa anual.
O contrato impõe a apresentação de planos anuais devidamente pormenorizados e orçamentados para os trabalhos, a
submeter à Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, ENMC,
A Lei 82/2017 de 18/08, veio alterar o DL 109/94, de 26/04, introduzindo a obrigatoriedade de consulta prévia aos
municípios nas respetivas áreas de jurisdição territorial, em qualquer procedimento administrativo relativo à
prospeção e pesquisa, exploração experimental e exploração de hidrocarbonetos.
Refere ainda o artigo 5º da aludida Lei, que os municípios se pronunciam sobre condicionantes ao desenvolvimento
das atividades de prospeção e pesquisa, exploração experimental e exploração de hidrocarbonetos, com o objetivo
de dotar o requerente de toda a informação disponível sobre a área requerida.
O programa de trabalhos e orçamento apresentado para o ano 3, entre 1 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de
2018 prevê a realização de um procedimento de avaliação de impacto ambiental (AIA) no valor estimado de
110.000€.
Sendo a primeira vez que a Câmara tem que se pronunciar, e dada a especificidade da matéria, sugere-se que se
recolha parecer técnico, elaborado por especialista.
À Consideração Superior
Chefe de Divisão de G.U.P.
Maria José Carvalhão – Engª Civil
22 de dezembro de 2017

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se do Plano Anual de
Trabalhos para 2018 da área da prospeção e pesquisa de petróleo, na denominada área de
concessão de Pombal, no onshore da Bacia Lusitânia que também chega ao Concelho de
Soure. A Senhora Chefe de Divisão de G.U.P., Eng.ª Maria José, sugere que se recolha um
parecer técnico por um especialista para nós nos pronunciarmos. Aqui a presença no
Concelho de Soure é residual, aliás, ela é inexistente, apenas somos abrangidos pela área.
Nós aqui não temos elementos, a não ser o que nos é transmitido pelo contrato de
prospeção e pesquisa e pelos gráficos que são apresentados. De qualquer das maneiras
estamos numa fase de prospeção e pesquisa, o que mais pode haver é uns furos.”-------------O Senhor Vereador Eng.º Agostinho Gonçalves referiu que: “a Lei penso que é de 2017 e
diz que as Câmaras Municipais têm que se pronunciar sobre as condicionantes. No caso de
Soure apanha Simões, Bonitos, mas temo-nos que nos pronunciar em termos de
condicionantes, isto quer dizer que nós, na minha opinião, devemos informar, devemos
dizer naquela área temos reserva ecológica, temos linhas de alta tensão, temos previsto para
ali certos investimentos. A Câmara Municipal tem que se pronunciar sobre as
condicionantes que estão previstas no PDM ou na alteração que está em curso, é nesse
91

24ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,
realizada no dia 28 de dezembro de 2017, pelas 14,30 horas
sentido que eu interpreto a Lei e que a Câmara Municipal tem que se pronunciar. Aliás, a Lei
é explicita sobre isso e diz que os Municípios têm que se pronunciar sobre as condicionantes
ao desenvolvimento das atividades de prospeção e pesquisa, exploração experimental e
exploração de hidrocarbonatos, com o objetivo de dotar o requerente de toda a informação
disponível sobre a área requerida, ou seja, nós temos que nos pronunciar sobre as
condicionantes e os planos que o Município tem para aquela área.”-------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “a minha proposta é que se
aprove os trabalhos para este ano que é o estudo de impacto ambiental, ressalvando que em
futuros trabalhos de prospeção e pesquisa devem ser considerados na atual vigência do
PDM, as regiões de reserva ecológica, as servidões do gás natural e os outros tipos de
servidões que estão inscritas no PDM.”----------------------------------------------------------------O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “nós, em função do estudo de
impacto ambiental, para o ano vamos ter que nos pronunciar e aí, em função disso, na
minha opinião, devemos analisar as vantagens e os inconvenientes, os impactos ambientais e
vantagens económico sociais que podem trazer e depois tomar uma decisão e dar o nosso
parecer.”------------------------------------------------------------------------------------------------------O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “nós não nos opomos aos
trabalhos previstos para o ano de 2018, considerando que se trata de um estudo de impacto
ambiental e que seja tido em conta, no estudo de impacto ambiental, as devidas
condicionantes existentes no atual PDM do Município de Soure.”-----------------------------------

Deliberado, por unanimidade, não nos opormos ao Plano Anual de Trabalhos
para 2018 - Área de Concessão Denominada “Pombal”, no Onshore da Bacia
Lusitânia -, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------------------Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge Nunes,
deu por encerrados os trabalhos às dezassete horas e vinte minutos.-------------------------------
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