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--- No dia vinte e oito de maio do ano de dois mil e dezoito, pelas catorze e trinta horas, no
Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu a Câmara Municipal de Soure,
convocada  nos  termos  do  Regimento  para  a  sua  décima  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. Informação Financeira 
        3.1. Resumo Diário de Tesouraria
        3.2. Encargos e Compromissos

Ponto 4. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
            . Proc. N.º 18/2018/301 - Maria Cristina Madeira Mendes Neves Redondo
             - Constituição de compropriedade através de escritura de doação - artigo 54.º da Lei

91/95, de 2/9 com a atual redação

Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2018 
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 7.ª/7.ª -

Ponto 6. Apreciação da Proposta de Ata de 26.02.2018

Ponto 7. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

             . CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SOURE

              . Aquisição de Serviços de Arquitetura e Especialidades
           7.1. Escolha do Procedimento Prévio
           7.2. Adjudicação

Ponto 8. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
              . AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

              . EB1 da Gesteira - Criação de uma Sala para Biblioteca
                    -  Escolha do Procedimento Prévio
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Ponto 9. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
             . Plataforma de Gestão Escolar – Acesso à Aplicação Informática

                  - Aquisição de Plataforma de Ensino Assistido, de Suporte ao Processo Educativo
e de Gestão dos Processos Conexos

                  .  Adjudicação

Ponto 10. EDUCAÇÃO 
               . PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESCOLARES

                   - Ano Letivo 2018/19

Ponto 11. CULTURA/DESPORTO

             . Comemorações dos 44 Anos do 25 de Abril de 1974
              . Comemorações dos 20 Anos da Biblioteca Municipal (1998-2018)
             . Festival de Sopas e do Arroz Doce 
              . 1.º Duatlo de Soure
             . Campeonato Europeu de Escalada (Youth Cup Boulder Soure 2018)
              . Feira do Emprego e Formação Profissional
                  - Balanço

Ponto 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
                . EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

              . MANUTENÇÃO DE RELVADOS DESPORTIVOS 
                     - Adjudicação

Ponto 13. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
              . Piscina Municipal ao Ar Livre de Soure
              . Bar de Apoio - Concessão de Exploração
                 -  Adjudicação

Ponto 14. AÇÃO SOCIAL

                . CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO

              . Aquisição de Viatura
                      -  Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 15. SAÚDE

               . Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável e a Promoção da 
Atividade Física 

                    - Protocolo
                      .  Administração Regional de Saúde do Centro, IP
                          . Direção - Geral da Saúde (DGS)

Ponto 16. SAÚDE

               . Núcleo Regional do Centro Liga Portuguesa Contra o Cancro
                - Caminhada “O que nos Liga – 50 anos”
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Ponto 17. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO SAÚDE

               . USF – Unidade de Saúde Familiar de Alfarelos/Granja do Ulmeiro/Figueiró do 
Campo

                 - Revogação do Contrato de Empreitada

Ponto 18. AÇÃO SOCIAL
               . IFRRU - AQUISIÇÃO/REABILITAÇÃO

                 - Reabilitação do Imóvel na Rua do Talho n.º 5
                    .  Aprovação do Projeto de Execução e Abertura de Procedimento

Ponto 19. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO

               . PLANEAMENTO URBANÍSTICO E REVISÃO DO PDM
                 . ESTUDOS E PROJETOS

                    - Elaboração da Carta da Reserva Ecológica Nacional do Município de Soure

Ponto 20. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
               . PARU - PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

                . REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA - RUA ALEXANDRE HERCULANO

                    - Aprovação do Projeto de Execução e Abertura de Procedimento

Ponto  21. ÁGUA E TERMALISMO 
                - ÁGUA – CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

    21.1. Reparação de Roturas (Freguesia de Samuel, União de Freguesias de Gesteira e
Brunhós, Vila Nova de Anços, Alfarelos, Granja do Ulmeiro e Figueiró do Campo

                 -  Escolha do Procedimento Prévio

   21.2.  Reparação de Roturas (Freguesia de Soure, Vinha da Rainha, Tapeus, União de
Freguesias de Degracias e Pombalinho

                -  Escolha do Procedimento Prévio
      21.3. Substituição de Tubagem nas Quatro Lagoas e Vale Centeio
                 -  Escolha do Procedimento Prévio

Ponto  22. ÁGUA E TERMALISMO – ÁGUA 
              . AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

              . Proposta de Aquisição de Retroescavadora com Retoma
                 -  Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 23. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
                . REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               . MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

                  - Adjudicação
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Ponto 24. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
             . APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

           . Reabilitação do Edifício “Antiga GNR Soure” para Instalação do Centro de Inovação
Social 

                  - Aquisição de Serviços de Arquitetura e Especialidades
                     . Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 25. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
             . DEFESA DO MEIO AMBIENTE

             . MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS

                 - Adjudicação

Ponto 26. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

                 . MERCADOS E FEIRAS

             . PARU - PLANO DE REGENERAÇÃO URBANA 
             . REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL – 2.º FASE

                - Aprovação do Projeto de Execução
                  .  Escolha do Procedimento Prévio

Ponto 27. SERVIÇOS MUNICIPAIS 
               . EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

               . Sistema de Gestão de Frotas
                  - Parque Automóvel Municipal
                    . Adjudicação

Ponto 28. SERVIÇOS MUNICIPAIS

               . Aviso CENTRO – 16-2018-03
         .  Aquisição de Serviços de Consultoria para Elaboração, Instrução, Submissão e

Acompanhamento de Candidaturas
                   -  Adjudicação

Ponto 29. RECURSOS HUMANOS
               - Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários

Ponto 30.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
                  -  Festa em Honra São António – Fonte Relva 
             .  Licenciamento de Instalação de Recinto Improvisado 
                   - Dia 15 a 18 de junho de 2018

Ponto 31. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PAMPILHOSA DA SERRA
                - Agradecimento
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Ponto 32. STAL NACIONAL
                - Carta Aberta – Intensificar a Luta por Melhores Condições de Trabalhos

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

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “dar nota dos
aditamentos aos acordos de execução com as juntas de freguesia, já foi feito com a Freguesia
de Soure. Agora dar seguimento aos outros nove em falta, sendo que, para hoje mesmo,
estava Samuel mas adiámos. De qualquer das maneiras, pedi para distribuir o calendário aos
Senhores Vereadores. Aproveitarei, perante os autarcas de freguesia, para explicar o espírito
dos acordos de execução e ficar aberto, em casos bilaterais,  para outro tipo de acordos,
nomeadamente refeições escolares, transportes eco-saúde, entre outros. Há acordos que não
são de execução, são contratos interadministrativos e abertura para que possam lançar o
desafio às freguesias para ser abertos a sugestões e à iniciativa das próprias juntas nesse
diálogo. Aproveitaremos para estabelecer concretizar a assinatura do aditamento ao acordo
de execução mas também para haver algum diálogo, não só com os Presidentes de Junta e os
seus  executivos,  mas  com todos  os  elementos  das  Assembleias  de  Freguesia  que  assim
pretendam.
Dar-vos conhecimento de um despacho que proferi no dia 22 de maio, que tem a ver com as
situações de mobilidade intercarreira. Qual o ponto de situação?! Portanto, juntei em anexo a
lista de todos os funcionários que estão na situação de mobilidade intercarreiras, há 3 que
estão a exercer funções de técnico superior e 4 que estão a exercer funções de assistente
técnico,  respetivamente  os  primeiros  seriam,  até  agora,  1  assistente  operacional  e  2
assistentes  técnicos e  os  outros 4  assistentes  operacionais  e  o meu despacho,  usando o
previsto na lei do orçamento de estado para 2018 - Lei 112/2017, de 29 de dezembro -, com
um conjunto de considerandos, dois deles têm a ver com alguns aspetos concursais e com a
regularização dos precários, primeiro estabilizar o quadro de pessoal nessa circunstância e
depois tudo indicará, havendo tempo até ao final do ano, para, caso a caso, ir consolidando
as carreiras.  Uma apreciação meramente subjetiva mas que não me abstenho de a fazer,
todas as pessoas que estão a exercer funções de mobilidade, na prática, são funções que já
exerciam  no  apoio  técnico  uns,  no  apoio  como  assistentes  outros,  também  com  este
panorama e sem violar qualquer direito à privacidade dos dados das pessoas, porque isto é
de  divulgação  pública  mesmo  os  vencimentos  brutos  dos  funcionários  públicos  em
determinado  tipo  de  circunstância,  nomeadamente  quando  se  inicia  uma  nova  carreira
profissional,  serão  sempre  de  divulgação  obrigatória,  portanto,  está  salvaguardada  essa
questão mas para se  perceber  a  amplitude das diversas situações.  São situações que são
merecidas, quer as pessoas que estão a exercer funções de assistente técnico e as pessoas que
se propõe exercer funções de técnicas superior, umas com mais amplitude em termos da
melhoria das suas condições outras com menos, também já o faziam e estão a fazê-lo todos
com sentido de responsabilidade, com brio profissional e com dedicação, portanto tudo se
encaminha para haver condições, até pelos relatórios intermédios que têm redigido, para se
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poder  vir  a  consolidar  mas  uso  a  prerrogativa  prevista  para  que,  enquanto  não  estiver
devidamente estabilizado o quadro de pessoal com os considerandos que juntei, ficará para
o final do ano.
Dar-vos nota de um agradecimento da Rede de Bibliotecas de Soure sobre a colaboração da
autarquia numa deslocação a Lisboa no âmbito do Concurso Literacia 3DI.”--------------------

O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “um conjunto de informações no período
que mediou entre a última reunião de Câmara e a de hoje.
Começaria  pelo Programa Filarmonias, terminou a 2.ª  Edição,  na Casa do Povo de Vila
Nova de Anços, com um concerto do Grupo Musical Gesteirense, no dia 19 já tinha havido
um concerto no Casal do Redinho, no dia 20 em Tapeus, pela Banda do Cercal e, portanto,
iremos fazer na próxima reunião de Câmara um balanço mais exaustivo desta 2.ª Edição,
mas daquilo que me deu a perceber, tanto a população como as bandas, como as juntas de
freguesia reportaram um balanço positivo sobre este evento, que já é uma marca na nossa
política  cultural  e  tudo leva  a  crer  que os  objetivos  foram plenamente  alcançados  e  no
próximo ano  teremos  mais  uma  edição,  com alguns  ajustes  para  fazer  face  àquilo  que
também achamos que correu mal ou menos bem e que iremos, retificar.
Também no âmbito das Bandas Filarmónicas, e na sequência de uma reunião que tivemos
com as  direções  e  com os  maestros  das  5  bandas  do  Concelho,  fixámos  o  dia  11  de
novembro para a realização do Encontro de Bandas Concelhio que, este ano, irá decorrer no
Cercal.
Estive presente, no dia 23 de maio, no 12.º Encontro de Remo Indoor, promovido pela
Associação  da  Vinha  da  Rainha,  onde  aderiram a  quase  totalidade  das  outras  IPSS  do
Concelho e, portanto, foi uma tarde muito bem passada e proporcionou-se à população
sénior, utente destas IPSS que participaram, uma tarde excelente, promovendo também o
exercício físico e o convívio entre todos.
No âmbito da educação decorreu, no dia 23 de maio, em Penacova, a Fase Intermunicipal
do Concurso Nacional de Leitura,  onde estiveram presentes alunos do Agrupamento de
Escolas, a quem o Município de Soure se associou e apoiou.
Também no dia 24 de maio, em parceria com o CLDS Soure 3G, com o Agrupamento de
Escolas e o Instituto Pedro Hispano, decorreram duas sessões designadas “Educar para o
Direito”, duas ações que visaram sensibilizar os cerca de 200 jovens do Agrupamento de
Escolas e do Instituto Pedro Hispano, para os possíveis ilícitos que ocorrem em ambiente
escolar e as consequências que isso pode ter no seu trajeto de vida futura e as implicações
que pode ter para a vida toda, portanto, foram duas excelentes sessões.
Também no passado sábado, em Condeixa, decorreu a Final Intermunicipal do Concurso de
Ideias de Negócio, em que estivemos presentes com uma turma - 8.º A - do Agrupamento
de Escolas, que tinha vencido o Concurso Municipal, que apresentou o projeto Bolachas
produzidas  com  farinha  de  bolota.  550  alunos  que  participaram,  no  sábado,  todos  os
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agrupamentos de escolas da CIM Região de Coimbra, entidade que promoveu este evento e,
portanto, estão de parabéns o Agrupamento, os alunos e os professores.
No dia 26 de maio decorreram aqui duas receções, no Salão Nobre. A primeira, aos antigos
alunos e docentes do Externato e Colégio de Soure, 90 participantes que aderiram a este
encontro que,  penso,  já  vai  na  22.ª  edição,  em que a  maior  parte  são pessoas  que não
residem no Concelho mas que aproveitam este encontro para cimentar amizades e dar valor
àquilo que tiveram enquanto antigos alunos e antigos docentes destes dois estabelecimentos
de ensino e, para além de fazer as honras da casa, também os coloquei ao corrente dos
projetos  que  estamos  a  desenvolver  para  esses  antigos  edifícios  e,  portanto,  eles  até
sugeriram que quando inaugurássemos os novos edifícios estariam dispostos a participar na
inauguração,  teriam  muito  gosto  em  se  associarem  porque,  de  facto,  percebeu-se
perfeitamente que foram épocas das suas vidas que lhes dizem muito.
Também recebemos aqui o Clube 2 cavalos do Porto, 80 participantes, que ficaram alojados
no Hotel do Bicanho e visitaram a Igreja de Samuel, participantes quase todos oriundos da
zona norte do país e foi um motivo para conhecerem Soure.
Estive  também  presente  no  encerramento  de  época  do  Futebol  Jovem  do  Grupo
Desportivo  Sourense,  no  Campo  Dr.  António  Coelho  Rodrigues.  O  Sourense  neste
momento, vive um período de alguma indefinição diretiva que não é invulgar mas é sempre
preocupante, e incentivei as pessoas a tentar arranjar uma solução porque a Câmara estará
sempre como parceira desde que haja um projeto desportivo bem alicerçado nos valores que
defendemos para o desporto concelhio.
Também enaltecer uma iniciativa de um grupo de jovens do Grupo Desportivo de Figueiró
do Campo, que deitou mãos à obra e quer reerguer o futebol em Figueiró do Campo, há
muitos anos inativo. Fizeram um convívio, inauguraram um bar, que era emblemático, pelo
menos o nome, naquela localidade e, portanto, enaltecer esse grupo de jovens que, de facto,
quer voltar a reerguer o futebol.
Destacar duas caminhadas a que o Município de Soure se associou, no dia 27, a Caminhada
da Liga Portuguesa Contra o Cancro. Existiram 78 caminhadas deste género no País, Soure
foi uma delas também no âmbito das Comemorações dos 50 anos do Núcleo Regional do
Centro da Liga e depois uma caminhada na Granja do Ulmeiro ligada à Saúde e aos estilos
de vida saudável, às quais o Município se associou.
Dar nota de mais uma edição, com sucesso, da Gastronomia do Chicharro no Centro Social
das Malhadas, com forte adesão da população.
Por  último,  mas  não  menos  importante,  realçar  a  participação  da  CPCJ  de  Soure  no
Encontro Nacional, que decorreu na Figueira da Foz, entre os dias 21 e 23 de maio, em que
a CPCJ esteve fortemente empenhada e onde,  dos poucos momentos que assisti,  fiquei
tranquilo, fiquei muito satisfeito porque a CPCJ de Soure, em termos nacionais, está em
muito boa conta e 90% dos problemas que lá ouvimos de relacionamento entre Câmaras e
CPCJ,  estamos  completamente  arredados  disso  e,  portanto,  dar  os  parabéns  à  Senhora
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Presidente da CPCJ de Soure porque, de facto, a ação da CPCJ de Soure orgulha o Concelho
de Soure e é uma referência em termos nacionais.
Aproveitava, como me pediu, para distribuir estes conjuntos de marcadores de livros, que
ilustram os trabalhos desenvolvidos pelos alunos do 1.º ciclo, no âmbito do mês de abril,
mês  da  Prevenção  aos  Maus  Tratos  na  Infância  e  que  também  é  aqui  claramente  um
exemplo de como a ação da CPCJ não é um facto isolado mas insere-se numa rede que
passa da educação, a relação com a Câmara e com outros organismos do Concelho.”----------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “concordar com o Despacho do
Senhor Presidente sobre mobilidade interna inter-carreiras. É uma medida que considero de
grande importância e que de alguma forma motiva os trabalhadores para o desempenho das
suas funções, dando ainda sinais positivos aos restantes funcionários. 
Proteção Civil: informar que já estão a ser desenvolvidos trabalhos para limpeza das faixas
de gestão de combustível, limpeza e arranjo de caminhos florestais. Iniciámos os trabalhos
na Freguesia de Soure. 
Pontos de água: o Comandante dos Bombeiros e a Engenheira Cremilde Pimentel, técnica
do  Gabinete  Técnico  Florestal,  efetuaram uma  vistoria  a  todos  os  pontos  de  água.  A
informação dada é a de que estão todos operacionais, à exceção do de Casal do Cimeiro, na
freguesia  Figueiró  do  Campo,  que  necessita  de  corte  de  eucaliptos.  Os  trabalhos  irão
decorrer, tendo sido notificados os proprietários que autorizaram o seu corte. 
Bocas-de-incêndio:  foi  pedida  informação  ao  Serviço  de  Águas,  que  informou  que  se
encontram todos operacionais. Estas medidas enquadram-se no que está definido no Plano
Municipal de Defesa da Floresta, na área da prevenção. Estamos atentos e preparados para a
época que se aproxima que, como todos sabemos, no último ano correu bem e, que este
ano, corra ainda melhor, com a ajuda do S. Pedro. 
Saudar todas as iniciativas que estão a decorrer no Concelho e que já foram aqui referidas,
nas diversas áreas culturais e desportivas. São um sinal de vitalidade das nossas coletividades,
sendo também fruto da nossa política municipal nas diversas áreas. Considero que estamos
de parabéns com o trabalho que estamos a desenvolver em áreas de grande sensibilidade
para os munícipes das nossas freguesias.
Para terminar, preocupa-me a situação do Sourense que, por aquilo que sei, ainda não foi
encontrada nova direção. O Sourense é, na área do desporto, o clube mais representativo do
Concelho  e  por  aquilo  que  tenho  falado  com  alguns  associados,  existe  alguma
disponibilidade para a criação de uma comissão de gestão. Sabendo que compete aos sócios
decidir,  o Município deve-se associar,  se for o caso, e tentar,  de alguma forma, ajudar a
resolver o que deve ser uma preocupação de todos os sourenses. Estamos a falar de um
clube com história,  que todos nós deveríamos tentar colaborar ou ajudar no sentido de
procurarmos uma solução, sendo também uma forma de dar algum conforto aos dirigentes,
que  trabalham  bastante,  não  tendo  qualquer  remuneração  por  isso.  É  nossa  obrigação
desenvolver todos os esforços para que o Sourense se mantenha em atividade..”----------------
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A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “começo por agradecer as palavras
simpáticas de reconhecimento do Senhor Vereador que representa o Município na Comissão
de  Proteção  de  Crianças  e  Jovens  e  darei  eco  dessas  palavras,  dessa  apreciação  muito
positiva, na modalidade Alargada. 
Agradeço também todo o apoio do Município. Os materiais que foram agora distribuídos
pelo Senhor Vereador mostra bem o apoio incondicional que o Município tem dado a esta
Comissão. É uma forma de mostrar o trabalho que todas as crianças do 1.º ciclo fazem no
âmbito da concretização do Plano de Atividades da CPCJ, do Município e do Agrupamento
de Escolas de Soure.
Gostaria de levantar uma questão, que tem a ver com o Direito à Saúde dos munícipes do
Concelho de Soure, uma vez que nos merece a melhor atenção e a maior preocupação. As
informações que têm chegado até nós mostram-nos uma realidade bem diferente daquela
que por vezes é passada por alguns responsáveis locais ou do setor da saúde, que afirmam
que o direito à Saúde no concelho é uma realidade inquestionável e que tudo está bem.
A contrariar este otimismo político estão algumas situações de munícipes da freguesia de
Soure que não têm médico de família  e  que deveriam ser  aceites  e  não o são na  USF
VitaSaurium, que cobre a freguesia de Soure, mas também a situação de outros munícipes de
outras  freguesias  inseridas  na  USF que  vêm o seu  pedido de  inclusão  rejeitado com a
recomendação de irem para  a  Granja  do Ulmeiro.  Uma destas  situações,  que o Senhor
Presidente conhece, é de um casal de idosos residente nos Casais de S. Jorge, Degracias que
vêm o seu pedido rejeitado e recebem a recomendação da USF para irem para a Granja do
Ulmeiro, ou seja, deslocarem-se 30 km em vez dos 14 já por si questionáveis. Quando neste
executivo ou noutros fóruns de discussão se analisa a perda de população e de influência do
nosso concelho, e se procuram as causas que justifiquem tal situação, devemos em primeiro
lugar questionar de que modo no nosso concelho estão salvaguardados o direito à Saúde, à
Justiça entre outros serviços, e com que proximidade eles se encontram das populações.
As situações que acabei de referir, pela sua gravidade, exigem, na nossa opinião, intervenção
do município, sob pena de vermos engrossar as unidades de saúde de outros concelhos com
munícipes aqui residentes.”---------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “aproveito este
último tema para, precisamente, fazer uma abordagem. Recebido às 14.33 horas, um email,
da Munícipe Filomena Pimenta, sobre este assunto, “a solicitar um ponto de situação relativamente
a este pedido. Informo ainda que fui contactada pela Dra. Cristina propondo-nos uma inscrição na Unidade
de Saúde de Vila Nova de Anços, que fiquei em analisar juntamente com os meus pais… após estudo da
vossa proposta, verifiquei na Carta de Compromisso de 2017 da USP, no objetivo 3, constante da página
7… terminar a construção da nova unidade de saúde da Granja do Ulmeiro por forma a encerrar as
extensões de Alfarelos e Vila Nova de Anços, pelo que não iremos aceitar esta solução”, portanto, a USF
Vitasaurium  informou  a  filha  desse  casal  de  idosos,  de  que  tenho  conhecimento,
precisamente  faz  hoje  8  dias,  que  comuniquei  à  D.  Filomena  Pimenta  “agradeço  a  sua
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disponibilidade e informo que enviei também um pedido de esclarecimento ao Dr. Carlos Ordens, com seu
conhecimento”.  Numa mensagem antes,  eu  próprio  digo  à  Senhora  que  agradeço  o  envio
porque tinha ouvido falar mas era a primeira vez que alguém escrevia sobre esta situação,
que a USF Vitasaurium está a mandar pessoas, aquilo que já tinha ouvido e que assumi até
na Assembleia Municipal, que a CDU o teria escrito nas redes sociais e que achava que não
fosse verdadeiro, está aqui a prova, pelo qual me penitencio, e a Senhora como é eleita pela
CDU pode transmitir essa desculpa porque, de facto, está aqui um caso que passa do diz que
ao escrito. No dia 21 de maio, escrevo à Dra. Elsa Vilão, coordenadora responsável pelo
Conselho  Geral  do  ACES  Baixo  Mondego  para  que  o  processo  fosse  tratado  como
reclamação, passando por várias instâncias de análise. Enviei um email ao Dr. Carlos Alberto
Castelo  Branco  Ordens  a  dizer  que  precisava  de  uma  reunião  urgente  sobre  o
funcionamento da USF Vitasaurium, portanto, fico a aguardar. Entretanto pedi uma reunião
à Dra. Cristina Moura, que estava para um Congresso, teria vindo na sexta-feira, o qual eu,
por motivos de agenda regional, não pude aparecer. No fim da reunião de Câmara tentarei
marcar uma reunião com a Coordenadora da USF. 
Obviamente que o que aqui está é grave, desvirtua tudo aquilo que nós defendemos e tudo
aquilo que era expetável de acontecer no Concelho, mas assumo, embora estas gravações
sirvam para  instruir  a  ata,  não  mais  que  isso,  que  não  me  surpreende  esta  atitude  da
Vitasaurium porque  não é  nova.  É uma forma,  diria  eu,  de negociação estranha  que a
Vitasaurium tem encontrado ao longo dos últimos anos para negociar qualquer assunto com
a administração, o problema é que no meio destas formas de negociação dos seus assuntos
internos, são prejudicados os utentes. Tive uma reunião com a Presidente da ARS, há cerca
de um mês e  meio,  com estes  assuntos envolvidos,  onde chamei  a  atenção da Senhora
Presidente da ARS que nada nos move contra as USF na sua conceção, no seu espírito,
parece-me ser uma solução para haver melhor qualidade dos cuidados de saúde primários no
que à saúde familiar diz respeito, porventura será necessário avaliar melhor, caso a caso, e
nalguns estender da contratualização, nalgum aditamento, porque a experiência já não era
nova, recentemente tivemos o alargar do âmbito geográfico da Vitasaurium à zona da serra,
onde o que ficou contratualizado, escrito entre a ARS e o Município de Soure é que o
Município de Soure cedia um conjunto de meios e ter algumas contrapartidas numa política
de proximidade e temos esse documento assinado, mandatado por este executivo municipal,
por unanimidade, com a Administração Regional de Saúde do Centro e que deixou de ser
cumprido por esta unidade de saúde e, portanto, não querendo nós, de modo algum, encetar
um processo disciplinar,  inquisidor,  que pudesse  levar  a  uma perca  do serviço,  também
temos  que  acautelar  que  qualquer  situação  mais  conturbada,  em  primeira  instância,  os
utentes são sempre prejudicados quando as coisas não funcionam de uma forma estável e
para  não  ferir  essa  estabilidade,  as  coisas  têm-se  deixado  andar.  Deu-me  ideia  que
pudéssemos entrar novamente com esse procedimento. Na altura, os Senhores Vereadores,
o público em geral, apercebeu-se que havia para além daquilo que era contratualizável, além
daquilo que era possível, dentro da lei, redigir a escrito, que havia outros motivos, que nunca
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foram escritos em lado nenhum mas que se sabia que seriam vontades, pequenos interesses
da USF que, se fossem satisfeitos, era possível resolver alguns assuntos. Foram satisfeitos
mas com tudo aquilo que não é caro e transparente, é passageiro e, portanto, passado o que
passou voltámos ao mesmo. Parece que havia, recentemente, um qualquer outro interesse
também nesse  âmbito  pessoal,  de  afetos,  de  circunstâncias  e  que  não  terá  sido,  ainda,
atendido e,  como tal,  não me choca,  já não me surpreende outra vez o mesmo tipo de
estratégia para poder atingir algum tipo de objetivos. Até admito que devia ter sido mais
expert na matéria porque já tenho passado por isto de há uns anos a esta parte, que devia ter
acautelado que isto iria acontecer e, portanto, nem me surpreende, curiosamente os timings,
está tudo a acontecer a seu tempo. 
Foram chegando notícias, via redes sociais, que as pessoas são atendidas na Vitasaurium,
ultimamente, e os nomes nas redes sociais podem não corresponder a uma entidade jurídica
singular  com que possamos identificar,  dizendo que as  pessoas  têm sido atendidas,  nas
últimas  semanas,  não tão  bem e  já  transmiti  isso ao Senhor  Diretor  do ACES,  que no
atendimento, quer seja com os técnicos administrativos, quer seja em plena consulta, que os
utentes  são  incentivados  a  virarem-se  contra  o  Município  de  Soure,  como  sendo  um
obstáculo ao desenvolvimento do estatuto da Vitasaurium, que as próprias condições do
Centro  de  Saúde  de  Soure  são  degradantes,  chovendo,  inclusivamente,  lá  dentro.
Obviamente  que  nós  não temos  responsabilidade  no equipamento Centro  de  Saúde  de
Soure. Todos os anos, e não sou só eu, já o meu antecessor fazia o mesmo porque, acima de
tudo, estão os utentes, de vez em quando lá tínhamos que, à margem da lei, intervir em
prédio alheio, não é pelo facto de ser público ou de uma entidade pública que o município
adquire o direito ou o dever de poder intervir em bens e equipamentos que não são seus, o
estatuto é o mesmo. É evidente que a gravidade se for de um privado é maior do que se for
para um público, mas, ainda assim, todos os anos temos feito pequenos arranjos e melhorias
e estaremos, como é óbvio, em diálogo, sempre dispostos a intervir. Ainda hoje ou amanhã,
com a colaboração da Junta de Freguesia de Soure, utilizando o contrato de execução que
temos,  intervir  no espaço exterior  do Centro de Saúde de Soure e  se  chover lá  dentro,
sabendo que as contingências da Administração Central até são mais complicadas e menos
ágeis que as da Administração Local, obviamente que comunicarei aos Senhores Vereadores
se houver necessidade de uma qualquer intervenção, como o fazemos nas escolas. 
Estou a acompanhar o caso, a tentativa mais simples de poder colocar em causa a própria
USF e de alertar o Ministério a nível central para a necessidade da sua extinção, digamos que
é a bomba atómica e os efeitos colaterais que isso pode trazer,  até se ganhar outra vez
estabilidade  concelhia  e  voltar  tudo  ao  princípio,  também  teremos  que  ter  isso  bem
acautelado, mas pode ser uma solução e há quem a defenda, quer na Administração Regional
de Saúde, quer até no espaço político local, nomeadamente na área do Partido Socialista,
pelo  qual  fui  eleito,  onde  este  assunto  também  tem  sido  discutido.  O  Governo,
aparentemente, aquilo que tem transmitido, é que deseja o aparecimento de novas USF e
aquilo que eu questiono é como é que, por muito boa argumentação que se faça, se justifica,
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sendo objetivo do governo aumentar o número de USF, em Soure se pede a extinção, por
incumprimento, da USF existente… agora que a situação recomeçou, sei que há utentes da
Freguesia de Soure, que não da Vila, que se foram inscrever noutras extensões de saúde…
utentes  do Sobral  que se  foram inscrever  na  extensão de saúde de Samuel  e  outros da
Freguesia da Gesteira que se foram inscrever na extensão de saúde de Vinha da Rainha e
agora esta situação da Freguesia das Degracias, primeiro para se inscreverem na Granja do
Ulmeiro e depois, numa segunda instância, para se inscreverem na extensão de saúde de Vila
Nova de Anços, onde o número de utentes é menos de 1000. É inaceitável e transmitir aqui
aos Senhores Vereadores que aquilo que frisei à Senhora Presidente da ARS, nessa reunião
que tive com ela,  foi  que,  acima de tudo,  qualquer  aditamento ao contrato com a USF
Vitasuarium deve passar sempre a forma de anexo ao contrato e deve ser legalmente visado
pela entidade de tutela, pelo menos dois Secretários de Estado - Finanças e Saúde -. Isto tem
um pormenor importante porque o aditamento em que não seja contemplada esta forma
pode ser enfermo de legalidade, só quem contrata é que pode alterar um contrato e estes
contratos iniciais precisam de ser subscritos pelas duas tutelas, portanto, qualquer alteração ao
contrato que não se fique apenas ao nível da ARS porque nos pode causar estes problemas,
hoje assina-se uma coisa e amanhã não é tão legal como isso e não tem força de lei.
Na  parte  que  a  nós  nos  compete,  vamos  fazendo  o  nosso  trabalho  implementando
programas de saúde, estabelecendo protocolos com o Ministério, estabelecendo protocolos
com a ARS e, na próxima segunda-feira, o Município de Soure será um dos 30 Município da
Região  Centro  e  dos  50  a  nível  nacional  que  vai  assinar,  com  o  Secretário  Geral  da
Organização Mundial de Saúde e com o Ministro da Saúde, um protocolo no âmbito das
políticas municipais de saúde, da sustentabilidade e descentralidade.
Ainda no âmbito da Saúde, foi-me hoje apresentado, com um período supletivo, em regime
de substituição, o Delegado de Saúde, um médico recém formado interno e que agora vai
tomar posse como Delegado de Saúde, do Concelho, em substituição do Dr. José Aníbal
Barreiros,  que fica apenas a  fazer supervisão durante  os primeiros tempos até,  segundo
deduzi, poder vir a ausentar-se em definitivo. Aquilo que me foi dito, quer pelo Dr. José
Aníbal, que por vontade do novo médico, é que tem sido agradável trabalhar no Concelho
de Soure, com um bom entendimento com todas as instituições, com todos os munícipes,
com os  serviços  municipais  na  área  dos  licenciamentos,  vistorias,  agro-indústria  e  parte
comercial, também com as valências da ação social, apoio à juventude e à infância e que,
para uma região de 10 municípios, que tem meio milhão de habitantes, que para 10 médicos
na área da saúde pública, com todo um conjunto de valências, não é fácil e, portanto, não foi
possível acompanhar mais mas também pela juventude do novo médico e empenhamento
foi  mostrada  disponibilidade  para  poderem  ser  chamados,  é  uma  área  muito  vasta  de
intervenção que a Unidade de Saúde Pública tem, que vai desde os problemas na área dos
resíduos,  águas  residuais,  água  para  consumo  público,  PDM,  saúde  infantil,  saúde
preventiva... sendo que ficou combinado, assim que o novo médico tiver disponibilidade,
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promover uma reunião entre todas as áreas municipais que lidam com a saúde pública e com
este responsável para perceber quais são as metas e a abrangência desse serviço.
Duas notas sobre proteção civil, portanto, estamos no final do mês de maio, esta semana
começa junho, os períodos críticos e os calendários estão em ação. Aquilo que nós estamos
preparados, se é que alguma vez estamos, para, com os meios e com formação das pessoas,
tomar o pulso a um plano que prevejo com pouca possibilidade de escaparmos dele porque,
infelizmente, para os outros concelhos que arderam o ano passado, porventura vão estar
mais vulneráveis os que não arderam, como é o caso de Soure. Estamos a fazer o nosso
trabalho.  Ainda  não  há  nenhum  auto  em  curso  contra  particulares  nem  contra  outra
entidade. Ontem, a própria GNR divulgou, a nível nacional, os cerca de 1000 autos que tem
em curso, à espera que as pessoas, antes de serem aplicadas as coimas, cumpram e não  há
nenhum de Soure nessa situação, mas também, como cidadão, podemos constatar que, de
facto, há uma mudança… nota-se, vê-se quando passamos, não é tudo mas já se começa a
ver coisas que nós nem sabíamos que existiam. De facto, esta pressão toda exercida, todas
estas campanhas,  terão,  para já,  alguns resultados.  Se vão ser fundamentais  ou não para
evitar uma catástrofe também não sabemos se é por aí mas que, de facto, isto prova que se
quisermos muito, os nossos deveres, a nossa consciência, que as coisas podem ser melhores,
está provado e já se vê isso a olho nu.
Há uma medida que, amanhã, em reunião com os Presidentes de Junta em que vou fazer um
pressing, porque me parece, não se podendo vislumbrar grandes virtudes, é mais uma e está
lançada, o que abunda não anula e vale mais ter a mais do que a menos, que é o Programa
Aldeias Seguras. Vou incentivar os Senhores Presidentes de Junta, porque se não fizerem, o
Município, eu próprio, com a autoridade que a lei me dá, irei fazê-lo, portanto, posso avocar
o processo, para que algumas aldeias, e não será difícil perceber das quatro freguesias que
estão  no  plano  de  contingência  -  Samuel,  Gesteira/Brunhós,  Degracias/Pombalinho  e
Tapeus  -… a  intenção  é  haver  ali  alguém que,  para  o  primeiro  impacto,  ou  quando a
dimensão da tragédia é tão grande que mais ninguém nos acode, alguém que tome as rédeas
e que tenha alguma legitimidade, seja um ponto de contacto. Não é difícil  encontrar em
aldeias como o lugar das Cotas, que pode abranger Cotas, Pombalinho, Vale Centeio, onde é
só gente idosa, alguém mais diligente porque tem capacidade de mexer num telemóvel ou
tem um veículo todo o terreno ou porque tem alguma disponibilidade e que possa ser,
digamos,  o  oficial  de  diligências  para  essa  parte… Brunhós,  que  pertence  à  União  de
Freguesias  de  Gesteira/Brunhós,  mas  está  mais  afastado  e  que  o  ano  passado  esteve
ameaçado vários dias com um incêndio, ter ali alguém mais disponível… vou incentivar os
Senhores Presidentes de Junta para que façam isso.
Dar outra nota, que tem a ver ainda com a proteção civil, um apoio que costumamos dar.
Neste momento, estamos a trabalhar só com uma retroescavadora, abrimos procedimento
para outra,  tinha sido feita  uma consulta ao mercado, dizer que terminou o concurso e
ninguém apresentou proposta, por isso, aproveito para informar que, amanhã mesmo, darei
inicio a novo procedimento, pedindo aos serviços para que os potenciais fornecedores se
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motivem para apresentar  propostas.  São as contingências  da contratação pública,  depois
falta um papel, juntar uma certidão… portanto, temos que abrir novo procedimento, nos
mesmos moldes, tendo em conta o valor do bem, que anda na ordem, e que implica uma
retoma, dos 45/50.000,00 euros.
Dar nota de duas situações, uma tem a ver com o Portugal 2020, que está a ser reavaliado e
tivemos uma reunião de urgência do Conselho da Região, na passada sexta-feira, e a própria
CIM, onde vamos perder alguns milhões na região centro, mas relativamente a Soure, penso,
do que era expetável, não conto que se perca nada, podendo haver aqui um reajustamento
que é o seguinte: dentro das medidas para a eficiência energética, dentro da mesma medida
operacional,  dei  instruções  para  que,  no  caso  de  Soure,  passássemos  alguma  verba  do
instrumento financeiro para a eficiência energética de iluminação pública, porque não era
fundo perdido, ou seja, seria para pagar os encargos financeiros do investimento na melhoria
da eficiência energética de iluminação pública para um fundo perdido nas Piscinas de Vila
Nova de Anços, ou seja, pegar em cerca de 300.000,00 euros, que podia usar num plano de
substituir rapidamente por lâmpadas LED, fazer um esforço financeiro grande e substituir,
por iniciativa do Município porque a estrutura é nossa, a iluminação pública é do Município,
portanto substituir as lâmpadas de sódio por LED, íamos ao Portugal 2020 mas vinha como
reembolso,  como  íamos  ter  um  ganho  teríamos  que  devolver  esse  dinheiro  ao  Feder,
podendo ficar com uma parte, se o ganho não fosse tão grande como aquilo que estava
calculado e mandei transferir - vamos ver se é aceite - para um ganho imediato, a fundo
perdido, para que seja aprovado um projeto de substituição da cobertura das Piscinas de Vila
Nova de Anços, que associado a cerca de 90.000,00 euros que já tínhamos nessa medida,
para a substituição da maquinaria, e temos várias empresas com várias sugestões e, assim,
juntávamos,  porque só  deixam ir  até  50% do investimento global,  ou seja,  se  a  grande
reparação  custar  600.000,00  euros,  irmos  buscar  300.000,00  euros  a  fundo  perdido,
portanto, essa é a grande alteração e depois, ainda assim, como continuamos a lutar pelo
conceito de last mile para que nos sirva de reativar a ligação da variante a Paleão ao nó da
autoestrada, e aqui a terminologia é muito importante porque para quem aprecia projetos, às
vezes basta o nome que atribuímos às coisas para mudar a ideia que as pessoas têm, então
chamemos-lhe qualquer coisa que nos leve daqui ao IC2 sem termos que ir pela estrada
existente pelo meio de Paleão… o conceito last mile não está seguro que o Estado Português
consiga, junto da negociação que em julho vai haver em Bruxelas, acrescentá-lo, no entanto
há  uma  medida  que  pode  ter  alguma  luz  ao  fundo  do  túnel  e  que  tem  a  ver  com
investimento em zonas empresariais.  Vamos manter  a  estratégia  do Alfarelos/Granja do
Ulmeiro com plataforma logística, portanto, nas plataformas empresariais, está a seguir o seu
caminho  a  uma  determinada  velocidade  mas,  ainda  assim,  sinalizei  uma  operação,
meramente indicativa mas que andará na ordem do milhão e meio de euros, para adquirir
um espaço  para  que  se  tornasse  posse  municipal,  a  curto  prazo,  para  poder  dizer  que
aumenta a capacidade das zonas empresariais de Soure, para fundamentar melhor a questão
do  last mile das zonas empresariais de Soure às vias estruturantes. Estamos a falar de uma
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operação que pode custar,  em termos de aquisição de terrenos, 600.000,00 euros e que,
neste momento, está lançado o contacto para uma área, que não acho que seja estratégica
para Soure, mas apenas para consolidar uma situação e criar perspetiva de outra.
Dar ainda nota que, relativamente a esta questão da mobilidade inseridas no PARU, quer de
Soure, quer naquilo que é uma estratégia já por nós falada, de avançar para a Granja do
Ulmeiro  como área  de  regeneração  urbana  e  aplicar  a  outros  sítios  com características
semelhantes,  dentro  daquilo  que  é  a  mobilidade,  os  chamados  Planos  de  Ação  para  a
Mobilidade Urbana dos PARU, poder avançar para a aquisição de terrenos que tragam esta
questão da mobilidade.  Está sinalizado um terreno na Granja do Ulmeiro,  que já  posso
adiantar qual é e a ordem de grandeza dos valores para os quais os serviços, esta semana,
vão dedicar a sua atenção para fazer a respetiva avaliação, é o terreno e os prédios junto à
estação, no fim da rua onde é o descasque do arroz, portanto, aquilo são cerca de 12.000
metros,  incluindo as  construções existentes  e  o valor  pedido são 150.000,00 euros.  Dei
instruções aos serviços para procederem à avaliação do prédio e se o valor tiver dentro dessa
avaliação, farei proposta para a reunião de Câmara para fazer a contraproposta. Esse terreno
terá duas virtudes, aumentará a capacidade de estacionamento naquela zona da Granja do
Ulmeiro, a possibilidade, que temos que ver entretanto porque é importante para a decisão,
de poder fazer circular o trânsito, possibilitará, ou não, aproveitarmos aqueles dois edifícios
onde era o antigo descasque porque eles têm uma particularidade, que é uma virtude e um
constrangimento  ao  mesmo  tempo,  estamos  na  presença  de  arquitetura  industrial
referenciada como arte nova. Penso que é de evitar colocar aquelas fachadas ao chão, tendo
uma  particularidade,  se  elas  forem aproveitadas  também o  Município  poder  equacionar
manter aquelas estruturas, melhorá-las, dando condições de utilização e poder servir até para
incubadora de outras empresas, sendo que o espaço remanescente, que é rústico, ainda ser
espaço suficiente para um centro intermodal, parque de estacionamento de viaturas, central
de  retoma  de  passageiros  em  rodovia/ferrovia  e,  portanto,  o  espaço  tem  essa
particularidade.
Pela mesma ordem de grandeza, outros dois espaços na vila de Soure, um que não tem este
grau de maturação em termos de proposta, que é o espaço conhecido como o Pomar do
Virgílio, onde a última proposta do Município de Soure foi em 2005, de 50.000,00 euros por
5.000 m2, a proprietária só vende tudo e são 15.000 m2. Um outro espaço, conhecido como
o Quintal do Bernardino, que é o espaço da Cooperativa Agrícola de Soure, que pretende o
mesmo valor, achando que é um espaço nobre, com capacidade de construção acima da
média, mas que não chega a 3.000 m2. Também vou mandar avaliar o prédio, não sendo
expectável ir para esses valores, embora os técnicos digam que o valor do terreno pode
rondar os 20% da capacidade construtiva do mesmo, certo é que fazendo desaparecer as
estruturas que lá têm, limpando, seria um ponto de acesso à Zona Histórica de Soure e aos
serviços municipais bastante interessante, não para construir… limpar, colocar a Levada à
vista e o acesso atrás da Igreja para dar uma outra dimensão. Contactada a Cooperativa
Agrícola, eles têm aquilo avaliado em 225.000,00 euros, hipotecado à Banca por esse valor,
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certificada por Revisores Oficiais de Contas, mas estou convencido que podem baixar mas
para valores na ordem da centena e meia de milhares de euros. Portanto, vimos confirmada,
pelo Tribunal de Contas, o podermos ir recorrer àquele pedido de empréstimo que fizemos
o ano passado para as obras financiadas no âmbito do POSEUR… está aqui na alteração
que vamos fazer, a incorporação dessa receita, não vai haver aumento de receita, não há uma
revisão orçamental, há apenas uma alteração porque tendo em conta muitas das obras com
receita e despesa consignada, em termos de plano, sabemos que elas continuam a derrapar
por diversas circunstâncias e então vamos fazer essa alteração.
Por último, porque o PAOD já vai longo, mas tinha este conjunto de informações que, por
vezes, são mais importantes que os pontos, que já vêm trabalhados e estudados, dizer-vos
que temos estado a trabalhar em procurar uma ligação maior entre Soure - Portugal e Soure
- Brasil. O ano passado participei em algumas iniciativas e recebemos aqui responsáveis do
Estado do Pará, para uma aproximação conjunta entre as cerca de 30 cidades portuguesas e
brasileiras  homónimas,  das  quais  27  estão  no Estado  do Pará  e  3  estão  no Estado  do
Amazona, cuja capital é Manaus. Falamos de umas com nomes mais importantes, outras
com nomes menos conhecidos.  No Estado do Pará  as  mais  importantes  são  Bragança,
Santarém, Benavente, Viseu, Soure, a cidade mais importante da Ilha do Marajó, maior ilha
fluvial do mundo, em pleno Amazonas, o dobro da Ilha da Madeira e Soure, no Brasil, tem
cerca de 80.000 habitantes, é um território muito agrícola, com pouco desenvolvimento, só
se atinge de barco e, portanto, está preparado um plano com a possibilidade de eu integrar
uma comitiva,  liderada pelo Município de Odivelas,  Município da Nazaré,  Município de
Viseu, para poder ir ao Brasil de dia 17 de junho a 24 de junho. Obviamente que a executar
esta tarefa, não é uma tarefa de um mandato ou de um executivo, será para desenvolver uma
ação que possa ter interesse. No trabalho que tinha feito anteriormente já tinha identificado
algumas empresas de Soure que tinham interesse em trabalhar com o Pará, o Pará tem mais
habitantes que Portugal, a cidade de Belém tem 2 milhões de habitantes, a nível de televisão
têm uma Rede Globo… neste momento já há contactos com Soure - Portugal, para alguns
programas de televisão poderem aqui ser desenhados. Temos, uma empresa de Soure que
está interessada em importar castanha do Pará… temos um Deputado na Assembleia da
República,  que é  nosso Munícipe,  que é  cidadão honorário do Pará,  tem ajudado e  vai
desenvolvendo estes contactos e tem-se mostrado disponível para esta aproximação e para o
interesse que isto possa ter em várias áreas. Portanto, não está tomada a decisão mas ficam a
saber que, ainda hoje mesmo, irei decidir se me juntarei à comitiva ou não, tudo depende de
um conjunto de circunstâncias.”--------------------------------------------------------------------------

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

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

Foi presente a seguinte listagem:
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Município de Soure
Requerimentos para Reunião

De 15-05-2018 a 28-05-2018

28-05-2018

Class.: 35
Ano: 2018
Número: 78
Dt. Entrada Reqt.: 12-02-2018
Processo : 35/2018/6/0
Requerente: TMIP Transportes e Logística, Lda
Tp. Pedido: Licenciamento 
Tp. Construção: Remodelação de Terreno 
Tp. Utilização: Terminal Ferroviário 
Tipo Informação: Aprovo Especialidades  (Despacho)
Data reunião: 21-05-2018
Local Obra: Alfarelos 
Informação: Deferido o pedido de licenciamento nos termos da informação técnica.
Freguesia: Alfarelos

Class.: 18
Ano: 2018
Número: 301
Dt. Entrada Reqt.: 22-05-2018
Processo : 18/2018/301/0
Requerente: Maria Cristina Madeira Mendes Neves Redondo 
Tp. Pedido: Parecer 
Tp. Construção: Outros
Tp. Utilização: Outros
Tipo Informação: Para a Reunião de Câmara (Despacho)
Data reunião: 24-05-2018
Local Obra: Soure
Informação: À Reunião de Câmara
Freguesia: Soure

Total: 2

Foi tomado conhecimento, divulgue-se e afixe-se no átrio dos Paços do Concelho.------

Ponto 3. Informação Financeira 
        
3.1. Resumo Diário de Tesouraria
  
Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------------

3.2. Encargos e Compromissos

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

Ponto 4. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
            . Proc. N.º 18/2018/301 - Maria Cristina Madeira Mendes Neves Redondo
             - Constituição de compropriedade através de escritura de doação - artigo 54.º

da Lei 91/95, de 2/9 com a atual redação
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Foi presente a seguinte informação : 

Assunto : Processo nº 18/2018/301
         Maria Cristina Madeira Mendes Neves Redondo

 Constituição de compropriedade através de escritura de doação - artigo 54.º da Lei 91/95, de 2/9 com a atual
redação

Face ao teor da informação jurídica, considerando que o ato a praticar é uma escritura de doação, sugere-se que seja
deferido o pedido de emissão de certidão com parecer favorável para a constituição de compropriedade do prédio
rústico.

O prédio está registado com o artigo matricial nº 24352 da freguesia de Soure, e de acordo com a classificação do PDM,
situa-se em zona agrícola inserido em REN e em RAN.

O assunto deverá ser presente à reunião de Câmara para deliberação. 

Maria José O. Carvalhão – Eng.ª Civil
Chefe de Divisão de G.U.P.D.
24 de maio de 2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de Parecer Favorável.---------------

Ponto 5. GRANDES OPÇÕES DO PLANO - PPI E AMR - E ORÇAMENTO // 2018 
                                . Apreciação de Propostas de Alteração - 7.ª/7.ª -

Deliberado, por unanimidade, aprovar as Propostas de Alteração - 7.ª/7.ª ------------

Ponto 6. Apreciação da Proposta de Ata de 26.02.2018

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

Ponto 7. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

             . CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SOURE

               . Aquisição de Serviços de Arquitetura e Especialidades
   

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “é um ajuste
direto, da competência do Presidente da Câmara, a qual aplico de consciência tranquila.
Depois  de ter  sido lançado um repto ao mercado para  apresentação de sugestões  e  de
propostas, surgiu-nos, para o projeto Centro Escolar de Soure, a disponibilidade, apareceu
um  gabinete  com  uma  proposta  e,  considerando  a  necessidade  que  temos  de  avançar
rapidamente com o  projeto,  tendo sido explicado quais  seriam as  nossas  necessidades,
fizemos o convite para que, até ao valor de 16.550.00 euros, fossem feitos os projetos todos
e com entrega para candidatura, ou seja, a candidatura é nossa mas o projeto é um projeto
de execução “chave na mão”. Para esta medida mais nenhum gabinete de projetos, por nós
contactados, se mostrou disponível.”--------------------------------------------------------------------
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A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “em conformidade com a minha
votação favorável no plano e orçamento previsto para 2018, e aprovado…e atendendo ao
calendário  definido  para  o  aproveitamento  eficaz  e  eficiente  de  fundos  comunitários,  é
necessário que tenhamos pragmatismo social, económico e, por isso, saúdo o investimento
em causa. Ainda assim, e apesar do Senhor Presidente ter dito que este ponto é apenas para
tomarmos conhecimento, como apontam os despachos por si feitos e, portanto, não haverá
lugar a votação…entendo fazer duas considerações.  Uma, para dizer que compreendo a
premência temporal decorrente do prazo de entrega desta candidatura; a outra, no plano da
transparência,  referir  que  seria  útil  que  ficasse  claro  que  as  informações  técnicas
apresentadas, quer no Ponto 7.1, quer no Ponto 7.2, pelo Arquiteto Rui Fernandes, são, no
plano  jurídico,  do  seu  Adjunto,  portanto,  do  Gabinete  de  Apoio  Pessoal  do  Senhor
Presidente de Câmara…e por outro lado ainda, que fosse também dado conhecimento ao
Executivo das consultas preliminares que refere terem sido efetuadas e que apontaram para
o ajuste direto que está aqui em causa.”------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “em relação a este projeto, estive
nesse evento e o Arquiteto Ricardo Tralhão apresentou esse estudo e deve ser entregue. Se
só esse  gabinete  apresentou,  tudo bem,  se  é  um projeto  coerente,  certamente  será  um
projeto interessante, acho bem em avançar. Só queria chamar a atenção, não queria estar na
pele dele nem da do Eng.º João Pereira, que vai fazer as especialidades, porque o prazo de
entrega é 15 de junho, ora bem, 15 de junho é daqui a poucos dias… tanto um como outro
são pessoas competentíssimas e têm o meu aval e a minha aprovação.”---------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “Senhor Presidente, à semelhança de
outras  situações  idênticas,  penso  que  a  autarquia  deveria  abrir  a  possibilidade  a  outros
concorrentes/empresas, dando oportunidade a todos os que trabalham nesta área e também
para garantir o melhor preço para si.”--------------------------------------------------------------------

7.1. Escolha do Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SOURE

 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES

   * ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista à prestação do serviço em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 16.550,00 euros, inferior ao
limite máximo de 20.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto, cf. alínea d) do
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n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de
Agosto.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1
do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.

O presente encargo está previsto no orçamento para o presente ano de 2018 pela rubrica 02.03.07.01.03.05 e
trata-se de acção inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 01.00 2009/14.

2. VERIFICAÇÃO DO ARTIGO 61.º DA LEI N.º 114/2017, DE 29 DE DEZEMBRO (LOE 2018)

N.º 1 e 2 – Uma vez que o presente serviço se destina à execução de projeto que será objeto de financiamento
comunitário, é dispensada a aplicação do presente normativo.

N.º 4 – Uma vez que o presente serviço se enquadra num projeto, de acordo com a informação técnica, não
existem recursos suficientes para a elaboração do presente serviço.

3. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

4.CONSULTAR A SEGUINTE ENTIDADE

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à seguinte entidade:

Ipotz Studio, Lda.

5. JÚRI

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

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
16.05.2018

DESPACHO:
Determino o procedimento por 
ajuste direto nos termos do CCP 
no seguimento das consultas 
preliminares realizadas pelos serviços.
Proceda-se conforme proposta.
17/05/2018
O Presidente da Câmara Municipal, 
(Mário Jorge Nunes)

e

Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE
         - Educação Pré-Escolar
         - Centro Escolar da Freguesia de Soure

No âmbito da submissão de Candidatura ao Portugal2020, para a medida  “Investimentos na Educação, na Formação e na
Formação profissional”, é critério relevante para aprovação a maturidade do projeto.

Assim, torna-se especialmente pertinente desenvolver o Projeto de Arquitetura e Especialidades, em tempo útil para decidir
sobre a adjudicação da obra, até ao prazo limite para entrega da candidatura a 27 de Dezembro de 2018.
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Considerando os recursos próprios do Gabinete Municipal, e a calendarização de trabalhos a efetuar neste período, consultou-
se os a gabinetes com reconhecida experiência nesta tipologia de intervenções, e disponibilidade para desenvolver os projetos
de imediato.

Estima-se que os honorários para a execução do Projeto de Arquitetura e Especialidades (incluindo: Projeto Base, Projeto de
Execução, Caderno de Encargos e Medições) importe em 16.550,00€.

Assim, sugere-se a adjudicação à empresa IPOTZ STUDIO, nos termos da proposta recebida.

À Consideração Superior;
(Rui Fernandes, Arq.)
14.05.2018

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

7.2. Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

   CENTRO ESCOLAR DA FREGUESIA DE SOURE

       - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES

           * ADJUDICAÇÃO
      

Por despacho do Sr.  Presidente da Câmara Municipal, de 17.05.2018, foi  decidido recorrer  à figura do ajuste
direto, como procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

A entidade consultada apresentou a seguinte proposta:

EMPRESA VALOR

Ipotz Studio, Lda. 16.550,00 €

Conforme relatório de análise em anexo, uma vez que a empresa respondeu ao solicitado, que o preço proposto
está de acordo com o preço base definido, sugere-se a adjudicação à entidade “Ipotz Studio, Lda”.

O contrato do presente serviço será reduzido a escrito nos termos dos artigos 94º e seguintes do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo e do artigo 125.º do Código
dos Contratos Públicos,  sugere-se a dispensa de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável  ao
interessado.

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

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:
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1. A dispensa da audiência prévia;

2. A aprovação da minuta do contrato;

3. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Ipotz Studio, Lda.”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 16.550,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;

5. A designação para gestor do contrato o Arq. Rui Fernandes.

À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
21.05.2018

DESPACHO:
Adjudique-se nos termos propostos.
À reunião de Câmara para conhecimento.
21/05/2018
O Presidente da Câmara Municipal, 
(Mário Jorge Nunes)

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

Ponto 8. EDUCAÇÃO E JUVENTUDE – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
              . AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

              . EB1 da Gesteira - Criação de uma Sala para Biblioteca
                      -  Escolha do Procedimento Prévio

Foram pressentes as seguintes informações:

Assunto: EDUCAÇÃO  E JUVENTUDE - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES

EB 1 DE GESTEIRA – CRIAÇÃO DE UMA SALA PARA BIBLIOTECA

ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 13.259,41,00 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente informação,
insere-se dentro do âmbito da competência quer do Presidente da Câmara Municipal, quer da Câmara Municipal, uma vez que se trata de
uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho –.

O  encargo  previsto  para  a  presente  empreitada  tem  dotação  no  orçamento  para  o  presente  ano  de  2018  pela  rubrica
02.03.07.01.03.05 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 01.002 2018/16 2

2. PROCESSO

Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES
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Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades:
● Construtora Guardado & Oliveira, Ldª, Ldª;
● Cordeiro & Curado – Construção Civil e Venda de Materiais de Const. Civil, Ld.ª;
● Pisoteixeira – Construções e Aluguer de Equipamentos, Ld.ª;
● António José P. C. Pedroso, Ld.ª;
● Marques & Panão, Ld.ª.

4. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI 
Propõe-se a dispensa da constituição de júri para o presente procedimento, ao abrigo do n.º 3 do artigo 67º do Código dos
Contratos Públicos, pois tratando-se de um procedimento de consulta prévia, pode o órgão competente para a decisão de
contratar, decidir que o mesmo seja conduzido pelos serviços da entidade adjudicante, não havendo lugar a constituição de júri.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
24.05.2018

e 

 
Assunto: Educação e Juventude 
               Ensino Básico e Secundário – Ampliação/Conservação /Reparação de Centros Escolares
               EB1 da Gesteira – Criação de uma sala para biblioteca

Foi solicitado superiormente um levantamento da situação atual da EB1 da Gesteira, com o intuito de construir uma sala biblioteca
para dar resposta às necessidades existentes.

Deste modo, propõe-se fechar parte do alpendre posterior de acordo com o projeto de arquitetura em anexo.

Após  elaboração do projeto, foi elaborado um orçamento/medições dos trabalhos a realizar, o qual se encontra em
anexo. Sendo o valor total dos trabalhos de 13.259,41€ + IVA. 

Sugere-se, assim, o recurso à Consulta Prévia, para a realização do ferido trabalho, com convite, e de acordo com
indicações superiores , às seguintes empresas:

1. Construtora Guardado e Oliveira, Ldª;
2. Cordeiro & Curado – Construção Civil e Venda de Materiais de Construção Civil, Ld.ª;
3. Pisoteixeira – Construções e Aluguer de Equipamentos, Ld.ª;
4. António José P. C. Pedroso, Ld.ª;
5.  Marques e Panão, Ld.ª.

À consideração superior,
O Técnico
(Mauro Alegre, Eng. Tec.)
24-05-2018

Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de consulta prévia,
conforme decorre das informações técnicas dos serviços. ----------------------------------

Ponto 9. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
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             . Plataforma de Gestão Escolar – Acesso à Aplicação Informática
                  - Aquisição de Plataforma de Ensino Assistido, de Suporte ao Processo

Educativo e de Gestão dos Processos Conexos
                     .  Adjudicação

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO

    PLATAFORMA DE GESTÃO ESCOLAR – ACESSO À APLICAÇÃO INFORMÁTICA

    -  AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE ENSINO ASSISTIDO,  DE SUPORTE AO PROCESSO EDUCATIVO E DE GESTÃO DOS

PROCESSOS CONEXOS

  * ADJUDICAÇÃO

Por deliberação da Câmara Municipal, na sua Reunião de 14.05.2018, foi decidido recorrer à figura do ajuste
direto, como procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

Das várias entidades consultadas, apenas a seguinte apresentou proposta:

EMPRESA VALOR

Skillmind Consultoria e Sistemas de Informação, SA. 23.177,79 €

Conforme relatório de análise em anexo, uma vez que a empresa respondeu ao solicitado, que o preço proposto é inferior
ao preço base definido, sugere-se a adjudicação à entidade “Skillmind Consultoria e Sistemas de Informação, SA.”.

O contrato do presente serviço será reduzido a escrito nos termos dos artigos 94º e seguintes do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo e do artigo 125.º do Código
dos Contratos Públicos,  sugere-se a dispensa de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável  ao
interessado.
Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste.  Desta forma, sugere-se que seja designado o técnico Vítor
Miranda.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A dispensa da audiência prévia;

2. A aprovação da minuta do contrato;

3. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Skillmind Consultoria e Sistemas de Informação, SA.”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 23.177,79 euros, acrescido de IVA à taxa legal;

5. A designação para gestor do contrato o técnico Vítor Miranda.

À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
24.05.2018
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DESPACHO:
Adjudique-se.
Soure 24/05/2018
O Presidente da Câmara Municipal, 
(Mário Jorge Nunes)

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

Ponto 10. EDUCAÇÃO 
                . PLANO MUNICIPAL DE TRANSPORTES ESCOLARES

                          - Ano Letivo 2018/19

Plano Municipal de Transportes Escolares 
Ano letivo 2018/19

I-Introdução 

A Educação é um direito essencial ao desenvolvimento económico, social e cultural das comunidades locais. 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. 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.

A extensão territorial do Concelho de Soure, aliada a uma rede de transportes públicos que apresenta algumas fragilidades em
certas localidades, implica a realização de circuitos especiais de transportes escolares. Esta situação tornou-se mais evidente
após o reordenamento da rede escolar.  Neste contexto,  o Plano de Transportes Escolares a elaborar por cada Município
deverá ser encarado como um instrumento de gestão dos transportes escolares no Concelho, sendo um complemento dos
princípios e políticas inerentes ao plano da rede de transportes públicos locais.

Dando cumprimento ao disposto no Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 186/2008, de 19 de setembro,  o Município de Soure elabora, anualmente, um Plano Municipal de Transportes Escolares
com base no número de alunos e Estabelecimentos de Ensino existentes no ano letivo em curso, fazendo-se uma previsão
para o ano letivo seguinte.  De acordo com as alíneas a),  b) e c)  do artigo 4.º,  ponto 2,  do Decreto-Lei 299/84, de 5 de
setembro,  compete  aos  Estabelecimentos  de  Ensino  colaborar  com  o  Município  na  elaboração  do  Plano  Municipal  de
Transportes Escolares, fornecendo os seguintes elementos:

 Previsão do número de alunos que utilizarão o transporte escolar,  discriminados por localidade de proveniência,
grupos etários e respetivo grau de ensino;

 Levantamento das localidades que não são servidas por carreiras de serviço público;
 Horário escolar previsto para o ano letivo a que o Plano diz respeito.

De igual modo, a Município promove uma auscultação dos Jardins de Infância, Escolas do 1.º CEB e Serviços Educativos da
Câmara Municipal de Soure, mediante audição prévia dos pais relativamente às necessidades dos seus educandos. São,
igualmente, efetuadas reuniões conjuntas entre a Câmara Municipal, as empresas transportadoras externas e as escolas que
lecionam os 2.º, 3.º Ciclos do Ensino Básico e Secundário no Concelho, a fim de se encontrarem as melhores soluções para
organizar os circuitos necessários. Os alunos, sempre que possível, são transportados pela Rede Pública de Transportes,
nomeadamente  através  da  TRANSDEV,  empresa  operadora  no  Concelho.  Os  circuitos  especiais  são  realizados  pelos
transportes  do  Município  e  optou-se,  no  caso  do  transporte  dos  alunos  que  frequentam o Instituto  Pedro  Hispano,  pela
contratualização do serviço à empresa Moisés Correia de Oliveira. Neste caso, o aluguer de veículos para o transporte de
alunos  é  uma opção  viável,  pois  ao  contrário  do  que  a  Legislação  estipula  para  as  carreiras  de  transporte  coletivo  de
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passageiros, nos circuitos especiais os alunos não necessitam de passe escolar e são transportados em cumprimento da Lei
n.º 13/2006 de 17 de abril, regime jurídico do transporte coletivo de crianças e jovens até aos 16 anos.

Em suma e a exemplo dos anos letivos anteriores, o presente documento tem como base o levantamento das necessidades de
transporte escolar para todos os níveis de ensino.  Acrescente-se, ainda, que para dar resposta aos alunos que habitam em
locais isolados e aos alunos dos Jardins de Infância e das Escolas do 1º. Ciclo que em anos letivos anteriores encerraram, será
necessário  manter  os  contratos  interadministrativos  com  algumas  Juntas  de  Freguesia  e  Instituições  Particulares  de
Solidariedade Social do Concelho. 

Conclusão: o Plano Municipal de Transportes Escolares para o ano letivo 2018/19 abrangerá cerca de 880 alunos e pretende
servir  de  apoio  à  gestão  e  coordenação  dos  transportes  escolares  no  concelho  de  Soure,  nos  seus  múltiplos  aspetos,
potenciando e procurando soluções social e economicamente ajustadas às realidades locais.

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 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
a) 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
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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).
b) As empresas transportadoras terão, obrigatoriamente, de enviar mensalmente as faturas para os estabelecimentos
de ensino, para respetiva conferência.
c) 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) Serviço de Apoio à Família (Almoços e Prolongamento de Horário);
b) Aulas de Expressão Físico-motora/Natação;
c) Visitas de Estudo;
d) Programa Integrado de Promoção de Leitura/Visitas à Biblioteca Municipal e participação em inúmeras atividades
organizadas pela Autarquia ao longo do ano letivo;
e) Desporto Escolar.

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, 30 de abril de 2018

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
Portaria 161/85
Portaria 181/86
Decreto - Lei  7/2003
Lei 85/2009
Lei 8/2012
Lei 65/2015
Decreto-Lei 99/2015

Tabela 1 - Circuito de Transportes – Santa Casa da Misericórdia de Soure (Casa da Criança de Soure)

Entidade Transportadora Localidade N.º de
Alunos

Total

Câmara Municipal de Soure
Casconho 1
Quinta dos Netos 2
Lousões 2
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10Meãs 1
Pinheiro 3
Casal do Justo 1

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

Jardim-de-Infância Entidade
Transportadora

Localidade N.º de
Alunos

Total

Alfarelos CMS Casal do Redinho 1 2
Granja Ulmeiro 1
Malhadas 2

Degracias/Pombalinho CMS Pombalinho 1 3
Figueiró do Campo

CMS
Casal do Marachão 1

3Ribeira da Mata 2

Soure CMS

Casal dos Feijões 1

10

Casal do Barril 1
Cercal 1
Casa Velha 1
Lousões 1
Casconho 1
Paleão 1
Pinheiro 2
Assamassa 1

Sobral CMS
Simões 1

2Bonitos 1

Marco/Samuel CMS
Souselas 1

2Urmar 1
Vila Nova de Anços CMS Pouca Pena 2 2

TOTAL 24

Tabela 3 - Circuito Transportes Pré-Escolar Assegurado por Outras Instituições

Jardim-de-Infância Entidade Transportadora Localidade N.º de
Alunos

Total

Tapéus Junta de Freguesia de
Tapéus

Venda Nova 2

10

Casconho 2
Guerres 1
Relves 1
Casal do Barril 1
Presa 1

Vinha da Rainha
Associação Social

Desportiva e de
Solidariedade Social da
Freguesia da Vinha da

Rainha

Vinha da Rainha 3

13

Casal dos Bacelos 2
Formigal 2
Casal de Almeida 5
Casalinho - Samuel 1

Vila Nova de Anços Casa do Povo de Vila Nova
de Anços

Pouca Pena 2
4Casal do Missa 2

TOTAL       27
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Tabela 4 - Circuito Transportes Escolares - 1.º CEB Assegurado Pela Câmara Municipal de Soure

Escola/Centro Escolar Localidade N.º de
Alunos

Total

Alfarelos Casal do Redinho 3 3

Degracias/Pombalinho

Casais S. Jorge 2

17
Vale Galego 1
Malhadas 4
Pombalinho 1
Ramalheira 1
Quatro Lagoas 1
Malavenda 6
Cabeça da Corte 1

Figueiró do Campo
Casal do Marachão 2

9

Ribeira da Mata 5
Casal do Cimeiro 2

Granja do Ulmeiro Casal do Redinho 2 2

Sobral
Simões 4

7

Casal do Justo 1
Casais da Misericórdia 2

Samuel

Casais das Camarinheiras 1

10

Moinho Almoxarife 2
Souselas 1
Serroventoso 3
Belide 1
Casalinho 2

Soure

Alencarce de Baixo 1

60

Cascão 2
Brunhós 2
R. Heróis 25 Abril (Soure) 3
Sr. das Almas 1
Soure 7
Relvão 1
Matas 1
Lousões 1
Casa Velha 1
Casal do Barril 3
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Casal dos Feijões 2
Fonte da Relva 1
Pouca Pena 2
Oureça 2
Quinta da Grisoma 1
Santo Isidro 3

Soure Cercal 2
Carregosa 1
Melriçal 1
Fatacos 1
Casal das Brancas 1
Mogadouro 2
Casconho 2
Paleão 7
Pinheiro 3
Carvalheira 1
Valouro 1
Quinta dos Netos 1
Porto Coelheiro 3

Vila Nova de Anços

Pouca Pena 8

13
Assamassa 2
Melriçal 1
Fatacos 2

TOTAL 121

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

Escola/Centro Escolar Ent. Transportadora Localidade N.º Alunos Total

Tapéus

Junta  de  Freguesia  de
Tapéus

Relves 2

15

Guerres 2
Baixos 2
Paleão 2
Quinta S. Bento 2
Casconho 1
Carpinteiros 1
Venda Nova 3

Vila Nova de Anços Casa do Povo de Vila Nova
de Anços

Casal do Missa 3

9
Casal das Brancas 2
Fatacos 2
Brunhós 2

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

Cabeça Carvalha 4

16

Casal de Almeida 4
Porto Godinho 2
Feixe 3
Queitide 1
Pedrógão do Pranto 2

TOTAL 40
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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

Total

2.º 3.º Sec.

CMS

Bonitos 1 3 1 5
Camparca 1 1 4 6
Sr. Almas 3 4 6 13
Casal do Barril 6 6 7 19
Casal da Venda 2 1 6 9
Casalinhos 2 3 2 7
Encosta Sol (EB 12) 0 0 3 3
R. Heróis 25 de Abril (Estação CP) 2 3 9 14
Lourenços 1 1 2 4
Marco do Sul 2 0 1 3
Meãs 2 2 2 6
Mogadouro 2 6 2 10
Quinta dos Netos 1 0 2 3
Simões 2 5 1 8
Sobral 6 10 11 27
Alencarce de Baixo 2 1 1 4
Alencarce de Cima 0 4 1 5
Carvalheira 2 1 2 5
Cascão 2 1 1 4
Cavaleiros 2 3 0 5
Fonte da Relva 2 1 1 4
Fuzeiros 1 0 1 2
Oureça 1 5 1 7
Pinheiro 5 3 2 10
Relves 2 0 3 5
Vale Oliveira 1 2 2 5
Barroco 1 3 1 5

TRANSDEV

Casal do Redinho 0 0 1 1
Casal das Neras 0 0 1 1
Figueiró do Campo 1 0 0 1
Granja do Ulmeiro 0 1 1 2
Vale Galego 0 0 1 1
Malhadas 1 0 1 2
Pombalinho 1 2 1 4
Ramalheira 0 1 0 1
Quatro Lagoas 1 1 0 2
Vale Centeio 0 0 1 1
Casais S. Jorge 1 6 1 8
Degracias 1 2 0 3
Pedreira 1 1 1 3
Tapéus 2 1 3 6
Venda Nova 1 1 1 3
Porto Coelheiro 0 3 1 4
Casconho 1 1 2 4
Paleão 4 7 8 19
Prazo dos Estudantes 1 2 2 5
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TRANSDEV

Vila Nova de Anços 9 14 10 33
Espírito Santo 0 1 1 2
Casal das Brancas 0 1 3 4
Fatacos 1 0 1 2
Pouca Pena 6 7 8 21
Casal do Rei 1 1 2 4
Casal do Missa 0 1 0 1
Assamassa 0 1 0 1
Souselas 2 5 3 10
Serroventoso 1 2 2 6
Coles de Samuel 1 5 8 14
Carvalhal da Azóia 0 5 1 6
Brunhós 4 2 6 12
Cercal 2 4 4 10
Gesteira 2 4 2 10
Piquete 2 1 0 3
Carregosa 1 1 1 3
Casa Velha 3 6 3 12
Casal Novo 0 0 1 1
Gabriéis 1 0 3 4
Matas 3 2 2 7
Pedrógão do Pranto 3 3 3 9
Vinha da Rainha 2 7 4 13
Formigal 4 3 5 12
Cabeça Carvalha 1 2 1 4
Casal de Almeida 2 1 3 6
Queitide 1 2 1 4
Feixe 1 1 0 2
Santo Isidro 1 5 3 9
Lousões 7 8 5 20
Camparca 1 1 3 5

TOTAL 132 194 191 517

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

Ent. Transp. Circuito Paragem N.º Alunos TOTAL
2º Ciclo 3º Ciclo Sec.

Moisés Correia
de Oliveira

1

Soure 2 4 6
Paleão 1 1

Camparca 1 1
St.º Isidro 1 1

Alagôa 2 2
Urmar 1 2 3 6
Valada 1 1

Carregosa 1 1
Gesteira 2 1 1 4
Piquete 1 1 2

Vila Nova Anços 1 6 4 11
Souselas 1 1

Moinho Al. 1 1
Casais Cam. 1 1 2
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2 Serroventoso 3 2 5
Samuel 1 4 5

Casalinho 3 3
Carvalhal Azóia 2 2
Vila Nova Anços 2 2

TRANSDEV

Figueiró do Campo 13 17 12 42
C. do Redinho 2 6 8

Casal Marachão 2 4 2 8
Ribeira da Mata 3 5 2 10

Alfarelos 4 9 4 17
TOTAL 37 71 34 142

Tabela 8 - Transportes Escolares – Ensinos Pré-escolar, 1º, 2º, 3º Ciclos e Secundário
Suportados/Comparticipados pela Câmara Municipal de Soure em Estabelecimentos de Ensino no

Concelho de Soure

Ent. Transportadora Jardim-de-Infância/Escola
Nível de Ensino

TotalPré-
Esc.

1º
CEB

2º
CEB

3º
CEB

SEC.

CMS

Casa da Criança 10

155

Alfarelos 2 3
Degracias/Pombalinho 3 17
Figueiró do Campo 3 9  
Granja do Ulmeiro 2
Soure 10 60
Sobral 2 7
Marco/Samuel 2 10
Vila Nova de Anços 2 13  

Junta de Freguesia de
Tapéus

Tapéus 10 15 25

ASDSS da Freguesia
da Vinha da Rainha

Vinha da Rainha 13 16 29

Casa do Povo de Vila
Nova de Anços

Vila Nova de Anços 4 9 13

CMS EB 1,2 de Soure 54 54
TRANSDEV EB1,2 de Soure 78 78

CMS ES/3 Martinho Árias 69 75 144
TRANSDEV ES/3 Martinho Árias 125 116 241

Moisés Transportes Instituto Pedro Hispano 12 31 14 57
TRANSDEV Instituto Pedro Hispano 24 41 20 85

TOTAL 61 161 168 266 225 885
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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.
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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 1984-
1985.

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.

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;
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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.

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 Direção-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 Direção-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 Direção-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 Direção-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;
b) Professor-secretário  de  cada  um  dos  estabelecimentos  de  ensino  pós-primário  abrangidos  pelos
transportes escolares;
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
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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

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.
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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.
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 Direção-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  Direção-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.

  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;
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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.
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
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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. 

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.
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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
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

Decreto-Lei n.º  7/2003
 Sumário

Regulamenta  os  conselhos  municipais  de  educação  e  aprova  o  processo  de  elaboração  de  carta  educativa,
transferindo competências para as autarquias locais

 Texto 
Decreto-Lei n.º 7/2003 de 15 de Janeiro
A concretização da descentralização administrativa constitui um objetivo fundamental do Programa do XV Governo
Constitucional,  enquanto  aposta  estratégica  no  princípio  da  subsidariedade,  o  qual  enforma  uma  dinâmica  de
modernização do Estado e um modelo de organização administrativa tendente à obtenção de melhores níveis de
satisfação das necessidades reais dos cidadãos, em termos mais eficientes e eficazes e mais conformes com o
sentido de autonomia responsável constituinte dos regimes democráticos. 

Neste  modelo  assume particular  relevância  a  concretização  da  transferência  de atribuições  e  competências  da
administração central para as autarquias locais, reconhecendo que os municípios constituem o núcleo essencial da
estratégia  de subsidariedade,  tendo o presente diploma por  objeto  a  transferência  de competências na área da
educação e do ensino não superior. 

A  Lei  n.º  159/99,  de  14  de  Setembro,  procurou  estabelecer  um  quadro  de  transferências  de  atribuições  e
competências  para  as autarquias  locais,  determinando que a concretização dessas  transferências  se efetivasse
através de diplomas específicos. O artigo 19.º da Lei n.º 159/99 elencou as competências a transferir na área da
educação e do ensino não superior, tendo, sequencialmente, o artigo 13.º da Lei n.º 30-C/2000, de 29 de Dezembro,
e o artigo 12.º da Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezembro, pretendido concretizar as mesmas. Tratou-se, no entanto,
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de uma intervenção meramente formal, que, em termos reais, nada acrescentou a estatuições anteriores constantes
dos Decretos-Leis n.os 77/84, de 8 de Março, 299/84, de 5 de Setembro, 399-A/84, de 28 de Dezembro, e 115-A/98,
de 4 de Maio. 

O presente diploma visa suprir essa lacuna, transferindo efetivamente competências relativamente aos conselhos
municipais de educação, um órgão essencial de institucionalização da intervenção das comunidades educativas a
nível do concelho, e relativamente à elaboração da carta educativa, um instrumento fundamental de ordenamento da
rede  de  ofertas  de  educação  e  de  ensino.  Em  termos  complementares,  o  presente  diploma  regulamenta
competências  na  área  da  realização  de  investimentos  por  parte  dos  municípios,  nos  domínios  da  construção,
apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos da educação pré-escolar  e do ensino básico,  referindo-se,
ainda, à gestão do pessoal não docente dos estabelecimentos de educação e ensino. 

Embora se tenha consciência de que o processo de descentralização é um processo evolutivo e, tendencialmente,
passível de aperfeiçoamento permanente, o papel que o presente diploma atribui aos municípios em matéria de
ordenamento da rede educativa, no conteúdo amplo que esta encerra, a par das competências que transfere para os
mesmos na área da educação e do ensino não superior, somando-se às competências já detidas por eles na área da
ação social  escolar, constituem uma nova visão estrutural do sistema educativo português e um passo da maior
importância, no sentido da aproximação entre os cidadãos e o sistema educativo, e de corresponsabilização entre
ambos quanto aos resultados deste. 

As opções agora adotadas resultaram de uma ponderação conjunta entre o Governo e a Associação Nacional dos
Municípios  Portugueses,  que  não  esqueceu  a  experiência  muito  extensa  de  cooperação  que  tem  vindo  a  ser
desenvolvida entre o Ministério da Educação e os municípios em diversas áreas do sistema educativo. 

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta, para valer como lei geral da
República, o seguinte: 

CAPÍTULO I
Âmbito
Artigo 1.º
Objeto
1 - O presente diploma tem por objeto os conselhos municipais de educação, regulando as suas competências, a sua
composição e o seu funcionamento. 
2 - O presente diploma tem, ainda, por objeto a carta educativa, regulando o processo de elaboração e aprovação da
mesma e os seus efeitos. 

Artigo 2.º
Designações
1 - O conselho local de educação, identificado na alínea b) do n.º  2 do artigo 19.º  da Lei n.º 159/99, de 14 de
Setembro, passa a designar-se por conselho municipal de educação. 
2 - A carta escolar, identificada na alínea a) do n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, passa a
designar-se por carta educativa. 

CAPÍTULO II
Conselho municipal de educação
Artigo 3.º
Objetivo
O conselho municipal de educação é uma instância de coordenação e consulta, que tem por objetivo promover, a
nível municipal, a coordenação da política educativa, articulando a intervenção, no âmbito do sistema educativo, dos
agentes educativos e dos parceiros sociais interessados, analisando e acompanhando o funcionamento do referido
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sistema e propondo as ações consideradas adequadas à promoção de maiores padrões de eficiência e eficácia do
mesmo. 

Artigo 4.º
Competências
1 -  Para a prossecução dos objetivos referidos no artigo anterior,  compete ao conselho municipal  de educação
deliberar, em especial, sobre as seguintes matérias: 
a) Coordenação do sistema educativo e articulação da política educativa com outras políticas sociais, em particular
nas áreas da saúde, da ação social e da formação e emprego; 
b) Acompanhamento do processo de elaboração e de atualização da carta educativa, a qual deve resultar de estreita
colaboração entre  os  órgãos municipais  e  os serviços  do Ministério  da  Educação,  com vista  a,  assegurando a
salvaguarda das necessidades de oferta educativa do concelho, garantir o adequado ordenamento da rede educativa
nacional e municipal; 
c) Participação na negociação e execução dos contratos de autonomia, previstos nos artigos 47.º e seguintes do
Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio; 
d) Apreciação dos projetos educativos a desenvolver no município;
e) Adequação das diferentes modalidades de ação social escolar às necessidades locais, em particular no que se
refere aos apoios socioeducativos, à rede de transportes escolares e à alimentação; 
f) Medidas de desenvolvimento educativo, no âmbito do apoio a crianças e jovens com necessidades educativas
especiais, da organização de atividades de complemento curricular, da qualificação escolar e profissional dos jovens
e da promoção de ofertas de formação ao longo da vida, do desenvolvimento do desporto escolar, bem como do
apoio a iniciativas relevantes de carácter cultural, artístico, desportivo, de preservação do ambiente e de educação
para a cidadania; 
g) Programas e ações de prevenção e segurança dos espaços escolares e seus acessos; 
h) Intervenções de qualificação e requalificação do parque escolar.
2 - Compete, ainda, ao conselho municipal de educação analisar o funcionamento dos estabelecimentos de educação
pré-escolar  e  de  ensino,  em  particular  no  que  respeita  às  características  e  adequação  das  instalações,  ao
desempenho do pessoal docente e não docente e à assiduidade e sucesso escolar das crianças e alunos, refletir
sobre as causas das situações analisadas e propor as ações adequadas à promoção da eficiência e eficácia do
sistema educativo. 
3 - Para o exercício das competências do conselho municipal de educação devem os seus membros disponibilizar a
informação de que disponham relativa aos assuntos a tratar,  cabendo, ainda, ao representante do Ministério da
Educação  apresentar,  em  cada  reunião,  um  relatório  sintético  sobre  o  funcionamento  do  sistema  educativo,
designadamente sobre os aspetos referidos no número anterior. 

Artigo 5.º
Composição
1 - Integram o conselho municipal de educação:
a) O presidente da câmara municipal, que preside;
b) O presidente da assembleia municipal;
c)  O  vereador  responsável  pela  educação,  que  assegura  a  substituição  do  presidente,  nas  suas  ausências  e
impedimentos; 
d)  O  diretor  regional  de  educação  com  competências  na  área  do  município  ou  quem  este  designar  em  sua
substituição. 
2  -  Integram  ainda  o  conselho  municipal  de  educação  os  seguintes  representantes,  desde  que  as  estruturas
representadas existam no município: 
a) Um representante das instituições de ensino superior público;
b) Um representante das instituições de ensino superior privado;
c) Um representante do pessoal docente do ensino secundário público;
d) Um representante do pessoal docente do ensino básico público;
e) Um representante do pessoal docente da educação pré-escolar pública;
f) Um representante dos estabelecimentos de educação e de ensino básico e secundário privados; 
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g) Dois representantes das associações de pais e encarregados de educação;
h) Um representante das associações de estudantes;
i)  Um representante  das instituições particulares de solidariedade social  que desenvolvam atividade na área da
educação; 
j) Um representante dos serviços públicos de saúde;
l) Um representante dos serviços da segurança social;
m) Um representante dos serviços de emprego e formação profissional;
n) Um representante dos serviços públicos da área da juventude e do desporto;
o) Um representante das forças de segurança.
3 - De acordo com a especificidade das matérias a discutir no conselho municipal de educação, pode este deliberar
que sejam convidadas a estar presentes nas suas reuniões personalidades de reconhecido mérito na área de saber
em análise. 

Artigo 6.º
Constituição
O conselho municipal de educação é nomeado por deliberação da assembleia municipal, nos termos propostos pela
câmara municipal. 

Artigo 7.º
Funcionamento
1 - Os conselhos municipais de educação reúnem, ordinariamente, no início do ano letivo e no final de cada período
escolar e, extraordinariamente, sempre que convocados pelo seu presidente. 
2 - Os conselhos municipais de educação podem deliberar a constituição interna de grupos de trabalho, em razão das
matérias a analisar ou dos projetos específicos a desenvolver. 
3  -  O  apoio  logístico  e  administrativo  necessário  ao  funcionamento  dos  conselhos  municipais  de  educação  é
assegurado pela câmara municipal. 

Artigo 8.º
Regimento
As regras de funcionamento do conselho municipal de educação constam de regimento, a aprovar pelo conselho,
devendo respeitar os seguintes princípios: 
a) O conselho só pode funcionar quando estiverem presentes, pelo menos, metade dos seus membros; 
b)  As deliberações que traduzam posições do conselho com eficácia externa devem ser  aprovadas por  maioria
absoluta dos seus membros; 
c) Os membros do conselho devem participar obrigatoriamente nas discussões e votações que, de forma direta ou
indireta, envolvam as estruturas que representam; 
d) As atas das reuniões do conselho devem ser rubricadas por todos os membros que nelas participem.

Artigo 9.º
Envio de pareceres
As avaliações, propostas e recomendações do conselho municipal de educação devem ser remetidas diretamente
aos serviços e entidades com competências executivas nas matérias a que os mesmos respeitem. 

CAPÍTULO III
Carta educativa
Artigo 10.º
Conceito
A carta  educativa  é,  a  nível  municipal,  o  instrumento  de  planeamento e  ordenamento  prospetivo de edifícios  e
equipamentos educativos a localizar  no concelho, de acordo com as ofertas de educação e formação que seja
necessário satisfazer, tendo em vista a melhor utilização dos recursos educativos, no quadro do desenvolvimento
demográfico e socioeconómico de cada município. 
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Artigo 11.º
Objetivos
1 - A carta educativa visa assegurar a adequação da rede de estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino
básico  e  secundário,  por  forma  que,  em  cada  momento,  as  ofertas  educativas  disponíveis  a  nível  municipal
respondam à procura efetiva que ao mesmo nível se manifestar. 
2 - A carta educativa é, necessariamente, o reflexo, a nível municipal, do processo de ordenamento a nível nacional
da rede de ofertas de educação e formação, com vista a assegurar a racionalização e complementaridade dessas
ofertas e o desenvolvimento qualitativo das mesmas, num contexto de descentralização administrativa, de reforço dos
modelos  de  gestão  dos  estabelecimentos  de  educação  e  de  ensino  públicos  e  respetivos  agrupamentos  e  de
valorização do papel das comunidades educativas e dos projetos educativos das escolas. 
3 - A carta educativa deve promover o desenvolvimento do processo de agrupamento de escolas, com vista à criação
nestas das condições mais favoráveis ao desenvolvimento de centros de excelência e de competências educativas,
bem como as condições para a gestão eficiente e eficaz dos recursos educativos disponíveis. 
4 - A carta educativa deve incluir uma análise prospetiva, fixando objetivos de ordenamento progressivo, a médio e
longo prazos. 
5 - A carta educativa deve garantir a coerência da rede educativa com a política urbana do município. 

Artigo 12.º
Objeto
1 - A carta educativa tem por objeto a identificação, a nível municipal, dos edifícios e equipamentos educativos, e
respetiva localização geográfica, bem como das ofertas educativas da educação pré-escolar, dos ensinos básico e
secundário da educação escolar, incluindo as suas modalidades especiais de educação, e da educação extraescolar. 
2  -  A carta  educativa  inclui  uma  identificação  dos  recursos  humanos  necessários  à  prossecução  das  ofertas
educativas referidas no número anterior, bem como uma análise da integração dos mesmos a nível municipal, de
acordo com os cenários de desenvolvimento urbano e escolar. 
3 - A carta educativa incide sobre os estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino da rede pública, privada,
cooperativa e solidária. 
4 - A carta educativa deve incidir, igualmente, sobre a concretização da acção social escolar no município, nos termos
das modalidades estabelecidas na lei e de acordo com as competências dos municípios, do Ministério da Educação e
demais entidades. 
5 - A carta educativa deve prever os termos da contratualização entre os municípios e o Ministério da Educação, ou
outras  entidades,  relativamente  à  prossecução  pelo  município  de  competências  na  área  das  atividades
complementares de ação educativa e do desenvolvimento do desporto escolar, de acordo com tipologias contratuais
e custos padronizados, a fixar em protocolo a celebrar entre o Ministério da Educação e a Associação Nacional dos
Municípios Portugueses. 

Artigo 13.º
Rede educativa
1 - Entende-se por «rede educativa» a configuração da organização territorial dos edifícios escolares, ou dos edifícios
utilizados em atividades escolares, afetos aos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e
secundário, visando a sua adequação às orientações e objetivos de política educativa, nomeadamente os que se
referem à  utilização  mais  eficiente  dos  recursos  e  à  complementaridade  das  ofertas  educativas,  no quadro  da
correção de desigualdades e assimetrias locais e regionais, por forma a assegurar a igualdade de oportunidades de
educação pré-escolar e de ensino a todas as crianças e alunos. 
2 - A necessidade da adequação, em permanência, da oferta educativa, nomeadamente a que decorre das alterações
da procura, em termos qualitativos e quantitativos, e doestado físico dos edifícios, obriga a um processo anual de
apreciação e ajustamento da rede educativa. 

Artigo 14.º
Equipamentos educativos
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1 -  Os equipamentos educativos são o conjunto  dos meios materiais,  designadamente os edifícios escolares, o
equipamento básico, o mobiliário, o material didático e os equipamentos tecnológico e desportivo, utilizados para a
conveniente realização da atividade educativa. 
2 - As características dos equipamentos educativos obedecem a termos de referência fixados, em conformidade com
a lei, pelo Ministério da Educação. 

CAPÍTULO IV
Ordenamento da rede educativa
Artigo 15.º
Princípios gerais
O ordenamento da rede educativa deve, considerando o disposto nos artigos 37.º a 41.º da Lei de Bases do Sistema
Educativo, estruturar-se de acordo com os seguintes princípios gerais: 
a) Consideração da educação pré-escolar como primeira etapa da educação básica; 
b) Sequencialidade entre os diferentes ciclos do ensino básico, de acordo com o definido na Lei de Bases do Sistema
Educativo, como elemento propiciador do cumprimento, com sucesso, do percurso da escolaridade obrigatória, e
como reconhecimento de que este percurso se deve efetuar, de preferência, numa única escola ou agrupamento de
escolas; 
c) Expressão territorial da rede educativa, entendida como a distribuição dos estabelecimentos dos diferentes níveis
de educação e de ensino, de acordo com a divisão administrativa do País, tendo em atenção fatores resultantes das
características geográficas do território, da densidade e da idade da população a escolarizar, do nível de educação e
ensino em questão e da necessidade de assegurar a racionalidade e complementaridade das ofertas.

Artigo 16.º
Objetivos
O ordenamento da rede educativa deve contribuir para os seguintes objetivos:
a) Garantia do direito de acesso de todas as crianças e alunos aos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos
ensinos básico e secundário; 
b) Superação das situações de isolamento e de quebra de inserção socioeducativa das crianças e alunos, prevenindo
a exclusão social; 
c) Garantia de uma adequada complementaridade de ofertas educativas;
d) Garantia da qualidade funcional, arquitetónica e ambiental dos estabelecimentos de educação pré-escolar e de
ensino; 
e) Desenvolvimento de formas de organização e gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino
mais eficazes, especialmente através da conclusão do processo de agrupamento de escolas e de autonomia da sua
gestão; 
f) Adequação da oferta de recursos e racionalização da sua distribuição, com vista ao estabelecimento e à distinção
daqueles que, pelas suas características e natureza, devam ser comuns a uma determinada área geográfica, por
forma que melhor sejam partilhados por todos os estabelecimentos dessa mesma área. 

Artigo 17.º
Parâmetros técnicos
1 - O ordenamento da rede educativa deve respeitar, entre outros, os seguintes parâmetros técnicos: 
a)  Tipologia de estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino públicos,  em cada momento definidos e
caracterizados; 
b) Modalidades de agregação entre os estabelecimentos de educação pré-escolar e os dos diferentes ciclos do
ensino básico, no sentido do aprofundamento do processo de constituição de agrupamentos de escolas; 
c)  Caracterização  dos  edifícios  e  de  outras  infraestruturas  educativas,  bem  como  do  mobiliário  e  demais
equipamento, em função do tipo de escola, do número de alunos, das exigências pedagógicas e dos padrões de
qualidade e de funcionamento definidos; 
d) Dimensão padrão dos estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino, por forma a estabelecer os limiares
mínimo e máximo das crianças e alunos utentes de cada jardim-de-infância, escola do ensino básico, escola do
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ensino secundário e agrupamento de escolas, tendo em atenção as idades de quem os frequenta e a especificidade
dos diferentes níveis de educação e de ensino ministrados em cada um; 
e) Dimensão padrão e características dos quadros de pessoal, docente e não docente, de cada estabelecimento de
educação pré-escolar  e  de ensino ou agrupamento de escolas,  tendo  em atenção a  especificidade das ofertas
educativas. 
2  -  A fixação  dos  parâmetros  técnicos  do  ordenamento  da  rede  educativa  é  da  competência  do  Ministério  da
Educação. 

CAPÍTULO V
Elaboração da carta educativa
Artigo 18.º
Conteúdo
1 - A carta educativa deve conter, tendo em atenção o disposto nos artigos anteriores, a caracterização sumária da
localização e organização espacial dos edifícios e equipamentos educativos, o diagnóstico estratégico, as projeções
de desenvolvimento e a proposta de intervenção relativamente à rede pública. 
2 - A carta educativa é instruída com os seguintes elementos:
a) Relatório que mencione as principais medidas a adotar e a sua justificação; 
b) Programa de execução, com a calendarização da concretização das medidas constantes do relatório; 
c) Plano de financiamento, com a estimativa do custo das realizações propostas e com a menção das fontes de
financiamento e das entidades responsáveis pela sua execução.

Artigo 19.º
Competências
1 -  A elaboração da  carta  educativa  é  da competência  da câmara municipal,  sendo  aprovada  pela  assembleia
municipal respetiva, após discussão e parecer do conselho municipal de educação. 
2 - O apoio técnico necessário à elaboração da carta educativa compete ao Ministério da Educação, que disponibiliza
toda a informação necessária, bem como a prestação dos serviços adequados. 
3  -  A carta  educativa  integra  o  plano  diretor  municipal  respetivo,  estando,  nestes  termos,  sujeita  a  ratificação
governamental, mediante parecer prévio vinculativo do Ministério da Educação. 
4 - Podem os municípios articular entre si, nomeadamente através das respetivas federações e associações, e com o
Ministério da Educação o desenvolvimento de instrumentos de planeamento e ordenamento da rede educativa de
nível supramunicipal. 
5  -  Na  elaboração  da  carta  educativa  as  câmaras  municipais  e  o  Ministério  da  Educação  devem  articular
estreitamente as suas intervenções, de forma a garantir os princípios,objetivos e parâmetros técnicos estatuídos no
presente  diploma  quanto  ao  ordenamento  da  rede  educativa,  bem como  a  eficácia  dos  programas  e  projetos
supramunicipais ou de interesse supramunicipal. 
6 - As cartas educativas são custeadas, em partes iguais, pelas câmaras municipais e pelo Ministério da Educação,
que definem previamente os respetivos custos e metodologia de elaboração. 

Artigo 20.º
Revisão
1 - Revestem a forma de revisão da carta educativa as alterações da mesma que se reflitam significativamente no
ordenamento da rede educativa anteriormente aprovado, designadamente a criação ou o encerramento de novos
estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino. 
2 - A revisão das cartas educativas é obrigatória quando a rede educativa do município fique desconforme com os
princípios, objetivos e parâmetros técnicos do ordenamento da rede educativa, devendo o processo de revisão ser
iniciado a solicitação do Ministério da Educação ou das câmaras municipais. 
3  -  O Ministério  da  Educação  e as  câmaras  municipais  reavaliam obrigatoriamente  de  cinco  em cinco  anos  a
necessidade de revisão da carta educativa. 
4 - À revisão da carta educativa são aplicáveis os procedimentos previstos para a respetiva aprovação. 

50



10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 28 de maio de 2018, pelas 14,30 horas

Artigo 21.º
Efeitos
Depois de aprovada e ratificada, a carta educativa constitui um instrumento de orientação da gestão do sistema
educativo,  de acordo com as competências  do Ministério  da Educação  e dos municípios,  incluindo quanto aos
instrumentos de apoio às iniciativas privadas, cooperativas e solidárias,  quanto à utilização de financiamentos e
quanto à colocação de recursos humanos, materiais e financeiros por parte do Ministério da Educação ou de outras
entidades públicas. 

CAPÍTULO VI
Construção, apetrechamento e manutenção de estabelecimentos de educação e ensino 
Artigo 22.º
Competências
1 - A realização dos investimentos na construção, apetrechamento e manutenção dos estabelecimentos de educação
pré-escolar e do ensino básico, previstos na carta educativa, é da competência dos municípios. 
2 - A realização dos investimentos previstos no número anterior, no que se refere à educação pré-escolar e ao 1.º
ciclo do ensino básico, compreende a identificação, a elaboração e a aprovação dos projetos, o seu financiamento e
a respetiva execução. 
3 - O exercício das competências previstas no n.º 1 efetiva-se, no que respeita aos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico,
através  de  contrato  entre  o  Ministério  da  Educação  e  os  municípios,  assente  na  identificação  padronizada  de
tipologias e custos. 
4  -  A realização  dos  investimentos,  nos  termos  do  n.º  2,  na  construção,  apetrechamento  e  manutenção  dos
estabelecimentos do ensino secundário, previstos na carta educativa, é da competência do Ministério da Educação. 

CAPÍTULO VII
Disposições finais e transitórias
Artigo 23.º
Conselhos municipais de educação
1 -  As câmaras municipais  devem adotar  as providências necessárias à criação e início  de funcionamento dos
conselhos municipais de educação no prazo de 90 dias a contar da entrada em vigor do presente diploma. 
2 - As estruturas representadas nos conselhos municipais de educação devem indicar às câmaras municipais os seus
representantes no prazo de 60 dias a contar da data da entrada em vigor do presente diploma. 
3 - Os conselhos locais de educação que se encontrem constituídos na data da entrada em vigor do presente diploma
devem  adequar  a  sua  composição  e  funcionamento  ao  que  no  mesmo  se  prevê  quanto  à  composição  e
funcionamento dos conselhos municipais de educação. 

Artigo 24.º
Cartas educativas
1 - Até à ratificação das novas cartas educativas, as decisões que incidam sobre matérias que devam integrar o seu
conteúdo  são  tomadas  em  articulação  entre  o  Ministério  da  Educação  e  os  municípios,  sem  prejuízo  das
competências respetivas. 
2 - As cartas educativas devem ser aprovadas e ratificadas no prazo de um ano a contar da data da entrada em vigor
do presente diploma. 
3 - As cartas educativas existentes devem ser adaptadas ao previsto no presente diploma, no prazo referido no
número anterior. 

Artigo 25.º
Transição de competências
1 - As competências exercidas pelo Conselho Consultivo de Ação Social Escolar e pelo Conselho Consultivo dos
Transportes Escolares, nos termos, respetivamente, dos Decretos-Leis n.ºs 399-A/84, de 28 de Dezembro, e 299/84,
de  5  de  Setembro,  passam a  ser  exercidas,  nos  termos  do  presente  diploma,  pelos  conselhos  municipais  de
educação. 
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2 - As referências feitas em diplomas normativos, ou outros, ao Conselho Consultivo de Ação Social Escolar e ao
Conselho  Consultivo  dos  Transportes  Escolares  passam  a  considerar-se  feitas  aos  conselhos  municipais  de
educação. 

Artigo 26.º
Transferência de património
O património e os equipamentos afetos aos estabelecimentos do 1.º ciclo do ensino básico que não foram objeto de
protocolo, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 77/84, de 8 de Março, transferem-se
para  os  municípios,  com  dispensa  da  celebração  dos  referidos  protocolos  e  de  qualquer  outra  formalidade,
constituindo o presente diploma título bastante para esse efeito. 

Artigo 27.º
Recursos financeiros
1 - Os municípios podem aceder ao apoio financeiro no domínio das infraestruturas, equipamentos e apetrechamento
dos estabelecimentos de educação pré-escolar  e do 1.º  ciclo do ensino básico, no âmbito do eixo prioritário III,
relativo  às  intervenções  da  administração  central  regionalmente  desconcentradas,  dos  programas  regionais  do
Continente,  do Quadro Comunitário de Apoio III,  nos termos e condições definidos nos respetivos regulamentos
específicos. 
2 - No que respeita aos investimentos previstos no n.º 3 do artigo 22.º, o montante das verbas a transferir é o previsto
nos respetivos contratos. 

Artigo 28.º
Pessoal não docente dos estabelecimentos de educação e do ensino básico
1 - De acordo com o conteúdo, qualitativo e quantitativo, da política global de gestão do pessoal não docente dos
estabelecimentos de educação pré-escolar e de ensino, o Governo, em articulação com a Associação Nacional dos
Municípios Portugueses, adotará as providências normativas e financeiras necessárias à gestão desse pessoal pelas
autarquias locais, em particular quanto ao pessoal dos jardins de infância e dos estabelecimentos do 1.º ciclo do
ensino básico. 
2 - Na gestão referida no número anterior, são assegurados os princípios da plena integração funcional do pessoal
não  docente  no âmbito  da gestão  específica  de cada  estabelecimento de educação  pré-escolar  e  de  ensino e
respetivos agrupamentos, bem como da mobilidade intermunicipal. 
3 - A presente disposição não prejudica o desempenho de funções por parte do pessoal afeto aos estabelecimentos
de educação pré-escolar e de ensino já pertencente aos quadros de pessoal das autarquias locais. 

Artigo 29.º
Norma revogatória
São revogados os artigos 2.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de Dezembro, e os artigos 8.º e 9.º do Decreto-
Lei n.º 299/84, de 5 de Setembro. 

Artigo 30.º
Produção de efeitos
O presente diploma produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2003.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 12 de Setembro de 2002. - José Manuel Durão Barroso - Maria
Manuela Dias Ferreira Leite - António Jorge de Figueiredo Lopes - José Luís Fazenda Arnaut Duarte - José David
Gomes Justino - Pedro Lynce de Faria - Luís Filipe Pereira - António José de Castro Bagão Félix - Luís Francisco
Valente de Oliveira - Isaltino Afonso de Morais. 

Promulgado em 23 de Dezembro de 2002.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
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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 efetue 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.

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
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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
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:
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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
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:
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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;
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
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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.

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
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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

Lei n.º 65/2015
Diário da República n.º 128/2015, Série I de 2015-07-03
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 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:
«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
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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

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
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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
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 - [...].
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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].

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 - [...].
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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 - [...].»

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:
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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;
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.
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.
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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
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.
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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
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.
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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.

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.
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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
[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.
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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.
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.

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.

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 7-
B/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.
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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.
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.
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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
[...]
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 - [...].
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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.

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. 
- O Secretário de Estado da Educação, João Miguel Marques da Costa.
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O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “nós temos que
iniciar  o  procedimento  de  contratação  pública  de  imediato  para  preparar  o  ano  letivo
2018/2019, mas este Plano Municipal de Transportes Escolares é fundamental e obrigatório
para  podermos  dar  início  ao  procedimento  de  contratação  pública  para  os  transportes
escolares.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “A organização dos Transportes
Escolares é competência dos Municípios. Esta competência está prevista na alínea gg) do n.º
1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro que diz que “…compete à Câmara
Municipal assegurar, organizar e gerir os transportes escolares”.
Para  a  elaboração  do  Plano  Municipal  de  Transportes  Escolares  foi  realizado  um
levantamento  das  necessidades  de  transporte  escolar  para  todos  os  níveis  de  ensino,
nomeadamente  jardins-de-infância  e  escolas  dos  1º,  2º  e  3º  ciclos  do  ensino  básico  e
secundário, feitas reuniões com as diversas escolas e empresas de transporte.
A Rede Concelhia dos Transportes Escolares compreende uma oferta para todos os alunos
do ensino pré-escolar e oficial que frequentam o Agrupamento de Escolas de Soure e o
Instituto Pedro Hispano.
Sabemos que foi deliberado por unanimidade isentar os alunos abrangidos pela escolaridade
obrigatória que frequentam os estabelecimentos de ensino da rede pública e financiados pelo
Ministério de Educação com contratos de associação localizados no Município de Soure.
O que estamos a abordar é um documento que dá resposta às necessidades educativas dos
alunos do nosso concelho, cujos aspetos mais relevantes são: a aplicação da Lei; a garantia
de gratuitidade dos transportes escolares para todos os alunos; Permite que todas as crianças
e jovens, sem exceção, tenham acesso à educação de forma igualitária; Previne o abandono
escolar e promove a fixação dos alunos no nosso Concelho. 
Naturalmente, votarei favoravelmente este documento.”---------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “só gostaria de perguntar qual
foi a atualização, se é que houve alguma atualização do ano passado para este ano?.”----------

O Senhor Vice-Presidente Américo Nogueira referiu que: “aumentou o número de alunos e
o número de transportes.”--------------------------------------------------------------------------------- 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “o anterior Plano
de  Transportes  foi  aprovado  já  na  vigência  deste  Mandato,  em  Dezembro,  portanto,
digamos que este é apenas uma ligeira atualização.”---------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “ o documento apresentado para o
ano  2018/2019,  mantém no  essencial  o  mesmo  conteúdo  e  as  mesmas  finalidades  do
documento apresentado para o ano letivo de 2017/2018.
Tal como no ano anterior, a CDU considera como positivo a existência de um documento
que planifique a rede de transportes escolares em todo o Concelho, que, na nossa opinião,
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deveria ir mais longe e abranger toda a população residente no Concelho de Soure, criando
uma verdadeira Rede de Transportes Municipais. 
A gratuitidade e garantia de transporte por parte da autarquia, não representa uma nova
ajuda direta às famílias e aos alunos que frequentam a escolaridade obrigatória porque já têm
este direito que lhes é dado pela lei em vigor e os transportes já eram garantidos a todos pela
autarquia, mas representa uma ajuda direta aos alunos que frequentam o ensino secundário
que só têm 50% de apoio face à legislação em vigor, e que agora passam a ser isentados de
qualquer pagamento.
Tal como no ano anterior, em nome da Coligação Democrática Unitária discordo que o
Município não cumpra a legislação em vigor e em nome da tão proclamada “liberdade de
escolha”, se garanta e financie o transporte escolar a alunos que residam fora da área de
influência  do  Estabelecimento  de  Ensino  Particular,  IPH,  contrariando  claramente  a
legislação em vigor que define áreas de influência para os Colégios Privados e que neste caso
são as Freguesias de Granja do Ulmeiro, Alfarelos e Figueiró do Campo.
O  apoio  e  transporte  de  57  alunos  que  residem  fora  destas  Freguesias,  para  além  do
contorno à legislação existente, representa um apoio direto ao Estabelecimento de Ensino
Particular que deixou de prestar este serviço aos seus alunos pelos seus próprios meios e vê
a autarquia a substitui-la, a custo zero. 
Porque não nos revemos nestes procedimentos, na nossa opinião, de incumprimento legal
mas  também  de  claro  benefício  a  uma  entidade  privada,  mantenho  o  meu  sentido  de
voto.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por maioria, com 6 (seis) votos a favor 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 para o Ano
Letivo de 2018/19.-----------------------------------------------------------------------------
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos proferiu a seguinte Declaração de Voto: “voto
contra  a  proposta  de  Plano  Municipal  de  Transportes  Escolares,  por  entender  que  ele
contém aspetos que ferem a legislação em vigor, no que toca à garantia de transporte e
respetiva gratuitidade aos alunos que residem fora da área de influência do Instituto Pedro
Hispano.”------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 11. CULTURA/DESPORTO
             . Comemorações dos 44 Anos do 25 de Abril de 1974
              . Comemorações dos 20 Anos da Biblioteca Municipal (1998-2018)
             . Festival de Sopas e do Arroz Doce 
              . 1.º Duatlo de Soure
             . Campeonato Europeu de Escalada (Youth Cup Boulder Soure 2018)
              . Feira do Emprego e Formação Profissional
                  - Balanço
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O Senhor Vereador Dr. Gil Soares referiu que: “relativamente ao balanço, juntámos nesta
reunião  de  Câmara  um  pequeno  balancete  financeiro  ao  relatório  sobre  as  despesas
distribuídas pelas várias ações. É elucidativo daquilo que decorreu nestes dias em termos de
atividades no Concelho de Soure, como tal, gostava só de salientar e agradecer a todos os
serviços envolvidos, trabalhadores municipais que de uma forma profissional empenhada e
dedicada, a tempo inteiro, contribuíram para o sucesso de todas estas atividades, desde os
Serviços de Cultura; Biblioteca Municipal; Serviços Educativos; Ação Social e GIP; Serviços
de Transportes; Proteção Civil; Serviços de Limpeza; Agrupamento de Escolas de Soure;
IPH – Instituto Pedro Hispano; a todos os professores, educadores, professores das AEC,
auxiliares e, especialmente, aos alunos; às Juntas de Freguesia, também sem eles não seria
possível;  às  Coletividades  das  várias  Freguesias,  Associações,  Grupos  Musicais  que  se
envolveram; aos membros do Gabinete Pessoal do Senhor Presidente que sempre estiveram
presentes; à comunidade em geral e também, e em especial, ao Senhor Presidente de Câmara
pela confiança depositada nas diversas equipas no desenrolar destas atividades.
Os objetivos penso que foram alcançados de forma meritória, desde logo desenrolar uma
coesão concelhia através da mobilização e participação da população nas diversas atividades.
Salientar e também dar aqui uma palavra de apreço à comissão nomeada para a preparação
das Comemorações do 25 de abril de 1974, a forma digna e inovadora como decorreram as
Comemorações, quer dos 44 anos do 25 de abril de 1974, quer dos 20 anos da Biblioteca
Municipal de Soure. 
A participação ativa de toda a comunidade escolar na Feira do Livro, na Feira do Emprego e
Formação Profissional, no Concurso Municipal de Leitura, nos 20 anos da Biblioteca em
geral, no espetáculo das AEC.
Em termos desportivos, a afirmação nestes dias no Concelho de Soure numa estratégia de
atração da realização de provas desportivas de cariz regional, nacional e até internacional
como é o caso dos Campeonatos Nacionais de Bilhar ainda a decorrer, o 1.º Duatlo de
Soure, Campeonato Europeu de Escalada. 
A afirmação de Soure como um Concelho empreendedor e gerador de emprego e de ideias
de negócio como resultou, claramente, da Feira de Emprego e Formação Profissional.
A afirmação inequívoca da nossa imagem de marca que nos distingue também de outros
Concelhos, a riqueza associativa. Um programa com estes dias em permanência, só podia
acontecer porque, de facto, temos conteúdos também no Concelho de Soure para preencher
todos estes dias.
Em suma,  é  com este  tipo  de  eventos,  enquadrados,  naturalmente,  numa  estratégia  de
desenvolvimento sustentável, traduzida no nosso Plano de Atividades que podemos afirmar
convictamente que Soure está no Centro e que sem  falsas modéstias podemos afirmar que
é, cada vez melhor, viver, trabalhar, estudar e investir no Concelho de Soure.”------------------
 
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “pretendo saudar todas as iniciativas
que constam do documento/Relatório, pela qualidade, diversidade e capacidade de envolver
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muitas pessoas nas iniciativas realizadas. Saudar também a natureza  do documento, com uma
informação muito detalhada de todas elas, mas também um sinal de grande transparência do
impacto financeiro destas diversas iniciativas.”------------------------------------------------------------

O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Municipal  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “dar-vos
conhecimento do balanço, pela sua dimensão financeira, portanto, esta questão também é
relevante  que  seja  transparente  e  que  seja  do  conhecimento  de  todos,  até  para  nossa
autocrítica e avaliação, perceber que atingiu uma dimensão no seu conjunto, como disse
alguém o ano passado que era muita coisa junta, nós este ano tentámos partilhar. A sua
dimensão implica um investimento forte, sendo que é, neste momento, já era, mas agora de
uma forma muito mais consciente, o segundo maior investimento concelhio em termos de
promoção das diversas atividades culturais  e  até como foi visto na Feira  de Emprego e
Empreendedorismo.”---------------------------------------------------------------------------------------

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

Ponto 12. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
               . EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

              . MANUTENÇÃO DE RELVADOS DESPORTIVOS 
                      - Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES
                EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

                 MANUTENÇÃO DE RELVADOS DESPORTIVOS

                    * ADJUDICAÇÃO
      

Por deliberação da Câmara Municipal, na sua Reunião de 24.04.2018, foi decidido recorrer à figura do ajuste
direto, como procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

Das várias entidades consultadas, apenas a seguinte apresentou proposta:

EMPRESA VALOR

Rasgos de Verde, Unipessoal, Lda 10.320,00 €

Conforme relatório de análise em anexo, uma vez que a empresa respondeu ao solicitado, que o preço proposto
está de acordo com o preço base definido, sugere-se a adjudicação à entidade “Rasgos de Verde, Unipessoal,
Lda”.

O contrato do presente serviço será reduzido a escrito nos termos dos artigos 94º e seguintes do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo e do artigo 125.º do Código
dos Contratos Públicos,  sugere-se a dispensa de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável  ao
interessado.
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Nos termos do artigo 290.º-A do CCP a Câmara Municipal deve designar um gestor do contrato com a função de
acompanhar permanentemente a execução deste. Desta forma, sugere-se que seja designado o técnico Mauro
Alegre.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A dispensa da audiência prévia;

2. A aprovação da minuta do contrato;

3. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Rasgos de Verde, Unipessoal, Lda”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 10.320,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;

5. A designação para gestor do contrato o técnico Mauro Alegre.

À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
21.05.2018

DESPACHO:
Adjudique-se nos termos propostos.
Soure 21/05/2018
O Presidente da Câmara Municipal, 
(Mário Jorge Nunes)

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

Ponto 13. DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
              . Piscina Municipal ao Ar Livre de Soure
              . Bar de Apoio - Concessão de Exploração
                 -  Adjudicação

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: DESPORTO E TEMPOS LIVRES
PISCINAS MUNICIPAIS AO AR LIVRE DE SOURE

 BAR DE APOIO – CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO

-  ADJUDICAÇÃO

Por deliberação da Câmara Municipal, na sua Reunião de 16.04.2018, foi decidido recorrer ao procedimento em
epígrafe, para Concessão de Exploração do Bar de Apoio às Piscinas Municipais ao Ar Livre de Soure.

De acordo com o Relatório Final do Júri, é proposta a seguinte ordenação:

ORDEM ENTIDADE  /  PESSOA EM NOME INDIVIDUAL VALOR

1 Lúcia Maria Conceição Mendes Almeida 600,00 €

2 Diogo Filipe Mendes Almeida 580,00 €
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Durante  a  fase  de  audiência  prévia,  nenhum  dos  concorrentes  notificados  se  pronunciou  sobre  o  Relatório
Preliminar.

Assim, sugere o Júri, nomeado para o efeito, que se adjudique a Concessão a “Lúcia Maria Conceição Mendes
Almeida”, pelo valor de 600,00€, uma vez que apresentou a melhor proposta e que esta cumpre os requisitos
exigidos.

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A homologação do relatório final do Júri;

2. A concessão da exploração do Bar de Apoio das Piscinas Municipais ao Ar Livre de Soure a “Lúcia Maria
Conceição Mendes Almeida”, pelo valor de 600,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
24.05.2018

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

Ponto 14. AÇÃO SOCIAL

                . CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO

               . Aquisição de Viatura
                       -  Escolha do Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações: 

Assunto: AÇÃO SOCIAL
           CPCJ – COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO

               - AQUISIÇÃO DE VIATURA

    *   ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
      

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 13.821,14 euros, inferior ao
limite máximo de 20.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia, cf. alínea d)
do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de
Agosto.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1
do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.

O presente encargo tem dotação no Orçamento de 2018 na rubrica 02.03.07.01.06.02 e trata-se de ação inscrita
nas Grandes Opções do Plano com a classificação 05.003 2018/328.
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2. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

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

- Sodicentro – Comercio de Veículos, Lda.

4. JÚRI

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

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
23.05.2018

DESPACHO:
Adjudique-se por ajuste direto, 
nos termos da proposta infra.
Soure 23/05/2018
O Presidente da Câmara Municipal, 
(Mário Jorge Nunes)

e

Assunto: CPCJ – COM. PROT. CRIANÇAS/JOV. EM RISCO
                 . Aquisição de Viaturas
                        . Proposta de aquisição de viatura  

Na sequência da necessidade verificada de dotar a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Soure,
de uma viatura que possibilite a realização de deslocações rápidas, seguras, fiáveis, com o conforto e características
adequadas à diversidade das deslocações, por indicação superior, efetuou-se o caderno de encargos anexo a este
documento, por forma a definir as características adequadas às necessidades do serviço.

Assim sugere-se a abertura de um procedimento concursal para a aquisição de uma viatura ligeira, tendo como base
técnica o caderno de encargos em anexo, estimando-se o valor base total de 17.000,00€ ( IVA Incluído), recorrendo
à consulta à seguinte entidade:

“ENTIDADES SUGERIDAS PARA CONSULTA”
 SODICENTRO - COMÉRCIO DE VEÍCULOS, LDA. 

o E-mail: joao.bento@sodicentro.pt
o NIPC:  501 328 459

O Técnico Superior
(Vítor Miranda, Eng.º Eletrotécnico)
 18/05/2018

O Senhor Presidente da Câmara  Municipal  Mário Jorge Nunes referiu que:  “trata-se  da
aquisição de uma viatura que vai servir para a Ação Social e também para a CPCJ. Feita uma
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consulta ao mercado, foi encontrada uma viatura versátil para todos os serviços municipais,
portanto, dar-vos conhecimento.”------------------------------------------------------------------------ 

A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “de acordo com o despacho do Senhor
Presidente, também este ponto é apenas para conhecimento do Executivo... Ainda assim, no
plano político, embora se me afigure que não se trata de uma prioridade, uma vez que o quadro
atual de viaturas existentes no Município não evidência uma necessidade urgente e permanente
que conduza a esta aquisição, compreendo a sua opção política!”---------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “tomou-se a
devida nota da posição da Senhora Vereadora Nádia Gouveia, mas, ainda assim, acrescentar
aqui a informação, que aos mais atentos não deve escapar, mas vou adiantando a minha
posição e que será, a não ser que os Senhores Vereadores tomem uma posição diferente, até
quando for  do  Plano  de  Atividades  e  Orçamento,  podemos  ter  que  corrigir,  concertar
posições de acordo com as maiorias que se forem constituindo em sede de Executivo ou de
Assembleia  Municipal.  Como  sabem,  nós  temos  usado,  há  vários  anos  a  esta  parte,  a
modalidade de contratar frotas em regime de aluguer operacional de viaturas. Não é minha
intenção renovar este tipo de serviço, seja substituir estas viaturas por veículos próprios do
Município, ainda que adquiridos sobre outra forma e em planos que entendemos que sejam
ajustados e que não ter que ser, forçosamente, viaturas novas. No período que mediou os
dois contratos até hoje feitos no Município para os contratos de renting aluguer de frota
operacional, tivemos um primeiro concurso que decorreu entre 2009 e 2014 e tivemos um
outro entre 2014 e 2017/2018, ou seja, temos seis viaturas, duas delas serão devolvidas no
próximo mês de dezembro, outras duas em janeiro e penso que uma em fevereiro e outra
em  março.  Não  é  minha  intenção  propor  ao  Executivo,  nem  preparar  em  Plano  de
Atividades  e  Orçamento,  irmos  para  a  mesma  modalidade.  É  minha  intenção  adquirir
viaturas que substituam essas mesmas seis viaturas e temos vindo a fazê-lo. No período em
que mediou os dois contratos, tivemos que ter aqui alguma contingência e socorremo-nos de
viaturas  pouco  valorizadas  em  adiantado  estado  de  uso  e  que  nos  foram  muito  úteis,
também tivemos sorte, todas elas estão a circular. Uma Renault Kangoo que comprámos
por 2.500,00 euros e que terá custado em manutenção e grandes reparações mais 3.000,00
euros  ao  longo  destes  três  anos  de  utilização,  fazia  30.000km  por  mês  -  30  meses  x
30.000km dá 900.000km - e ainda aí está pronta para desenrascar alguma coisa. A Senhora
Vereadora tem razão, o nosso parque automóvel aparentemente até já está com dimensões
generosas, começa a encher o parque, portanto, os carros até têm todos bom aspeto, mas
tem este nível de utilização. Não a substituímos, ainda ai está para o que for, está a custar
200,00 euros por ano de seguro. Também temos uma Renault 4L que consegui evitar que
fosse vendida, nunca propus a sua venda, porque eram duas e uma foi vendida por 250,00
euros e anda a circular na Vila de Soure e a outra está ao serviço da oficina e está às ordens
do  responsável  da  oficina  e  tem um custo  de  manutenção  de  140,00  euros  de  seguro
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anualmente e não tem despesa em oficina porque é a nossa própria oficina que faz a sua
manutenção. Ai está mais uma viatura que contribui para o nosso alongar parque automóvel.
A Renault  4L deve  ficar,  na  minha  opinião,  suscetível  de  ser  alterada  pela  maioria  dos
Senhores Vereadores, nem  que seja para quando houver um passeio de carros antigos do
Concelho possa ir a viatura Município de Soure Renault 4L. Não somos caso único Senhora
Vereadora, não se espante porque em vários Municípios do país estas Renault 4L que têm
trinta  e  muitos  anos  e  outros  veículos,  assim  como veículos  dos  Bombeiros,  têm sido
preservados e servem de facto também para representar… Nós quando entrámos aqui há
quatro anos atrás tivemos necessidade e  vendemos sucata, vendemos um cilindro que hoje
me arrependo de o ter vendido, só que ele era muito grande, saiu cortado a maçarico e cujos
17.000,00  euros  de  receita  deu para  comprar  uma carrinha  que ainda hoje  funciona  ao
serviço das águas.
Portanto, o nosso parque automóvel, de facto, tem vindo a crescer, mas tem uma estratégia e
tem este entendimento. É natural que daqui até ao final do ano, se houver condições, se
adquira pelo menos mais uma viatura, nestes moldes, viatura de serviço. Depois entregamos
os dois peugeot mais pequenos, no início do ano tem que ser adquirida uma outra viatura
para uma serviço mais técnico virado para a formação, com caraterísticas intermédias até de
possível representação e quando em março ficarmos sem nenhum, quando tivermos que
devolver a última viatura de renting, teremos necessidade de comprar uma outra viatura para
o  uso  da  vereação.  Isto  é  uma  observação,  a  Senhora  Vereadora  como  está  aqui  no
Município todos os dias vai, de facto, vendo o parque automóvel aumentar, mas tem de
facto esta contingência e aquilo que agora parece estar a aumentar, um dia destes diminui
seis de uma vez, portanto, é essa uma das explicações.”----------------------------------------------

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

Ponto 15. SAÚDE
               . Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável e a 

Promoção da                                                                                                       
Atividade Física 

                    - Protocolo
                      .  Administração Regional de Saúde do Centro, IP
                          . Direção - Geral da Saúde (DGS)

Deliberado, por unanimidade, aprovar o presente Protocolo de Cooperação entre a
Administração Regional de Saúde do Centro, IP e a Câmara Municipal de Soure.----

Ponto 16. SAÚDE
               . Núcleo Regional do Centro Liga Portuguesa Contra o Cancro
                - Caminhada “O que nos Liga – 50 anos”
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Foi tomado conhecimento.-------------------------------------------------------------------

Ponto 17. SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO SAÚDE

                . USF – Unidade de Saúde Familiar de Alfarelos/Granja do 
Ulmeiro/Figueiró do Campo

                    - Revogação do Contrato de Empreitada

Foi presente a seguinte informação: 

Assunto: SAÚDE – AÇÕES NO ÂMBITO DA SAÚDE
                 - USF – Unidade de Saúde Familiar de Alfarelos/Granja do Ulmeiro/Figueiró do Campo
                  -  Revogação do contrato de empreitada

Relativamente ao tema em assunto, informamos:

1. No dia 26-08-2016, em Reunião de Câmara, foi, por unanimidade, deliberado abrir procedimento com
vista à execução da empreitada;

2. Em 13-02-2017 – igualmente em Reunião de Câmara, foi, por unanimidade, deliberado adjudicar a sua
execução à firma GAR-FIVE, LDA.

3. Em 22-05-2017 – Foi assinado o respetivo auto de consignação, determinado o início de execução dos
mesmos ;

4. O  prazo  de  execução  contratado  foi  de  9  meses,  o  que  conduziria  à  data  limite  para  conclusão  da
empreitada o dia 21-02-2018;

5. Em 04-12-2017, com três autos de medição apresentados até então (23.013,03 €, 24.880,25 € e 6.671,05
€)  num total  de  55.365,13 €,  correspondendo a  15,1% da obra,  o  empreiteiro  vem solicitar  uma 1ª
prorrogação graciosa de prazo, com limite no dia 30-04-2018;

6. Este pedido de prorrogação surgiu após:
              i) Várias chamadas de atenção, por parte do representante do dono de obra, relativamente ao atraso evidente

no andamento dos trabalhos;

           ii) uma reunião efetuada com o empreiteiro onde o mesmo se comprometeu com a conclusão dos trabalhos
até à data de 30-04-2018 (finais do mês de abril);

7. Àquela  data  (04-12-2017)  previa  o  plano  de  trabalhos  aprovado  uma  faturação  de  215.544,42  €,
correspondentes a uma execução 58,8 % da empreitada.

8. Em reunião do executivo de 29-01-2018 a prorrogação solicitada foi aprovada;

9. Em 30-04-2018 veio o empreiteiro solicitar nova prorrogação graciosa de prazo, agora até final do mês de
junho  (30-06-2018),  fazendo  referência  à  libertação  das  instalações  do  Centro  de  Saúde  como fator
impossibilitante para a “realização das obras de adaptação previstas para o local”;
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10. Não  pondo  em  causa  o  facto  da  libertação  das  instalações  existentes  no  antigo  Centro  de  Saúde
condicionarem o normal andamento dos trabalhos, isso mesmo foi tido em consideração aquando da
aprovação da 1ª prorrogação de prazo solicitada;

11. No  entanto,  as  dificuldades  em  garantir  o  normal  desenvolvimento  dos  trabalhos  evidenciadas  pelo
empreiteiro, seja no seu relacionamento com os subempreiteiros, ou na correta definição das tarefas a
desenvolver,  não têm em nosso entender,  permitido que o mesmo assegure o normal desenvolver da
empreitada.

12. Tal facto é evidenciado pelo não cumprimento, por parte do mesmo, dos planos de trabalhos por ele
apresentados.

13. Agendada nova reunião, com caráter de urgência, para o dia 23-05-2018 foi, de acordo com autorização
recebida superiormente, abordados os assuntos constantes da ata manuscrita que se anexa à presente
informação.

Neste contexto, propomos:
i. Que se aprove a ata elaborada na reunião de 23/05/2018, em anexo;
ii. Que se aprove a revogação do contrato da empreitada em assunto;
iii. Que se elabore uma proposta de acordo de revogação, a enviar ao empreiteiro, para sua concordância.

À consideração superior,
(Mário Monteiro, Eng.º.
Chefe de D.I.O.P.M)
2018-05--23

O Senhor Presidente da Câmara  Municipal  Mário Jorge Nunes referiu que:  “trata-se  da
revogação do contrato de empreitada da obra  de reabilitação da  Extensão de Saúde de
Granja do Ulmeiro. No dia 26.08.2016 decidimos abrir procedimento; no dia 13.02.2017, foi
deliberado adjudicar  à  empresa  GAR-FIVE, Lda;  no dia  22.05.2017 foi  feito o auto de
consignação, o prazo para conclusão era de nove meses, o que terminaria no dia 21.02.2018.
Foi pedido uma prorrogação de prazo e nós demos até 30.04.2018, acontece que não está
executada a obra, nem para lá caminha, portanto, a proposta é que se faça a cessação do
contrato  nos  termos  do  CCP  e  informo-vos  que  sendo  aprovada  essa  proposta,  que
contactarei um jurista na praça disponível que nos possa ajudar a fazer este processo que
pode ser contencioso,  de modo que de imediato se inicie novo procedimento,  concurso
público urgente nos termos da lei do CCP e também da Lei do enquadramento orçamental
publicado a semana passada para que não deixemos fugir esta candidatura cujo prazo é no
dia 30 de julho. Portanto, vou ter que pedir prorrogação de prazo da candidatura junto do
POCentro, mas que tenho que provar que tudo aquilo que era competência do Município do
promotor da obra foi feito para que a obra fosse executada. Qualquer outra tentativa de
continuar a “facilitar a vida ao empreiteiro”, dá indicio que estamos a pactuar com o não
desenvolvimento da obra e não há razões para continuar a prorrogar o prazo, porque a obra
não está em fase final, não estamos à espera de uns acabamentos ou de uns puxadores das
portas. A obra previa um plano de trabalhos que não foi executado e o volume de obra
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realizado anda na ordem dos 55.000,00 euros para uma obra de cerca de 300.000,00 euros,
portanto, está longe de ser realizada.
Portanto, aquilo que eu proponho é que se aprove a revogação do contrato de empreitada.”-

O  Senhor  Vereador  Eng.º  Agostinho  Gonçalves  referiu  que:  “esta  situação  já  a  tinha
sinalizado quando foi  a  discussão da  análise  da  execução orçamental  e  que me pareceu
estranho o nível de Execução que tinha sinalizado na altura e achei que era preciso fazer
alguma  coisa.  Muito  bem,  acho  que  o  empreiteiro  e  por  aquilo  que  os  serviços  aqui
descrevem e pela ata, penso que o empreiteiro não terá muitas possibilidades de cumprir o
prazo.  Portanto  aquilo  que  se  propõe  é  que  se  aprove:  primeiro,  a  ata  da  reunião  de
23.05.2018, tudo bem; segundo, a revogação do contrato de empreitada; terceiro,  que se
elabore  uma  proposta  de  acordo  de  revogação  a  enviar  ao  empreiteiro  para  sua
concordância. O que eu propunha aqui era o contrário, ou seja,  nós aprovamos a ata e
depois, antes de irmos para a revogação, elaborarmos uma proposta de acordo de revogação
e negociar num tempo limite, porque se o empreiteiro quiser criar problemas jurídicos isto
vai-se  arrastar.  Portanto,  primeiro  apresentar  uma proposta  de  acordo  de  revogação  ao
empreiteiro,  ver  qual  a  reação  dele,  dar  uma  oportunidade  de  se  defender  num prazo
razoável e depois então decidir ir para a frente, se ele quiser, mesmo que não tenha razão,
mas o sistema jurídico a gente sabe como é que é, nem daqui a um/dois anos aquilo é
resolvido. Essa é a minha proposta, agora é factual que não está a cumprir, mas tentar é
resolver isso rapidamente, não caindo num “lamaçal jurídico”. Não conheço o empreiteiro,
não sei se é pessoa possível de negociar, mas penso que é mais prudente da nossa parte para
não cairmos numa situação jurídica que depois se arrasta nos tribunais e o prazo não é
cumprido e perdemos o financiamento.”----------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “aquilo que eu
leio da sua proposta é que não há dúvida que se aprove a ata de 23.05.2018; que se aprove a
revogação do contrato de empreitada, aqui tenho uma dúvida que é como é que eu vou
revogar um contrato que já terminou e que se elabore uma proposta de acordo de revogação
a enviar ao empreiteiro com a sua concordância, uma proposta de acordo implica culpas das
partes e o Município aqui não tem culpa nenhuma...”-------------------------------------------------

O  Senhor  Vereador  Eng.  Agostinho  Gonçalves  referiu  que:  “fazer  uma  avaliação  ao
inventário, isso é obrigatório… sim isso concordo, mas a Câmara avançar com a revogação
do contrato, digamos que o empreiteiro pode não concordar e pode-se defender, é só isso
que eu tenho em questão. O empreiteiro já concordou  em revogar, está assinada mas não é
um acordo formal de revogação do contrato, são coisas diferentes, isto é ata, e o que é que
diz aqui: “será elaborado um novo com os trabalhos exatamente executados até à data. Todos os materiais
e equipamentos que respeitem as exigências do caderno de encargos poderão ser pagos nos moldes a definir no
acordo de revogação.” Daquilo que leio, o empreiteiro ainda não aceitou o acordo de revogação,
mas posso estar errado, talvez fosse preferível negociar primeiro... o empreiteiro tem um
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contrato para executar a obra, certo,  não cumpriu, mas pode alegar vários motivos, ele tem
direitos a se defender, ele já alegou motivos, os motivos não interessam se são verdadeiros
ou falsos, interessam no plano jurídico, para entrar num plano judicial não interessam, são
coisas diferentes, ninguém tem dúvida que a Câmara tem razão, ele pode arrastar o processo
lindamente  e  o  financiamento  vai  à  vida.  Eles  no  Tribunal  vão  perder,  mas  depois  há
negociações,  quero acautelar é que nós não percamos o financiamento e se for possível
tentar  um  acordo  prévio,  isto  é  só  proposta  minha,  a  Câmara  decide.  Os  próprios
subempreiteiros podem colocar problemas, se calhar não pagaram aos subempreiteiros. Se
for possível chegar a um acordo com eles, a coisa resolve-se bem, se não temos que agir,
mas este passo de firmeza deve ser  dado… Eu não concordo, eu invertia o 2 para o 3, é só
alterar a ordem, isto porquê? Se isto não correr bem, vão para Tribunal, a Câmara tem uma
posição muito forte, nós fizemos tudo, demos todas as oportunidades ao empreiteiro e isso
o juiz é do dia para a noite, porque o advogado deles, se for um advogado minimamente
preparado, pode dizer: vocês foram logo para a revogação, não deram  espaço e isso arrasta-
se e uma forma cautelar de não cairmos numa situação, poderá ser exagero da minha parte,
mas pode acontecer, no mundo das obras é complicado.”-------------------------------------------

O Senhor  Presidente  da  Câmara  Municipal  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “atentos  à
proposta do Senhor Chefe de Divisão é deliberado tomar conhecimento da ata entre os
empreiteiros, o Chefe de Divisão e a Equipa Técnica; que da proposta do Senhor Chefe de
Divisão que se aprove a ata anexa a este documento e que fiquem mandatados os serviços
para elaborar uma proposta de revogação a enviar ao empreiteiro para sua concordância. O
ponto 2 não é aprovado, portanto fica aprovado o ponto 1 e o 3 da proposta.”-----------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar: 
-  ata elaborada na reunião de 23.05.2018;
- Que se elabore uma proposta de acordo de revogação, a enviar ao empreiteiro, para
sua concordância, conforme decorre da informação técnica dos serviços.----------------

Ponto 18. AÇÃO SOCIAL
               . IFRRU - AQUISIÇÃO/REABILITAÇÃO

                 - Reabilitação do Imóvel na Rua do Talho n.º 5
                    .  Aprovação do Projeto de Execução e Abertura de Procedimento

Foram presentes as seguintes informações: 

Assunto: AÇÃO SOCIAL
         IFRRU - AQUISIÇÃO/REABILITAÇÃO
         REABILITAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA DO TALHO Nº 5
         ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

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

Sugere-se a adoção da modalidade de concurso público, uma vez que o preço base é de 250.000,00 euros, cf. alínea b) do
artigo 19º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111- B/2017, de 31 de agosto –.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, pertence à Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada superior a 149.639,36 euros –
cf. alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho –.

O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento, para o presente ano de 2018 e nos anos seguintes,
pela rubrica 02.03.07.01.02.02 e trata-se de ação inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de  05.002
2018/131 1.

A distribuir pelos anos de 2018 e 2019, estima-se a seguinte repartição de despesa para cada um dos anos:

- Ano de 2018 – 25.000,00 Euros;
- Ano de 2019 – 225.000,00 Euros

2. PROCESSO DE CONCURSO

Do programa de procedimento.

3. NOMEAÇÃO DE JÚRI

Nomeação dos membros a integrar o júri:

1. Presidente: Mário Monteiro, Engº, (Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais);
2. Vogal: Mauro Alegre, Engº (Técnico Superior);
3. Vogal: Vítor Miranda, Engº. (Técnico Superior).
4. Suplente: Ivo Costa, Dr. Técnico Superior;
5. Suplentes: Fernando Cavacas, Dr., Técnico Superior

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
24.05.2018

e

Assunto: AÇÃO SOCIAL
          - IFRRU - Aquisição/Reabilitação
          - Reabilitação do Imóvel na Rua do Talho nº 5
          - Aprovação do Projeto de Execução e Abertura de Procedimento

O Município de Soure é proprietário de um imóvel em elevado estado de ruína, localizado na Rua do Talho nº5 em Soure.

Os serviços técnicos do Município desenvolveram uma proposta de reabilitação deste edifício, em ordem a instalar 4 frações de tipologia T2,
de acordo com a capitação de áreas prevista pelo IHRU – Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana.

O Projeto de Execução concretiza todas as opções construtivas em ordem à recuperação integral do imóvel  e à melhoria da eficiência
energética. As Medições e Orçamento desenvolvidas, estimam esta obra em 250.000,00€ (duzentos e cinquenta mil euros).

Atualmente, o IHRU tem disponível um instrumento financeiro (IFRRU) que apoia obras desta tipologia, desde que inseridas em ARU´s,
condição que aqui se verifica. O Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Regeneração Urbana, não tem componentes de fundo perdido,
mas tem um período de pagamento que pode chegar aos 20 anos, e juros em torno de 1%.

Assim, sugere-se:

- a aprovação do Projeto de Execução da Reabilitação Urbanística do Imóvel na Rua do Talho nº 5.

86



10ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure, 
  realizada no dia 28 de maio de 2018, pelas 14,30 horas

- a abertura de um procedimento concursal adequado à realização da empreitada, de forma a apurar o valor definitivo da obra, e candidatar a
operação ao IFRRU.

À Consideração Superior;
(Rui Fernandes, Arq.)
23.05.2018

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de um projeto que
vem do tempo do Prohabita, vamos abrir procedimento para o concurso público, para a
construção de 4 apartamentos, tipo T2, um edifício que somos proprietários na Rua do
Talho n.º 5, decorrente da abertura deste procedimento o valor base é de 250.000,00 euros,
informo desde já que é minha intenção recorrer ao IFRRU, portanto vão ser desenvolvidas
as  tarefas  necessárias  para  que  em  próxima  Assembleia  Municipal,  porventura  para
Setembro  se  peça  autorização  para  fazer  um  empréstimo,  recorrendo  ao  Instrumento
Financeiro  para  a  Reabilitação  e  Regeneração  Urbana,  com  medidas  vantajosas  para  o
Município de Soure.”----------------------------------------------------------------------------------------

O  Senhor  Vereador  Eng.  Agostinho  Gonçalves  referiu  que:  “vai  ser  para  habitação,
arrendamento no mercado,  como é que é? Arrendamento da Ação Social  e  os  serviços
preveem o ponto que é 12, 13 anos a pagar isso, vocês calcularam isso, 12 anos está bem é o
normal.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto de Execução de Reabilitação do
Imóvel na Rua do Talho n.º 5, e a adoção da modalidade de concurso público -
conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-----------------------------------

Ponto 19. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
                . PLANEAMENTO URBANÍSTICO E REVISÃO DO PDM
                 . ESTUDOS E PROJETOS

                 - Elaboração da Carta da Reserva Ecológica Nacional do Município de
Soure

Foi presente a seguinte informação: 

ASSUNTO: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
                PLANEAMENTO URBANÍSTICO E REVISÃO DO PDM
                 - Estudos e Projetos 
                    . Elaboração da Carta da Reserva Ecológica Nacional do Município de Soure 

Na sequência da decisão tomada por deliberação da Câmara Municipal de proceder à revisão do Plano Diretor Municipal de
Soure, impõe-se dar cumprimento  ao atual Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), tendo em consideração as
Orientações  Estratégicas  de  Âmbito  Nacional  e  Regional  (OENR),  da  Comissão  Nacional  do  Território,  daqui  resultando a
necessidade de se proceder à delimitação de raiz de uma nova carta da REN do Concelho de Soure.
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Considerando  que  o  Município  não  dispõe  de  recursos  humanos  e  técnicos  necessários  à  constituição  de  uma  equipa
multidisciplinar para a elaboração deste estudo, torna-se inevitável recorrer à contratação de serviços externos especializados. 

O valor estimado para a elaboração da Carta de REN do Concelho de Soure é de 19.800,00€, acrescido de IVA. 

Neste sentido, sugere-se consulta ao IDAD - Instituto do Ambiente e Desenvolvimento e aprovação do caderno de encargos em
anexo. 

À Consideração Superior,  

A Técnica Superior
(Luísa Anjo)
21.05.2018

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que:  “nós vamos
manter a prestação de trabalho que temos com Técnicos muito ligados à Universidade de
Aveiro, este Instituto de Ambiente e Desenvolvimento é da Universidade de Aveiro, para
nos fazerem a Carta da Reserva Ecológica Nacional do Município de Soure e trata-se de um
procedimento de ajuste direto simples.” ---------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “tem um prazo da execução?
Isso não inclui a aprovação da carta na CCRDC e no Ministério.----------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “ Engenheira
Maria José o prazo é?... são seis meses e inclui a entrega e o acompanhamento.” ---------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar  a consulta ao IDAD - Instituto do Ambiente
e Desenvolvimento e aprovação do caderno de encargos, para a Elaboração da Carta
da  Reserva  Ecológica  Nacional  do  Município  de  Soure,  conforme  decorre  das
informações técnicas dos serviços.------------------------------------------------------------

Ponto 20. HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
                . PARU - PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

                 . REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA - RUA ALEXANDRE HERCULANO

                    - Aprovação do Projeto de Execução e Abertura de Procedimento

Foram presentes as seguintes informações: 

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
          PARU – PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA
          REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA – RUA ALEXANDRE HERCULANO
          ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de concurso público, uma vez que o preço base é de 385.332,40 euros, cf. alínea b) do
artigo 19º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111- B/2017, de 31 de agosto –.
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A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, pertence à Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada superior a 149.639,36 euros –
cf. alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho –.

O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento, para o presente ano de 2018 e nos anos seguintes,
pela rubrica 03.01.07.01.04.13 e trata-se de ação inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 07 004
2017/127 2.

A distribuir pelos anos de 2018 e 2019, estima-se a seguinte repartição de despesa para cada um dos anos:

- Ano de 2018 – 192.666,20 Euros;
- Ano de 2019 – 192.666,20 Euros

2. PROCESSO DE CONCURSO

Do programa de procedimento.

3. NOMEAÇÃO DE JÚRI

Nomeação dos membros a integrar o júri:

1. Presidente: Mário Monteiro, Engº, (Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais);
2. Vogal: Mauro Alegre, Engº (Técnico Superior);
3. Vogal: Vítor Miranda, Engº. (Técnico Superior).
4. Suplente: Ivo Costa, Dr. Técnico Superior;
5. Suplentes: Fernando Cavacas, Dr., Técnico Superior

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
24.05.2018

e

Assunto: HABITAÇÃO, URBANISMO E URBANIZAÇÃO
        - PARU – Plano Ação de Regeneração Urbana
        - Requalificação Urbanística – Rua Alexandre Herculano
        - Aprovação do Projeto de Execução e Abertura de Procedimento

No âmbito da Candidatura ao Portugal2020 para a prioridade de investimento 6.5 que enquadra os investimentos previstos no âmbito da Área
de Regeneração Urbana”, foram contratados serviços externos para a execução do Projeto de Requalificação Urbanística da Rua Alexandre
Herculano.

Rececionados as peças técnicas das diferentes especialidades, e consolidado o Mapa de Medições e Orçamento final para a intervenção,
estima-se que a realização da obra importe em 385.32,40€ (trezentos e oitenta e cinco mil euros, trezentos e trinta e dois euros e quarenta
cêntimos).

Os diferentes projetos de especialidade apresentados concretizam a opção estratégica de pavimentar esta rua no conceito de via partilhada,
e compatibilizar a passagem de redes técnicas aéreas a subterrâneas (elétrica e telecomunicações). 

Assim, sugere-se:
- a aprovação do Projeto de Execução da Requalificação Urbanística – Rua Alexandre Herculano, incluindo as Medições e Orçamento anexo;

- a abertura de um procedimento concursal adequado à realização da empreitada, de forma a concretizar a candidatura apresentada ao
Portugal 2020.
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À Consideração Superior;
(Rui Fernandes, Arq.)
23.05.2018

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “trata-se de um
concurso público, com o preço base de 385.332,40 euros, para a Requalificação Urbanística
da Rua Alexandre Herculano, está pronto o projeto, nós já o tínhamos aprovado aqui em
Reunião de Câmara, mas vem hoje outra vez, estão aqui as peças do caderno de encargos,
penso que foram distribuídas, portanto, vamos escolher de acordo com a lei o Concurso
Público para a Execução da Obra e a Aprovação do Projeto.” --------------------------------------

Deliberado, por  unanimidade,  aprovar o Projeto  de  Execução de  Requalificação
Urbanística - Rua Alexandre Herculano, e a adoção da modalidade de concurso
público, conforme decorre das informações técnicas dos serviços.-------------------------
Ponto  21. ÁGUA E TERMALISMO 
                  - ÁGUA – CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

21.1. Reparação de Roturas (Freguesia de Samuel, União de Freguesias de Gesteira e
Brunhós, Vila Nova de Anços, Alfarelos, Granja do Ulmeiro e Figueiró do Campo

             -  Escolha do Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: ÁGUA E TERMALISMO

ÁGUA - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

REPARAÇÃO DE ROTURAS (FREGUESIA DE SAMUEL,  UNIÃO DE FREGUESIAS DE GESTEIRA E BRUNHÓS,  VILA NOVA DE

ANÇOS, ALFARELOS, GRANJA DO ULMEIRO E FIGUEIRÓ DO CAMPO)
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

      
Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 19.000,00 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, insere-se dentro do âmbito da competência quer do Presidente da Câmara Municipal, quer da Câmara Municipal,
uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-
Lei 197/99, de 08 de Junho –.

O  encargo  previsto  para  a  presente  empreitada  tem  dotação  no  orçamento  para  o  presente  ano  de  2018  pela  rubrica
03.03.07.03.03.07 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 09.001 2018/209.

2. PROCESSO

Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.
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3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades:
● Delfim de Jesus Martins e Irmão, Ldª;
● Pinto & Braz, Ld.ª;
● Segmentoprovavel – Serviços e Manutenção, Ld.ª;
● Lusosicó - Construções, Ld.ª;
● JRSF – Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Ld.ª;
● A. M. Cacho & Brás, Ldª.

4. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI 

Propõe-se a dispensa da constituição de júri para o presente procedimento, ao abrigo do n.º 3 do artigo 67º do Código dos
Contratos Públicos, pois tratando-se de um procedimento de consulta prévia, pode o órgão competente para a decisão de
contratar, decidir que o mesmo seja conduzido pelos serviços da entidade adjudicante, não havendo lugar a constituição de júri.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
11.05.2018

DESPACHO:
Proceda-se em conformidade com a proposta infra.
Aprovo o procedimento nos termos do CCP.
À reunião de Câmara para conhecimento.
Soure 15/05/2018
O Presidente da Câmara Municipal, 
(Mário Jorge Nunes)

e

Assunto: Água
                 Abastecimento Público
                 Conservação / Reparação da Rede Existente
                  - Reparação de roturas ( Freguesias de Samuel, União de Freguesias de Gesteira e Brunhós, Vila 

Nova de Anços, Alfarelos, Granja do Ulmeiro e  Figueiró do Campo)

À semelhança do ano anterior, prevê-se em todo o concelho, nos meses de verão ( Julho, Agosto e Setembro )
um aumento significativo dos consumos de água, com consequentes avarias  e roturas frequentes nas condutas
de abastecimento de público de água.

Face  a  esta  situação,  os  recursos  humanos,  de  que  os  serviços  do  setor  de  água  dispõem,  tornam-se
manifestamente insuficientes para responder às várias solicitações e ao acompanhamento dos sistemas por
turnos diários.

Assim, sugere-se o recurso à contratação externa, para responder de forma eficiente às exigências acrescidas
dos serviços de água neste período do ano e garantir a funcionalidade dos sistemas, nos períodos diurnos e
noturnos, durante a semana e ao fim de semana.
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Dada a extensão do concelho, sugerimos ainda que se definam duas áreas de intervenção para uma maior
funcionalidade dos serviços.

A presente memória descritiva abrange as freguesias de Samuel, União de Freguesias de Gesteira e Brunhós,
Vila Nova de Anços, Alfarelos, Granja do Ulmeiro e Figueiró do Campo com uma estimativa de 40 intervenções
com um valor aproximado de 19.000,00 Euros + IVA.

 À consideração superior,
  (Evaristo Duarte, Téc. Superior)   
 2018-05-10

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “este ponto trata
de reparação de roturas, porque há duas empreitadas, tem  se vindo a fazer isso ao longo
destes últimos 3 anos, que é no plano de contingências  de Verão, contratamos empresas de
serviços  externos  para  nos  dar  apoio  na  reparação  de  roturas,  costumamos  dividir  o
Concelho em duas áreas geográficas, por uma questão de proximidade, para poder haver
duas equipas disponíveis e as empresas concorrem em dois procedimentos. Portanto é a
abertura  dos  dois  procedimentos  para  a  Freguesia  de  Samuel,  União  de  Freguesias  de
Gesteira  e  Brunhós,  Vila  Nova  de  Anços,  Alfarelos,  Granja  do  Ulmeiro  e  Figueiró  do
Campo,  consulta  prévia,  preço  base  de  19.000,00  euros  e  consulta  a  um  conjunto  de
empresas em anexo na informação, para conhecimento .”-------------------------------------------

Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------------
 
21.2. Reparação de Roturas (Freguesia de Soure, Vinha da Rainha, Tapeus, União de

Freguesias de Degracias e Pombalinho
              -  Escolha do Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: ÁGUA E TERMALISMO

ÁGUA - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

REPARAÇÃO DE ROTURAS (FREGUESIA DE SOURE, VINHA DA RAINHA, TAPÉUS, UNIÃO DE FREGUESIAS DE DEGRACIAS E

POMBALINHO)
ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

      
Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 19.000,00 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, insere-se dentro do âmbito da competência quer do Presidente da Câmara Municipal, quer da Câmara Municipal,
uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-
Lei 197/99, de 08 de Junho –.
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O encargo  previsto  para  a  presente  empreitada  tem  dotação  no  orçamento  para  o  presente  ano  de  2018  pela  rubrica
03.03.07.03.03.07 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 09.001 2018/209.

2. PROCESSO

Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades:

● Delfim de Jesus Martins e Irmão, Ldª;
● Pinto & Braz, Ld.ª;
● Segmentoprovavel – Serviços e Manutenção, Ld.ª;
● Lusosicó - Construções, Ld.ª;
● JRSF – Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Ld.ª;
● A. M. Cacho & Brás, Ldª.

4. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI 

Propõe-se a dispensa da constituição de júri para o presente procedimento, ao abrigo do n.º 3 do artigo 67º do Código dos
Contratos Públicos, pois tratando-se de um procedimento de consulta prévia, pode o órgão competente para a decisão de
contratar, decidir que o mesmo seja conduzido pelos serviços da entidade adjudicante, não havendo lugar a constituição de júri.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
11.05.2018

DESPACHO:
Proceda-se em conformidade com a proposta infra.
Aprovo o procedimento nos termos do CCP.
Nota: conhecimento para reunião de Câmara.
Soure 15/05/2018
O Presidente da Câmara Municipal, 
(Mário Jorge Nunes)

e

Assunto: Água
                Abastecimento Público
                Conservação / Reparação da Rede Existente
                - Reparação de roturas ( Freguesias de Soure, Vinha da Rainha, Tapeus, União de Freguesias de 

Degracias  e Pombalinho)

À semelhança do ano anterior, prevê-se em todo o concelho, nos meses de verão ( Julho, Agosto e Setembro ) um
aumento significativo dos consumos de água, com consequentes avarias e roturas frequentes nas condutas de
abastecimento público de água. 

Face  a  esta  situação,  os  recursos  humanos,  de  que  os  serviços  do  setor  de  água  dispõem,  tornam-se
manifestamente insuficientes  para  responder  às  várias  solicitações e  ao acompanhamento dos sistemas por
turnos diários.
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Assim, sugere-se o recurso à contratação externa, para responder de forma eficiente às exigências acrescidas dos
serviços de água neste período do ano e garantir a funcionalidade dos sistemas, nos períodos diurnos e noturnos,
durante a semana e ao fim de semana.

Dada a extensão do concelho,  sugerimos ainda que se definam duas áreas de intervenção para uma maior
funcionalidade dos serviços.

A presente memória descritiva abrange as freguesias de Soure, Vinha da Rainha, Tapeus, União de Freguesias de
Degracias  e Pombalinho, com uma estimativa de 40 intervenções com um valor aproximado de 19.000,00 Euros
+ IVA.

 À consideração superior,
(Evaristo Duarte, Téc. Superior)
2018-05-10

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que:  “trata-se da adoção da
modalidade  de  consulta  prévia,  para  a  reparação  de  roturas  para  o  restante  concelho,
Freguesia  de  Soure,  Vinha  da  Rainha,  Tapéus,  União  de  Freguesias  de  Degracias  e
Pombalinho, para conhecimento.-------------------------------------------------------------------------

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

21.3. Substituição de Tubagem nas Quatro Lagoas e Vale Centeio
                 -  Escolha do Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: ÁGUA E TERMALISMO

ÁGUA - CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE

SUBSTITUIÇÃO DE TUBAGEM NAS QUATRO LAGOAS E VALE CENTEIO

ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

      
Com vista à realização da empreitada acima identificada, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 79.702,18 euros, inferior ao limite
máximo de 150.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia – cf. alínea c) do artigo 19º,
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111-B/2017, de 31 de agosto –.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da presente
informação, insere-se dentro do âmbito da competência quer do Presidente da Câmara Municipal, quer da Câmara Municipal,
uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros – cf. alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-
Lei 197/99, de 08 de Junho –.

O  encargo  previsto  para  a  presente  empreitada  tem  dotação  no  orçamento  para  o  presente  ano  de  2018  pela  rubrica
03.03.07.03.03.07 e trata-se de ação inscrita em plano plurianual de investimentos com a classificação de 09.001 2018/209.

2. PROCESSO
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Aprovar o Projeto, o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1, do art. 114º do D.L.111-B/2017, às seguintes entidades:

● Delfim de Jesus Martins e Irmão, Ldª;
● Pinto & Braz, Ld.ª;
● Segmentoprovavel – Serviços e Manutenção, Ld.ª;
● Lusosicó - Construções, Ld.ª;
● JRSF – Joaquim Rodrigues da Silva & Filhos, Ld.ª;
● A. M. Cacho & Brás, Ldª.

4. DISPENSA DE CONSTITUIÇÃO DE JÚRI 

Propõe-se a dispensa da constituição de júri para o presente procedimento, ao abrigo do n.º 3 do artigo 67º do Código dos
Contratos Públicos, pois tratando-se de um procedimento de consulta prévia, pode o órgão competente para a decisão de
contratar, decidir que o mesmo seja conduzido pelos serviços da entidade adjudicante, não havendo lugar a constituição de júri.

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Infraestruturas e Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
11.05.2018

DESPACHO:
Proceda-se em conformidade com a proposta infra.
Aprovo o procedimento nos termos do CCP.
À reunião de Câmara para conhecimento.
Soure 15/05/2018
O Presidente da Câmara Municipal, 
(Mário Jorge Nunes)

e

Assunto: Água
                Conservação / Reparação da Rede Existente
                  Substituição de tubagem nas Quatro Lagoas e Vale Centeio

A tubagem da rede de distribuição entre as povoações de Ramalheira a Quatro Lagoas e Vale Centeio, apresenta evidentes
sinais de obstrução devido a acumulação de calcário.

Verificou-se a necessidade de, provisoriamente colocar à superfície, uma tubagem de abastecimento, nas Quatro Lagoas, por
forma a minimizar os incómodos causados aos consumidores.

Uma vez que nos aproximamos do verão, e de um consequente aumento de consumos, torna-se necessário proceder à substituição
da tubagem inicial existente nos referidos troços, por outra em PEAD de diâmetros 75mm 1,0 Mpa com soldadura topo a topo, com
as respetivas ligações aos ramais e bocas de incêndio.
 
( Evaristo Duarte, Téc.Sup. )
2018-05-08

O Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes referiu que:  “trata-se da adoção da
modalidade de consulta prévia, também uma obra urgente, de substituição de tubagem para
as Quatro Lagoas e Vale Centeio, dar-vos conhecimento.”------------------------------------------
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A Senhora  Vereadora  Dra.  Manuela  Santos  referiu  que:  “o  investimento  realizado  pela
autarquia em Conservação/Reparação da Rede Existente  terá  algum reflexo no valor  da
comparticipação da autarquia na futura Empresa Intermunicipal, em particular na “Avaliação
do Estado da rede existente”?”----------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “relativamente à

questão da Senhora Vereadora, no que toca aos pontos 21.1 e 21.2, essa questão não se

coloca,  porque  se  trata  de  melhoria  de  rede,  não  se  trata  de  investimento,  trata-se  de

manutenção, porque são reparações de roturas. No ponto 21.3. é, de facto, uma substituição,

é uma melhoria de conservação/reparação, grande reparação, portanto, é um investimento.

Há aqui um ponto de ordem, aquilo que está previsto e está aprovado e já foi aprovado pelas

três Assembleias Municipais, na semana passada a própria Assembleia Municipal de Mira já

aprovou  a  adesão  do  Município  de  Mira  à  proposta  de  sistema  entre  Soure,  Mira  e

Montemor-o-Velho, os três Municípios estão em condições em avançar com o processo

neste momento. Todavia, embora se mantenha essa intenção dos 3 Municípios em avançar

com a questão  da  empresa,  assumo que daqui  até  a  empresa  ser  constituída,  sendo ela

constituída,  que nós não podemos deixar de trabalhar naquilo que é o nosso horizonte

mediato e de trabalhar no sentido de, por hipótese, porventura pode até não haver empresa,

pode  não  passar  numa  das  instâncias  de  tutela,  pode  não  ser  aprovado,  portanto,  o

Município tem que continuar o seu plano de investimentos.  Continuamos a investir  em

grandes obras estruturantes como foi aquelas dos saneamentos, está em curso o pedido de

licenciamento para  a  captação da Figueirinha,  aquela  captação que iríamos lá  fazer  para

minimizar os impactos que venha a haver no Ourão, por exemplo. Já veio esta semana a

aprovação por parte da APA da ARH para a construção do furo, são processos demorados.

Portanto,  mantemos  a  nossa  política  de  investimento  naquilo  que  é  a  capacidade  e  o

horizonte municipal em paralelo com a possibilidade da empresa.

Segunda parte da resposta, este até é daqueles que é o tipo de investimentos que depois é

mais fácil contabilizar para o quadro geral do património da empresa, se este investimento

também vier  a  fazer  parte  do conjunto de  bens  a  afetar  à  empresa,  porque este  é  um
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investimento  recente,  portanto,  é  aquele  que  é  mais  palpável  e  quantificável  de  passar.

Porventura,  o  que  é  que  não  passará?  São  investimentos  mais  antigos,  continuam  a

funcionar, mas que é de difícil avaliação.

Penso que respondi à Senhora Vereadora, que  este bem fará parte do ativo do Município,

portanto,  transacionável,  se  for  o  caso,  para  a  empresa  Municipal  se  ela  vier  a  ser

constituída.”------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Ponto  22. ÁGUA E TERMALISMO – ÁGUA 
               . AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

              . Proposta de Aquisição de Retroescavadora com Retoma
                   -  Escolha do Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: ÁGUA E TERMALISMO - ÁGUA

         AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

          - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADORA COM RETOMA

  *   ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO
      

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de consulta prévia, uma vez que o preço base é de 45.000,00 euros, inferior ao
limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de consulta prévia, cf. alínea c)
do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de
Agosto.

A competência para a escolha do procedimento a adoptar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1
do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.

O presente encargo tem dotação no Orçamento de 2018 na rubrica 03.02.07.01.10.02 e trata-se de ação inscrita
nas Grandes Opções do Plano com a classificação 09.001 2018/212.

2. PROCESSO

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

3. CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas:
- Automecânica Alvorgense, Lda;
- Soc. Constr. A. Pedrosa & Filhos, Lda;
- M. P. Máquinas, Unipessoal, Lda.
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- Lamáquina, Lda.

4.JÚRI

Aprovar o seguinte júri, de acordo com o nº1 do art. 67º do Código dos Contratos Públicos, para apreciação das
propostas e elaboração dos relatórios de análise das mesmas:

   - Mário Monteiro, Eng. (Presidente do Júri);
   - Mauro Alegre, Eng.;
   - Vítor Miranda, Eng.;
   - Ivo Costa, Dr. (Suplente);
   - Fernando Cavacas, Dr. (Suplente).

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
16.05.2018

DESPACHO:
Determino a abertura de procedimento nos termos 
do CCP na modalidade de consulta prévia.
À reunião de Câmara para conhecimento.
Soure 16/05/2018
O Presidente da Câmara Municipal, 
(Mário Jorge Nunes)

e

Assunto: ÁGUA E TERMALISMO
 AGUA
o Aquisição de Equipamento

                                 . Proposta de aquisição de Retroescavadora com Retoma

Na sequência das diversas avarias que se têm verificado no equipamento do tipo “retroescavadora”, da
marca JCB, modelo 3CXTED, com a matrícula 58-NP-34, afeto aos serviços de Água, maioritariamente
derivados do desgaste excessivo que o equipamento apresenta, verifica-se agora a necessidade de efetuar
reparações  de  fundo,  com  montantes  avultados,  nomeadamente  reparações  de  motor  de  valor
aproximado de 10.000,00 €, além de outras necessárias no exterior do equipamento.

Assim e devido às consultas informais ao mercado realizadas, por indicação superior, por forma a se
conseguir  uma  alternativa  adequada  às  pretensões  dos  serviços  municipais,  com  menor  encargo
financeiro e maior fiabilidade, sugere-se a abertura de um procedimento concursal para a aquisição de
uma  “retroescavadora”  englobando  como  retoma  o  equipamento  atualmente  afeto  aos  serviços
supracitados, tendo como base técnica o caderno de encargos em anexo, estimando-se o valor base total
de aquisição em 45.000,00€ e a retoma em 15.000,00€, ambos acrescidos de IVA recorrendo à consulta às
seguintes entidades:

“ENTIDADES SUGERIDAS PARA CONSULTA”

 AUTO MECANICA ALVORGENSE, LDA
o E-mail:  automec.geral@gmail.com
o NIPC:  504 555 227

 M. P. MÁQUINAS, UNIPESSOAL, LDA.
o E-mail:  miguelpmaquinas@gmail.com
o NIPC:  508 512 638

 LAMÁQUINA, LDA
o E-mail:  lamaquina@lamaquina.pt
o NIPC:  502 707 68

 SOC. CONSTR.  A.PEDROSA & FILHOS, LDA
o E-mail:   geral@maquinaspedrosa.com
o NIPC:  501 731 580
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O Técnico Superior
(Vítor Miranda, Eng.º Eletrotécnico)
16/05/2018

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

Ponto 23. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES
                . REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
               . MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

                  - Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES

           REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO

           MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

           * ADJUDICAÇÃO

Por deliberação da Câmara Municipal, na sua Reunião de 24.04.2018, foi decidido recorrer à figura do ajuste

direto, como procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

  

Das várias entidades consultadas, apenas a seguinte apresentou proposta:

EMPRESA VALOR

João Gonçalves Marques, Unipessoal, Lda 5.700,00 €

Conforme relatório de análise em anexo, uma vez que a empresa respondeu ao solicitado, que o preço proposto é
inferior ao preço base definido, sugere-se a adjudicação à entidade “João Gonçalves Marques, Unipessoal, Lda”.

O contrato do presente serviço será reduzido a escrito nos termos dos artigos 94º e seguintes do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo e do artigo 125.º do Código
dos Contratos Públicos,  sugere-se a dispensa de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável  ao
interessado.

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

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A dispensa da audiência prévia;
2. A aprovação da minuta do contrato;
3. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “João Gonçalves Marques, Unipessoal, Lda”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 5.700,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;
5. A designação para gestor do contrato o técnico Mauro Alegre.
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À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
21.05.2018

DESPACHO:
Adjudique-se nos termos propostos.
Soure 21/05/2018
O Presidente da Câmara Municipal, 
(Mário Jorge Nunes)

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

Ponto 24. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
              . APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

          . Reabilitação do Edifício “Antiga GNR Soure” para Instalação do Centro de
Inovação Social 

                    - Aquisição de Serviços de Arquitetura e Especialidades
                       . Escolha do Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
   APOIO À ATIVIDADE ECONÓMICA

     - REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO “ANTIGA GNR SOURE” PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO SOCIAL

     - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES

         * ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Com vista à prestação do serviço em epígrafe, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos:

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 19.600,00 euros, inferior ao
limite máximo de 20.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto, cf. alínea d) do
n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de
Agosto.

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do Presidente
deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. alínea a) do nº1
do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho.

O presente encargo está previsto no orçamento para o presente ano de 2018 pela rubrica 03.01.07.01.03.07 e
trata-se de ação inscrita nas Grandes Opções do Plano com a classificação 12.001 2017/212-1.

2. VERIFICAÇÃO DO ARTIGO 61.º DA LEI N.º 114/2017, DE 29 DE DEZEMBRO (LOE 2018)

N.º 1 e 2 – Uma vez que o presente serviço se destina à execução de projeto que será objeto de financiamento
comunitário, é dispensada a aplicação do presente normativo.

N.º 4 – Uma vez que o presente serviço se enquadra num projeto, de acordo com a informação técnica, não
existem recursos suficientes para a elaboração do presente serviço.

3.PROCESSO
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Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo.

4. CONSULTAR A SEGUINTE ENTIDADE

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, à seguinte entidade:
   - Engysp, Lda.

5. JÚRI

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

À consideração superior,
O Técnico Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
23.05.2018

DESPACHO:
Aprovo a modalidade de ajuste direto 
nos termos do CCP .
Proceda-se conforme proposta.
Soure 23/05/2018
O Presidente da Câmara Municipal, 
(Mário Jorge Nunes)

e

Assunto: DESENV. ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
             - Apoio à Atividade Económica

       - Reabilitação Edifício “Antiga GNR Soure” para Instalação do Centro de Inovação Social

No âmbito da submissão de Candidatura ao Portugal2020, para a prioridade de investimento 6.5que enquadra os investimentos previstos no
âmbito da Área de Regeneração Urbana”, é critério relevante para aprovação a maturidade do projeto.

Assim,  torna-se  especialmente  pertinente  desenvolver  o  Projeto  de  Arquitetura  e  Especialidades,  em  tempo  útil  para  decidir  sobre  a
adjudicação da obra, até ao prazo limite para entrega da candidatura a 27 de Dezembro de 2018.

Considerando  os  recursos  próprios  do  Gabinete  Municipal,  e  a  calendarização  de  trabalhos  a  efetuar  neste  período,  consultou-se  os
gabinetes com reconhecida experiência nesta tipologia de intervenções, e disponibilidade para desenvolver os projetos de imediato.

Estima-se que os honorários para a execução do Projecto de Arquitectura e Especialidades (incluindo: Projecto Base, Projecto de Execução,
Caderno de Encargos e Medições) importe em 19.600,00€.

Assim, sugere-se a adjudicação à empresa ENGYSP, nos termos da proposta recebida.
 
À Consideração Superior;
(Rui Fernandes, Arq.)
22.05.2018

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “dar nota que na
consulta preliminar feita ao mercado houve outra empresa que também apresentou uma
proposta  de  intenção  de  participar  neste  processo,  portanto,  foram  todas  as  empresas
convidadas, até publicamente, num ato público, consta do processo esse ato público. Neste
caso houve duas empresas que manifestaram interesse, inclusive, a segunda empresa, não
aqui referenciada porque não tem que o ser, mas consta do processo, veio já depois da data
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em que se decidiu aceitar esta proposta e com um valor mais alto, portanto, também acabou
por ter esse conforto. Posso dizer que, hoje mesmo, fui contactado por outro gabinete que
acedeu ao processo e que vinha hoje pedir esclarecimentos e mais dados para poder também
manifestar  o  seu  interesse.  Obviamente  que  foram  apresentadas  outras  obras,  que  não
tinham esta urgência, mas que disponíveis, os serviços e qualquer membro do Executivo,
para  dar  o esclarecimento que entendam necessário para  os diversos projetos que estão
apresentados e para outros que vamos apresentar.”---------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “este ponto trata também de outro
procedimento apenas para nosso conhecimento, conforme respetivo despacho. No entanto,
e à semelhança do que tive oportunidade de referir no ponto 7, reafirmo, naturalmente, a
minha concordância política com a realização deste investimento… Ainda assim, considero
pertinente  que,  no  âmbito  da  transparência  e  no  respeito  pela  mesma,  devemos  tomar
conhecimento das consultas preliminares realizadas que explicam e sustentam o recurso ao
ajuste direto aqui em causa.”-------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal  Mário Jorge Nunes referiu que:  “porventura
pode não ter ficado bem explicito nas informações que dei até agora, a consulta preliminar
ao mercado foi feita, foram convidados a tomar conhecimento com os projetos que temos
em carteira e as empresas ou empresários em nome individual ou técnicos ou especialistas, a
manifestarem o seu interesse em participar nos procedimentos. No primeiro já aqui falamos
na área da educação, mais nenhuma empresa ou empresário convidado manifestou interesse,
neste caso houve duas entidades, sendo que uma extemporaneamente e com um preço mais
elevado,  consta  do  processo,  Gabinete  de  Projetos  Tutelado  pelo  Arquiteto  Ricardo
Carvalho, também manifestou esse interesse extemporaneamente e por um preço superior a
este, consta do processo da consulta prévia, não consta do processo do procedimento que é
de ajuste direto tendo em conta o valor. Tendo em conta os valores do CCP, utilizou-se a
regra do ajuste direto com consulta a um.”--------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “trata-se de um ajuste direto a
empresa  que  é  conhecida,  o  Eng.  Guilherme  Castanheira  e  o  Eng.  Ramos  Pereira,  o
arquiteto não sei quem é que vai fazer o projeto de arquitetura. É público, concorre quem
quer, eles concorreram, acho muito bem. Só queria chamar à atenção, em primeiro lugar o
prazo também é bem apertado para fazer aquilo e em segundo lugar aquilo é um edifício em
termos de arquitetura que é bonito, portanto, há lá azulejos muito bonitos, não sei se vão
intervir nas fachadas, não sei se apresentaram algum esboço… Na minha modesta opinião é
um edifício que deve ser respeitado e preservado.”----------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “o projeto será
aprovado por nós, só será aprovado no fim de escalpelizarmos todas essas questões.”---------
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Foi tomado conhecimento.--------------------------------------------------------------------

Ponto 25. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

             . DEFESA DO MEIO AMBIENTE

             . MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS

                 - Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
                 DEFESA DO MEIO AMBIENTE

                 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS

                     * ADJUDICAÇÃO

Por deliberação da Câmara Municipal, na sua Reunião de 24.04.2018, foi decidido recorrer à figura do ajuste
direto, como procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

Das várias entidades consultadas, apenas a seguinte apresentou proposta:

EMPRESA VALOR

João Gonçalves Marques, Unipessoal, Lda 21.540,00 €

Conforme relatório de análise em anexo, uma vez que a empresa respondeu ao solicitado, que o preço proposto é
inferior ao preço base definido, sugere-se a adjudicação à entidade “João Gonçalves Marques, Unipessoal, Lda”.

O contrato do presente serviço será reduzido a escrito nos termos dos artigos 94º e seguintes do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo e do artigo 125.º do Código
dos Contratos Públicos,  sugere-se a dispensa de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável  ao
interessado.

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

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A dispensa da audiência prévia;

2. A aprovação da minuta do contrato;

3. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “João Gonçalves Marques, Unipessoal, Lda”;

4. Autorização para a realização da despesa no valor de 21.540,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;

5. A designação para gestor do contrato o técnico Mauro Alegre.

À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
21.05.2018
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DESPACHO:
Adjudique-se nos termos propostos.
Soure 21/05/2018
O Presidente da Câmara Municipal, 
(Mário Jorge Nunes)

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

Ponto 26. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE

                 . MERCADOS E FEIRAS

             . PARU - PLANO DE REGENERAÇÃO URBANA 
             . REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL – 2.º FASE

                - Aprovação do Projeto de Execução
                  .  Escolha do Procedimento Prévio

Foram presentes as seguintes informações:

Assunto:  DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE
                  MERCADOS E FEIRAS
                 PARU – PLANO AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA

         REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL – 2ª FASE
         ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

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

1. ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO

Sugere-se a adoção da modalidade de concurso público, uma vez que o preço base é de 594.279,50 euros, cf. alínea b) do
artigo 19º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo D.L. n.º 111- B/2017, de 31 de agosto –.

A competência  para  a  escolha do procedimento a  adotar,  bem como para a  aprovação dos  restantes  pontos da  presente
informação, pertence à Câmara Municipal, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada superior a 149.639,36 euros – cf.
alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho –.

O encargo previsto para a presente empreitada tem dotação no orçamento, para o presente ano de 2018 e nos anos seguintes,
pela rubrica 03.01.07.01.03.13 e trata-se de ação inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 12 002
2017/207 2.

A distribuir pelos anos de 2018 e 2019, estima-se a seguinte repartição de despesa para cada um dos anos:

- Ano de 2018 – 59.427,95 Euros;
- Ano de 2019 – 534.851,55 Euros

2. PROCESSO DE CONCURSO

Do programa de procedimento.

3. NOMEAÇÃO DE JÚRI

Nomeação dos membros a integrar o júri:

1. Presidente: Mário Monteiro, Engº, (Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais);
2. Vogal: Mauro Alegre, Engº (Técnico Superior);
3. Vogal: Vítor Miranda, Engº. (Técnico Superior).
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4. Suplente: Ivo Costa, Dr. Técnico Superior;
5. Suplentes: Fernando Cavacas, Dr., Técnico Superior

À consideração superior,
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais
(Mário Monteiro, Eng.º)
24.05.2018

e

Assunto: MERCADOS E FEIRAS
                  - PARU – Plano Ação de Regeneração Urbana

         - Reabilitação do Mercado Municipal – 2ª Fase
         - Aprovação do Projeto de Execução e Abertura de Procedimento

No âmbito da Candidatura ao Portugal2020 para a prioridade de investimento 6.5 que enquadra os investimentos previstos no âmbito da Área
de Regeneração Urbana”,  foram contratados serviços  externos para a execução do Projeto de Execução de Reabilitação do Mercado
Municipal.

Rececionados as peças técnicas das diferentes especialidades, e consolidado o Mapa de Medições e Orçamento final para a intervenção,
estima-se que a realização da obra importe em 594.279,50€ (quinhentos e noventa e quatro mil, duzentos e setenta e nove euros e cinquenta
cêntimos), dividida pelos seguintes lotes:

Lote 1 – Demolições e Estabilidade – 177.697,27€
Lote 2 – Construção Civil / Edifício – 392.359,23€
Lote 3 – Arranjos Exteriores – 24.224,00€

Assim, sugere-se:

- a aprovação do Projeto de Execução da Reabilitação do Mercado Municipal – 2ª Fase, incluindo as Medições e Orçamento anexo;

- a abertura de um procedimento concursal adequado à realização da empreitada, de forma a concretizar a candidatura apresentada ao
Portugal 2020.

À Consideração Superior;
(Rui Fernandes, Arq.)
23.05.2018

O Senhor Presidente da Câmara  Municipal  Mário Jorge Nunes referiu que:  “trata-se  da
abertura de procedimento para o Mercado Municipal, já tínhamos aprovado a arquitetura em
tempos, agora é a aprovação do projeto de execução e a abertura do procedimento. O custo
estimado é de 594.279,50 euros, está divido em três lotes, também de acordo com o revisto
CCP, sempre que o valor das obras das empreitadas passe os 500.000,00 euros deve ser
dividido em lotes, a não ser que devidamente fundamentado possa assim não ser. Foram
dadas instruções aos projetistas para que fosse divido em três lotes, sendo que o lote um é
para demolições e estabilidade - 177.697,27 euros; o lote dois para construção civil/Edifício
- 392.359,23 euros e lote três para arranjos exteriores - 24.224,00 euros.”-------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “lembro-me que na altura foi
lançado, não sei  se por  consulta  pública ou se por consulta  prévia,  para os projetos de
especialidades,  depois  acho  que  ficou  deserto…  gostaria  de  saber  a  quem  é  que  foi
adjudicada a especialidade e o valor?”--------------------------------------------------------------------
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O  Senhor  Presidente  da  Câmara  Municipal  Mário  Jorge  Nunes  referiu  que:  “as
especialidades foi por regime simplificado, abaixo dos 5.000,00 euros. O concurso fez o
procedimento de consulta ao mercado de ajuste direto com consulta a três, há época, por
7.500,00 euros, ninguém aceitou fazer o projeto, ficou deserto. Tendo em conta a urgência e
porque a tendência seria abrir novo procedimento superior até porque as manifestações que
os  convidados  interfiram,  disseram  que  o  que  estava  em causa  era  o  baixo  preço,  foi
entregue a uma terceira pessoa que também tinha sido convidada e entregou proposta fora
de prazo,  foi  um dos convidados que entregou proposta  fora  de prazo,  4.900,00 euros,
portanto foi excluído porque estava fora de prazo. O concurso não ficou deserto, não foi
apurado nenhum dos concorrentes porque estava fora de prazo, portanto, não fazia sentido
ir para um segundo convite, aumentar o preço, quando um dos convidados apresentou uma
proposta.  Como  se  enquadra  no  regime  simplificado  da  contratação  pública  que  é  a
chamada requisição, nem sequer é por procedimento, elaborei a requisição e adjudiquei-lhe.
O projeto está entregue e esperemos que ele esteja bem feito, temos que confiar que sim, se
não estiver faz-se queixa à ordem dos engenheiros.”--------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Projeto de Execução da Reabilitação do
Mercado Municipal  -  2.ª  Fase,  e  a modalidade de  Concurso  Público,  conforme
decorre das informações técnicas dos serviços.----------------------------------------------

Ponto 27. SERVIÇOS MUNICIPAIS 
               . EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

               . Sistema de Gestão de Frotas
                  - Parque Automóvel Municipal
                    . Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS
         EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

         * SISTEMA DE GESTÃO DE FROTAS

           - PARQUE AUTOMÓVEL MUNICIPAL

 ADJUDICAÇÃO

Por  deliberação da Câmara Municipal,  de 12.02.2018,  foi  decidido recorrer  à  figura do ajuste directo,  como
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.

Das entidades convidadas, apenas a seguinte apresentou proposta:

EMPRESA VALOR

Municípia, S.A. 16.236,00 €
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Conforme relatório de análise em anexo, e tendo em conta que a entidade respondeu ao solicitado e o preço da
proposta é inferior ao preço base definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à entidade “Municípia,
S.A.”.

O contrato do presente serviço será reduzido a escrito nos termos dos artigos 94º e seguintes do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo e do artigo 125.º do Código
dos Contratos Públicos,  sugere-se a dispensa de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável  ao
interessado.

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

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A dispensa da audiência prévia;
2. A aprovação da minuta do contrato;
3. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “Municípia, S.A.”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 16.236,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;
5. A designação para gestor do contrato o técnico Vítor Miranda.

À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
23.05.2018

DESPACHO:
Adjudique-se.
À Reunião de Câmara para conhecimento.
Soure 23/05/2018
O Presidente da Câmara Municipal, 
(Mário Jorge Nunes)

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

Ponto 28. SERVIÇOS MUNICIPAIS
                 . Aviso CENTRO – 16-2018-03
            .  Aquisição  de  Serviços  de  Consultoria  para  Elaboração,  Instrução,

Submissão e Acompanhamento de Candidaturas
                             -  Adjudicação

Foi presente a seguinte informação:

Assunto: SERVIÇOS MUNICIPAIS
                     AVISO CENTRO-16-2018-03

 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO, INSTRUÇÃO, SUBMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DE CANDIDATURAS

-  ADJUDICAÇÃO

 
Por deliberação da Câmara Municipal, na sua Reunião de 16.04.2018, foi decidido recorrer à figura do ajuste
direto, como procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado.
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A entidade consultada apresentou a seguinte proposta:

EMPRESA VALOR

FNWAY – Consulting, Lda. 19.000,00 €

Conforme relatório de análise em anexo, uma vez que a empresa respondeu ao solicitado, que o preço proposto
está de acordo com o preço base definido, sugere-se a adjudicação à entidade “FNWAY – Consulting, Lda.”.

O contrato do presente serviço será reduzido a escrito nos termos dos artigos 94º e seguintes do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.

Nos termos da alínea f) do n.º 1 do art. 124º do Código de Procedimento Administrativo e do artigo 125.º do Código
dos Contratos Públicos,  sugere-se a dispensa de audiência prévia uma vez que a adjudicação é favorável  ao
interessado.

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

CONCLUSÃO

Tendo em conta a presente informação, sugerimos:

1. A dispensa da audiência prévia;
2. A aprovação da minuta do contrato;
3. A adjudicação do presente fornecimento à empresa “FNWAY – Consulting, Lda.”;
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 19.900,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal;
5. A designação para gestor do contrato a técnica Susana Gaspar.

À consideração superior,
O Técnico-Superior,
(Ivo Costa, Dr.)
21.05.2018

DESPACHO:
Adjudique-se nos termos propostos.
Soure 21/05/2018
O Presidente da Câmara Municipal, 
(Mário Jorge Nunes)

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

Ponto 29. RECURSOS HUMANOS

               - Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários

Foram presentes as seguintes informações:

Proposta

ASSUNTO: RECURSOS HUMANOS
                    PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS VÍNCULOS PRECÁRIOS 
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Considerando:

- Que foi publicada no dia 29 de dezembro a Lei n.º 112/2017 que estabelece os termos da regularização
dos vínculos precários;

- Que esta Lei estabelece os prazos e os procedimentos para integração de trabalhadores das autarquias
locais sem vínculo jurídico adequado;

- Que as várias definições de vínculos precários se encontram previstas no artigo 25.º da Lei n.º 42/2016,
Resolução de Conselho de Ministros n.º 32/2017, na exposição de motivos da proposta de Lei 91/XIII,
atual Lei n.º 112/2017, bem como no Guião para a Administração Local publicado pela DGAL;

- O número de vagas existentes no Mapa de Pessoal, à presente data.

Considerando, ainda, que:

- Este Município identificou um conjunto de trabalhadores que, executam ou executaram funções que são
necessidades permanentes de serviço da autarquia, com subordinação hierárquica, a tempo completo, sem
o vínculo  adequado,  isto  é,  sem que  a  relação  laboral  seja  titulada  por  um contrato  de  trabalho  em
funções públicas por tempo indeterminado;

-  Na Reunião de Câmara Municipal de 14 de março de 2018, foi  proposto e aceite por todos os seus
membros que se  solicitasse um parecer jurídico externo para análise  das situações identificadas pelos
serviços e o seu enquadramento face ao atrás aludido diploma legal.

PROPONHO, nos termos do parecer jurídico externo, que a Câmara Municipal delibere: 
- Que as funções de assistente técnica levadas a efeito pela trabalhadora Rute Almeida Fernandes do Bem em
regime de avença correspondem a necessidades permanentes do Município e que foram realizadas sem título
jurídico adequado, determinando a abertura de procedimento concursal para preenchimento de um posto de
trabalho na carreira de Assistente Técnico por a situação subsumível ao disposto no art.º 2º e na alínea a) do
nº1 do art.º 3º da Lei nº112/2017;

-  Que as  funções  correspondentes  aos 16 postos de trabalho  que desde  2014 vêm sendo sucessivamente
executadas por trabalhadores em contrato emprego-inserção correspondem a necessidades permanentes e que
forem realizadas sem título jurídico adequado, determinado a abertura do competente procedimento concursal
para  preenchimento  de 11 postos  de trabalho,  tendo em conta  os  lugares  vagos  atualmente  no  Mapa de
Pessoal, na carreira de Assistente Operacional por a situação ser subsumível ao disposto no art.º 2º e na alínea
b) do nº1 do art.º 3º da Lei nº112/2017.

O Presidente,
(Mário Jorge Nunes)
23/05/2018

e

Assunto: Programa de Regularização Extraordinária do Vínculos Precários na Administração Pública
            - Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro

Para cumprimento da referida Lei, o Município de Soure, como todas as Autarquias Locais, devem regularizar,
os vínculos dos trabalhadores que reúnam os seguintes requisitos:
- Que satisfaçam necessidades permanentes de recursos humanos dos serviços da Câmara Municipal de Soure,
com sujeição ao poder hierárquico, à disciplina ou direção desta autarquia, sem vinculo jurídico adequado, de
acordo com o nº 1 do artigo 2º da Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro.
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- E de acordo com o nº 1 do artigo 3º da Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro, abrange os trabalhadores a que
se refere o nº 1 do artigo 2º da citada Lei, que exerçam ou tenham exercido as funções nesta autarquia:
a) No período entre 1 de janeiro e 4 de maio de 2017, ou parte dele, e durante pelo menos um ano à data do
inicio do procedimento concursal  de regularização;
b) Nos casos de exercício de funções no período entre  1 de janeiro e 4 de maio de 2017, ao abrigo de
contratos emprego-inserção, contratos emprego-inserção+, as que tenham exercido as mesmas funções nas
condições  referidas  no  proémio,  durante  algum  tempo  nos  três  anos  anteriores  à  data  do  inicio  do
procedimento concursal de regularização;
c) Nos casos de exercício de funções ao abrigo de contrato de estágio, celebrados com a exclusiva finalidade
de suprir a carência de recursos humanos essenciais para a satisfação de necessidades permanentes, durante
algum tempo nos três anos anteriores à data do inicio do procedimento concursal de regularização.
Neste sentido, o diploma prevê o reconhecimento pelo Órgão Executivo dos trabalhadores que cumpram estes
requisitos para ocupação de postos de trabalho do mapa de pessoal da Câmara Municipal de Soure.
Assim  e  após  uma  análise  criteriosa  do  definido  na  Lei,  foram  identificados  os  seguintes
trabalhadores/postos  de  trabalho  que  nos  parece  reunirem  os  requisitos  para  a  regularização
extraordinária dos vínculos precários:

- De acordo com a alínea a), acima referida, identificamos:
 1 Avença em Assessoria e Comunicação

- De acordo com a alínea b), acima referida, identificamos:
   . 6 postos de trabalho com funções de cantoneiro
    . 6 postos de trabalho com funções de auxiliar de ação educativa
    . 4 postos de trabalho com funções de limpeza

- De acordo com a alínea c), acima referida, não identificamos qualquer situação.
Concluindo, somos da opinião que, caso recolha a aprovação da Câmara Municipal, sejam abertos os
respetivos procedimentos concursais, para a constituição de vínculos de emprego público por tempo
indeterminado. 

À superior consideração,
A Técnica Superior,    
(Carla Madeira, Dra.)     
06.03.2018

e

Assunto: ► Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro
                       - Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários

Relativamente ao assunto em epígrafe, e na sequência do solicitado por V. Exa., analisámos a legislação em cima mencionada
e procedemos à elaboração do seguinte parecer jurídico.

O  Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários  teve a sua génese na Administração Central, na
sequência  da Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2017, de 28 de fevereiro e da  Portaria n.º 150/2017, de 03 de maio.  

Com a entrada em vigor da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, o processo de regularização passou também a aplicar-se,
entre  outras  entidades,  nas autarquias  locais,  abrangendo pessoas  que  exerçam ou  tenham exercido  funções  que
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correspondam ao conteúdo funcional de carreiras gerais ou especiais e que satisfaçam necessidades permanentes
nos órgãos ou serviços abrangidos  pela  Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), sem vínculo jurídico adequado,
nas seguintes situações:

-  No período entre 1 de janeiro  e 4 de maio de 2017, ou parte dele,  e durante pelo menos um ano à data o início do
procedimento concursal de regularização;

-  Nos casos de exercício de funções no período entre 1 de janeiro e 4 de maio de 2017, ao abrigo de contratos emprego-
inserção, contratos emprego-inserção+, as que tenham exercido as mesmas funções nas condições referidas no proémio,
durante algum tempo nos três anos anteriores à data do início do procedimento concursal de regularização;

- Nos casos de exercício de funções ao abrigo de contratos de estágio celebrados com a exclusiva finalidade de suprir
a carência de recursos humanos essenciais para a satisfação de necessidades permanentes, durante algum tempo
nos três anos anteriores à data do início do procedimento concursal de regularização.

Do procedimento para a regularização:

Dispõe o n.º 3 do art. 2.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, que:
“No âmbito das autarquias locais, nas situações de exercício de funções relativamente às quais exista decisão do respetivo
órgão  executivo  que  reconheça  que  as  mesmas correspondem a necessidades  permanentes  e  que  o vínculo  jurídico  é
inadequado, consideram-se verificados estes requisitos para efeitos do disposto nos números anteriores”.

Assim, para se iniciar o procedimento de regularização extraordinária dos vínculos precários, o órgão executivo tem de fazer o
reconhecimento  de  todas  as  situações  que  correspondem  a  necessidades  permanentes  e  que  o  seu  vínculo  jurídico  é
inadequado.

Para  o  efeito,  deverá  o  órgão  executivo  promover  o  levantamento  de  todas  as  situações  eventualmente  abrangidas,
procedendo posteriormente ao seu reconhecimento.

Após o reconhecimento das situações abrangidas, e caso o número de postos de trabalho existentes  no mapa de pessoal seja
insuficiente, a câmara municipal propõe à assembleia municipal a alteração do mapa de pessoal com o aumento dos postos de
trabalho,  em número  estritamente  necessário  para  corresponder  às  necessidades  permanentes  reconhecidas  pelo  órgão
executivo (cfr.  n.º 2 do art. 6.º da Lei n.º 112/2017).

Segundo o n.º 2 do art. 4.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, é considerado um posto de trabalho por cada uma das
seguintes situações:

a) quando as mesmas funções tenham sido exercidas por mais de uma pessoa no período entre 01 de janeiro e 04 de maio;
b) quando as mesmas funções  tenham sido exercidas  a  tempo parcial,  os respetivos períodos  normais  de trabalho são
adicionados para perfazer um posto de trabalho;
c) quando as mesmas funções tenham sido exercidas ao abrigo de contratos emprego-inserção, contratos emprego inserção+
ou contratos de estágio,  ainda que por  mais de uma pessoa nos três anos anteriores à  data  do início  do procedimento
concursal.

Abertura do procedimento concursal:
Nos termos da Lei, os procedimentos concursais devem ser abertos no prazo de 30 dias a contar do dia 01 de janeiro de 2018
ou até 30 dias a contar da data em que se completar o prazo de um ano referido al a) do n.º 1 do artigo 3.º  e al b) do n.º 1 do
artigo 8.º da Lei n.º 112/2017.

Relativamente ao prazo em cima mencionado,  e  tendo em conta que a lei  foi  publicada em 29 de dezembro,  de 2017,
atendendo aos procedimentos prévios que as câmara municipais têm de desencadear para  regularizar os vínculos precários, a
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Associação Nacional de Municípios  Portugueses (ANMP), na Circular n.º 6/2018/FD de 09/01/2018, veio considerar este prazo
como meramente indicativo. No entanto, entendemos que o não cumprimento do prazo referido (30 dias a contar da data de
entrada em vigor da lei) deverá ser sempre expressamente fundamentado.

Nos termos do art.º 10.º da Lei n.º 112/2017, os procedimentos concursais devem obedecer à Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de
Janeiro com as seguintes especificidades:
- têm caráter urgente;
- o aviso de abertura do procedimento deve ser publicitado na bolsa de emprego público e na página eletrónica do Município;
- o dirigente máximo deve notificar todos os interessados por notificação pessoal, correio eletrónico ou correio postal registado
que se encontrem ausentes do serviço ou que tenham cessado funções;
- o prazo de apresentação de candidaturas é de 10 dias úteis;
- métodos de seleção – avaliação curricular, sendo fator de ponderação – o tempo de exercício de funções (havendo mais de
um opositor no recrutamento para o mesmo posto de trabalho, é aplicável a entrevista profissional de seleção);
- haverá lugar à audiência de interessados após a aplicação dos métodos de seleção e antes de proferida a decisão final.

CONCLUSÃO:

Face ao exposto, entendemos, salvo melhor opinião, que deverá ser feito um levantamento dentro do período indicado, de
todas as situações que correspondam a necessidades permanentes e sem vínculo adequado de funções que foram ou estejam
a ser exercidas, dando-se desta forma cumprimento ao Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários.

Salvo melhor e mais fundamentada opinião, é o quanto se nos oferece dizer relativamente ao assunto colocado à nossa
consideração.

À superior consideração,
Paços do Município de Soure, 05 de março de 2018
A Técnica Superior,
(Susana Ramos, Dra.)

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “entretanto saiu
a lei  de enquadramento orçamental  que nos vem estipular prazos para,  de uma vez por
todas, tomarmos decisões que temos que tomar e, portanto, penso que na proposta não há
referência a ela. A lei diz que relativamente às obrigações do Município, relativamente a este
artigo do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários que temos até
30 de maio para comunicar à DGAL as vagas, até 30 de junho para abrir os procedimentos e
comunicar  à  DGAL  que  os  procedimentos  estão  abertos  e  até  30  de  setembro  para
“arrumar” com os concursos, ou seja, depois não se trata só  de fazer o concurso, é também
concluir o concurso. Vamos hoje tomar a nossa posição em definitivo e ela é muito clara,
tem os considerandos, depois de analisadas as diversas contingências, foi feita uma consulta
também às organizações sindicais, uma respondeu com o texto que penso que todos têm,
outra  não  respondeu  por  escrito,  fê-lo  verbalmente  como já  o  tinha  feito,  portanto,  a
proposta é aquela que está em cima da mesa, com os considerandos que estão aí propostos,
ou  seja,  que  contemple  um lugar  de  assistente  técnico  e  que  se  abra  lugar  para  onze
assistentes operacionais neste concurso.”---------------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Nádia Gouveia referiu que: “relativamente a este ponto, no plano
político, quero reafirmar a minha posição, aliás como já tive oportunidade de o fazer na
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reunião de Câmara anterior. Concordo plenamente com os objetivos socais subjacentes ao
quadro  legal  aprovado  pelo  atual  Governo  no  âmbito  do  Programa  de  Regularização
Extraordinária dos Vínculos Precários e votarei, naturalmente, favoravelmente esta proposta.
Quando  existem  necessidades  laborais  regulares,  sistemáticas  e  permanentes,  devemos
sempre, nos termos da lei, procurar que aquelas ou aqueles que as satisfazem no dia a dia,
tenham  uma  relação  estável,  tenham  uma  relação  não  precária…pois  trata-se  de  um
imperativo de justiça social. Diria mais, trata-se de uma preocupação de ontem, de hoje e
que se pretende que amanhã o deixe rapidamente de ser!
Portanto, a minha posição política é muito clara, é que se resolvam todos os problemas
ainda pendentes, naturalmente dentro do quadro legal…e permito-me ainda uma nota final,
se  tivermos  consciência  que  não  ficam  todos  os  casos  pendentes  hoje  resolvidos,  e
procurando ir ao encontro do espírito desta lei, continuando a dar resposta às necessidades
urgentes  e  permanentes  do  Município,  a  minha  posição  enquanto  Vereadora  eleita
democraticamente, é que não nos devemos demitir de encontrar forma legal que acolha uma
decisão política e socialmente justa.”---------------------------------------------------------------------

 O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “estive a ler, nós vamos ter que
tomar uma decisão hoje e temos os dois pareceres contraditórios. O parecer do Dr. Veiga e
Moura via num sentido, portanto, que o caso da Rute e dos outros assistentes operacionais
não tem dúvida, penso que também não tem dúvidas para ninguém e depois o busílis da
questão é o caso do Luís Ferreira. O Dr. Veiga e Moura defende que ele não é enquadrável,
mas o sindicato diz que sim, é enquadrável, portanto, temos aqui duas posições que nós
temos que avaliar devidamente, aparentemente são antagónicas mas, do meu ponto de vista,
não são e  nós  temos que  juntar  os  dois  pareceres.  Como é  que a  gente  junta  os  dois
pareceres, como é que cola os dois pareceres? Na minha opinião é simples e temos que usar
alguma inteligência, talvez este termo não seja correto, peço desculpa por ele, é assim: se o
órgão da Câmara decidir em reunião e uma vez que em 2015 o Luís Ferreira veio para cá
trabalhar através de uma empresa, mas se nós na reunião de Câmara em que temos que
decidir a necessidade permanente, temos que decidir isso, decorre da lei que a Câmara tem
que ter uma decisão sobre isso, se na mesma decisão houver um despacho a dizer que a
situação dele veio para cá numa situação de “falso”, estou convencido que o parecer do Dr.
Veiga e Moura vai no sentido do outro parecer e nós colamos os dois pareceres, penso que é
a única solução que nós temos e devemos ir por aí, salvo melhor opinião. Nós temos que
colar  os  dois  pareceres  porque  juridicamente  o  parecer  do  Dr.  Veiga  e  Moura  é
inultrapassável, está correto. Politicamente o sindicato também tem razão porque ele alega
que aquilo é um falso outsourcing, portanto, nós temos, a Câmara tem que decidir, é ou não
é um falso outsourcing? Porque se  for  a  lei  tem que arranjar  uma solução para  o Luís
Ferreira,  é  o  “pingo de solda” que falta  para  unir  os  dois  pareceres,  é  uma decisão  da
Câmara, devido aos constrangimentos que havia na altura da contratação pública, que foi
uma situação, tem que ser taxativo que é falso outsourcing porque isso está contemplado na
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lei e decorre da lei que essas situações podem ser contempladas. Estou convencido que nós
podemos pedir novamente ao Dr. Veiga e Moura que reveja o parecer à luz dessa situação,
estou convencido que ele vai dar um parecer positivo e a Câmara fica com uma posição que
resolve  um problema  e  fica,  de  certa  forma,  de  consciência  tranquila.  Isso  é  a  minha
proposta e que vejo que se poderá ir por aí...”----------------------------------------------------------

A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “uma nota previa a este ponto, não
me parece correto estarmos a ter esta discussão com dois colaboradores presentes nesta sala
que estão envolvidas nesta discussão, não estamos a dar igualdade de tratamento a todos os
outros que não estão aqui para assistir à discussão deste ponto. Portanto, acho que seria bom
que convidássemos os dois colaboradores a sair da sala e deixarem-nos discutir este assunto,
uma  vez  que  os  outros  colaboradores  não  estão  presentes.  Não  estão  aqui  enquanto
munícipes, mas sim como colaboradores que estão a ser visados nesta discussão. 
Senhor Presidente,  o  que nós estamos a  votar  é  uma proposta,  vamos deliberar  que as
funções  de  assistente  técnica  que  são  preenchidas  por  uma  trabalhadora  específica
correspondem a  necessidades  permanentes  e  por  isso  vamos  determinar  a  abertura  de
procedimento concursal, à luz desta legislação existente?
Em relação a este ponto concreto, voto favoravelmente porque as três condições que a lei
prevê  estão  reunidas.  No entanto  sobre  a  situação  aqui  apresentada  eu  penso  que  não
havendo uma relação contratual entre o Município e o colaborador em questão, mas sim
entre o município e a empresa, se ele é considerado precário, se tem condições precárias, não
é precário na entidade Câmara Municipal, mas é precário na entidade que lhe paga, portanto,
não  poderia  ser  abrangido  por  esta  lei.  Espanta-me  haver  pareceres,  nomeadamente  de
sindicatos a dizer que sim. Se isto é verdade, então cuidado com as áreas da higiene,  não me
parece  que  todos  os  trabalhadores  tenham uma situação  que  não  seja  de  precariedade,
porque o são, não digo todos mas quase todos, e até das empresas de jardinagem que têm
ganho concursos e que aqui estão, a norma hoje é precariedade.”----------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “talvez o Senhor Presidente ler a
proposta que vem a votação para ficar e depois em função disso nós votarmos porque ela
não está escrita em lado nenhum...”----------------------------------------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “nós temos uma
proposta assinada por mim, que é reconhecer um lugar de assistente técnico na área da
carreira de assistente técnico e reconhecer onze postos de trabalho na área de assistente
operacional .”-------------------------------------------------------------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “a proposta sobre o caso do
assistente informático fica de fora…”-------------------------------------------------------------------
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O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes referiu que: “sim, fica de
fora. A proposta é nós vamos aprovar e será comunicado à DGAL até dia 30 de maio, que
reconhecemos  a  existência  de  um  assistente  técnico  e  de  onze  lugares  de  assistentes
operacionais e que vamos dar início ao procedimento.”----------------------------------------------

O Senhor Vereador Eng. Agostinho Gonçalves referiu que: “o que eu gostaria de realçar é
que a situação do Luís não fique encerrada, acho que deve-se continuar a ver se há uma
hipótese, porque ela na realidade não fica encerrada, ou fica?”--------------------------------------

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes: “não, aqui também não nos
estamos  a  pronunciar  sobre  o  Luís,  mas  também não estamos  a  prejudicar  o  resto  do
processo.”-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Deliberado, por unanimidade, aprovar:
-  Que  as  funções  de  assistente  técnica  levadas  a  efeito  pela  trabalhadora  Rute
Almeida Fernandes  do  Bem em regime  de  avença  correspondem a necessidades
permanentes do Município e que foram realizadas sem título jurídico adequado,
determinando a abertura de procedimento concursal para preenchimento de um
posto de trabalho na carreira de Assistente Técnico por a situação subsumível ao
disposto no art.º 2.º e na alínea a) do n.º 1 do art.º 3.º da Lei nº 112/2017;
- Que as funções correspondentes aos 16 postos de trabalho que desde 2014 vêm sendo
sucessivamente  executadas  por  trabalhadores  em  contrato  emprego-inserção
correspondem a necessidades permanentes e que forem realizadas sem título jurídico
adequado, determinado a abertura do competente de procedimento concursal para
preenchimento de 11 postos de trabalho, tendo em conta os lugares vagos atualmente
no  Mapa de  Pessoal,  na  carreira  de  Assistente  Operacional  por  a situação  ser
subsumível ao disposto no art.º 2.º e na alínea b) do n.º 1 do art.º 3.º da Lei n.º
112/2017, conforme decorre da proposta do Senhor Presidente da Câmara, Mário
Jorge Nunes.-----------------------------------------------------------------------------------

Ponto 30.  LICENÇA ESPECIAL DE RUÍDO 
                  -  Festa em Honra São António – Fonte Relva 
              .  Licenciamento de Instalação de Recinto Improvisado 
                   - Dia 15 a 18 de junho de 2018
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Deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido da Licença Especial de Ruído, de
dia 15 a 18 de junho 2018, conforme decorre da informação técnica dos serviços.------

Ponto 31. SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PAMPILHOSA DA SERRA

                - Agradecimento

O Senhor Presidente da Câmara Municipal Mário Jorge Nunes: “dar-vos conhecimento que
a Santa Casa da Misericórdia da Pampilhosa da Serra mandou-nos uma carta juntamente
com os outros parceiros que têm no PO APMC que agradecem o azeite entregue pelo
Município de Soure e dizem para quem é que o distribuíram.”--------------------------------------

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

Ponto 32. STAL NACIONAL

                - Carta Aberta – Intensificar a Luta por Melhores Condições de Trabalhos

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

Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente da Câmara Mário Jorge Nunes deu
por encerrados os trabalhos às dezoito horas.----------------------------------------------------------
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