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0                                                                                                                     

ATA 
 
--- No dia oito de agosto do ano de dois mil e dezasseis, pelas catorze horas e trinta 
minutos, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município, reuniu a Câmara 
Municipal de Soure, convocada nos termos do Regimento para a sua décima quinta 
Reunião Ordinária, estando presentes o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Dr. 
Jorge Manuel Simões Mendes e os Senhores Vereadores: Dr. Carlos Manuel da Silva 
Páscoa; Dr. António José Martinho dos Santos Mota.; Dra. Nádia Filipa Antunes 
Madeira Gouveia; Dra. Márcia Cristina Lopes Travassos e Dra. Maria Manuela 
Lucas de Oliveira Santos.------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Presidente da Câmara, Mário Jorge Nunes, esteve ausente por motivo 
justificado.------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Senhor Vice-Presidente declarou aberta a reunião, com a seguinte ordem de 
trabalhos:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

    

OOOORDEM DE RDEM DE RDEM DE RDEM DE TTTTRABALHOSRABALHOSRABALHOSRABALHOS    
 

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

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

Ponto 3. Apreciação de Propostas de Ata 
 

        3.1.  -  13.06.2016 
        3.2.  -  17.06.2016 
        3.3.  -  27.06.2016 
 

Ponto 4. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
             . Maria Alzira Monteiro Lapo 
                    . Proc. N.º 375/2016 
 

Ponto 5. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
             . Maria da Conceição Gonçalves Redondo 
                    . Proc. N.º 385/2016 
 

Ponto 6. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
             . Manuel Narciso Calhindro 
                    . Proc. N.º 465/2016 
 

Ponto 7. Reclamação de Prédio em Ruínas e Situação de Insalubridade 
             . Requerente: Nuno Silva Pinto 
             . Proc. 23/2016/8885 
                - Auto de Vistoria 
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Ponto 8. EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR 
             . SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA     
               - Comparticipação Familiar – Ano Letivo 2016/2017 
       8.1. Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar 
       8.2. Transportes Escolares 
 

Ponto 9. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 
             . SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA     
               - Comparticipação Familiar – Ano Letivo 2016/2017   

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

 

Ponto 10. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 
              . AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES 
              . EB1 de Figueiró do Campo 
                    - Adjudicação 
 

Ponto 11. CULTURA 
              . RLCTM - Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais 
              . XXXV Festival de Folclore “Soure 2016” - XXX Internacional 
              . Rancho Típico de Paleão 
                    - Ocupação de Espaço Público 
                    - Isenção do Pagamento de Taxas 
 

Ponto12. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
             . CASA DA CRIANÇA /EDUCAÇÃO PARA A INFÂNCIA 
              . Protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Soure 
                     - Ano Letivo 2016/2017 
       12.1. Atualização aos Anexos 1 (Recursos Humanos) e 2 (Transporte de Crianças)   
          12.2. Aditamento à Cláusula Segunda do Protocolo 
 

Ponto 13.  AÇÃO SOCIAL ESCOLAR / SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 
              .  Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar               
                    - Atividades de Animação e de Apoio à Família 
                        . Casa do Povo de Vila Nova de Anços 

                                           . Ano Letivo 2016/2017                     
                                                     - Protocolo 

 

 

Ponto 14. SANEAMENTO E SALUBRIDADE - HIGIENE PÚBLICA 
   . CENTRO DE PROTEÇÃO ANIMAL – CANIL/GATIL   

                   - Protocolo com a Associação de Defesa dos Animais de Soure - SOUREPATAS 
 

Ponto 15. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
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   . NOVAS CAPTAÇÕES E OPERACIONALIZAÇÃO   
              . Nova Captação na Santilhana e Operacionalização 
                  - Adjudicação 
 

Ponto 16. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS      
                    . FESTAS E FEIRA DE SÃO MATEUS 
                     - Adjudicações 
      16.1. Espetáculos: Produção, Logística, Locação de Equipamentos, Segurança e Artistas 

nos dias 16 e 18 de setembro 
     16.2. Espetáculos: Artistas nos dias 17 e 19 de setembro 
 
Ponto 17. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS      
                   . FESTAS E FEIRA DE SÃO MATEUS E FATACIS // 2016 
                   . Ornamentação da Vila de Soure 
                        - Escolha de Procedimento Prévio 
 
Ponto 18. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
              . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS RURAIS 
              . Estrada de Ligação entre o Casal do Redinho e a Ribeira da Mata 
                   - Adjudicação 
 

 

Ponto 19. RLCTM - REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS  MUNICIPAIS 
             .  Publicidade 
                     - FINDAGRIM 2016 – Feira Industrial, Comercial e Agrícola de Maiorca 
                                                           Figueira da Foz 
                          . Autorização para a Divulgação de Evento 
                          . Isenção do Pagamento de Taxas 
 

Ponto 20. PROGRAMA OPERACIONAL SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO 
DOS RECURSOS (POSEUR) 

                     - Notificação da Decisão de Aprovação 
      20.1. Projeto: Recicla Soure (POSEUR-03-1911-FC-000066) 
      20.2. Projeto-Piloto de Compostagem em Soure (POSEUR-03-1911-FC-000068) 
 

Ponto 21. COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA 
              . Autoridade de Transportes   
- Minuta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 
 
 

Ponto 1. Período de Antes da Ordem do Dia / Informações 
 
O Senhor Vice-Presidente Dr. Jorge Mendes referiu que: “no período que mediou 
entre a última reunião e a de hoje,  aquilo que vos tenho para transmitir decorre das 
várias atividades que houve no Concelho. Saliento no dia 30 de julho, sábado, a V 
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Mostra Gastronómica da Gesteira que decorreu, mais uma vez, de forma excelente 
e passou a ser, de há alguns anos a esta parte, uma referência no Concelho, tanto em 
termos gastronómicos, como culturais. 
No dia 31 de julho, domingo, o Senhor Presidente da Câmara esteve, em 
representação do Município, no 28.ºAniversário da Associação de Caça e Pesca de 
Vila Nova de Anços. 
No dia 07 de agosto, estive presente, em representação do Município, no 31.º 
Aniversário da Associação Cultural da Casa Velha, Casal Novo e Gabriéis, que 
decorreu de forma bastante agradável. À noite estive no encerramento do Torneio 
de Futsal, organizado pelo grupo de Motards de Samuel, um evento interessante, 
porque não só congrega e fomenta a prática desportiva, como, paralelamente, 
fomenta o convívio e a aproximação das localidades, é um torneio de Futsal com 
caraterísticas próprias e que se tem afirmado ao longo do tempo.    
Ontem ocorreu um incêndio nas Quatro Lagoas, foi um incêndio que não se 
propagou muito porque houve logo uma rápida intervenção, estiveram presentes 10 
viaturas, 57 operacionais, 2 helicópteros - um da Lousã e outro de Pombal -, mas 
dada a imediata intervenção e em força, ainda da parte da manhã se extinguiu. 
Portanto não houve consequências de maior, para além da área de mato ardida.”--    
 

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

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

 

 

No período que mediou entre a última reunião e a de hoje, No período que mediou entre a última reunião e a de hoje, No período que mediou entre a última reunião e a de hoje, No período que mediou entre a última reunião e a de hoje, não se verificou quaisquer licenciamento.não se verificou quaisquer licenciamento.não se verificou quaisquer licenciamento.não se verificou quaisquer licenciamento.----------------------------------------------------------------------------

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

Ponto 3. Apreciação de Propostas de Ata 
 

3.1.  -  13.06.2016 
 

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

3.2.  -  17.06.2016 
 

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

3.3.  -  27.06.2016 
 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.Deliberado, por unanimidade, aprovar a presente proposta de Ata.--------------------------------------------------------------------------------------------------------    

A A A A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos não participou na votação.Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos não participou na votação.Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos não participou na votação.Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos não participou na votação.--------------------------------------------------------------------------------    
    

    

Ponto 4. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
             . Maria Alzira Monteiro Lapo 
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                    . Proc. N.º 375/2016 
 
Assunto : Pedido de parecer – artigo 54.º da Lei 91/95, de 2 de Setembro, com a redação que 

lhe foi dada pela Lei 165/99, de 14 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 
64/2003, de 23 de Agosto. 

 
Face ao teor da informação jurídica, sugere-se que seja deferido o pedido de emissão de 
parecer favorável para constituição de compropriedade através de escritura de compra/venda, 
do prédio rústico situado dentro do perímetro urbano de Figueiró do Campo. 
 
O assunto deverá ser presente à reunião de Câmara para deliberação. 
  
Maria José O. Carvalhão – Engª 
Chefe de Divisão de G.U.P. 
2 de agosto de 2016 

 
 
 

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

Ponto 5. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
             . Maria da Conceição Gonçalves Redondo 
                    . Proc. N.º 385/2016 
 

Assunto : Pedido de parecer – artigo 54.º da Lei 91/95, de 2 de Setembro, com a redação que 
lhe foi dada pela Lei    165/99, de 14 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 64/2003, de 
23 de Agosto. 
 
 
Face ao teor da informação jurídica, sugere-se que seja deferido o pedido de emissão de 
parecer favorável para ampliação do número de compartes do prédio rústico, através de 
escritura de doação de pais para filhos. 
 
 
O prédio rústico localiza-se fora da zona urbana definida no PDM de Soure, em zona agrícola 
inserida em Reserva Agrícola e inserida em Reserva Ecológica. 
 
 
O assunto deverá ser presente à reunião de Câmara para deliberação. 
 
Maria José O. Carvalhão – Engª 
Chefe de Divisão de G.U.P. 
4 de agosto de 2016 
 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de Parecer Favorável.Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de Parecer Favorável.Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de Parecer Favorável.Deliberado, por unanimidade, aprovar a emissão de Parecer Favorável.------------------------------------------------------------------------------------    
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Ponto 6. Parecer para a Constituição de Compropriedade 
             . Manuel Narciso Calhindro 
                    . Proc. N.º 465/2016 
 
Assunto : Pedido de parecer – artigo 54.º da Lei 91/95, de 2 de Setembro, com a redação que 
lhe foi dada pela Lei  165/99, de 14 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 64/2003, de 
23 de Agosto. 
 
 
Face ao teor da informação jurídica, sugere-se que seja deferido o pedido de emissão de 
parecer favorável para ampliação do número de compartes do prédio rústico, através de 
contrato de doação entre irmãos. 
 
De acordo com o PDM o prédio rústico localiza-se fora da zona urbana, em zona agrícola fora 
da Reserva Agrícola e fora da Reserva Ecológica. 
 
O assunto deverá ser presente à reunião de Câmara para deliberação. 
 
Maria José O. Carvalhão – Engª 
Chefe de Divisão de G.U.P. 
4 de agosto de 2016 
    

    

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

Ponto 7. Reclamação de Prédio em Ruínas e Situação de Insalubridade 
             . Requerente: Nuno Silva Pinto 
             . Proc. 23/2016/8885 
                - Auto de Vistoria 
 
Assunto : Reclamação de prédio em ruínas e situação de insalubridade 
                Processo : 23/2016/8885 
                Requerente : Nuno Silva Pinto 
 
 
 
Em vinte e nove de julho de 2016 foi realizada vistoria, determinada por despacho de 05 de 
julho de 2016 do Sr Presidente da Câmara, tendo sido lavrado auto que se dá aqui 
integralmente por reproduzido. 
 
Em face do teor do auto, ao abrigo do nº 2 do artº 89º do DL 555/89, de 16/12, com as 
alterações do DL 136/2014, de 09/09, poderá ser determinada a execução das obras 
preconizadas no auto de vistoria, ou seja, consolidação ou demolição das paredes que 
ameaçam ruína, de forma a não causar danos a quem passa na via pública e remoção dos 
escombros e limpeza do espaço. 
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Relativamente ao espaço cheio de silvas deverá o proprietário ser notificado para proceder à 
limpeza do mesmo, nos termos do Regulamento Municipal de Limpeza de Uso do Fogo e 
Limpeza de Terrenos. 
 
Para o efeito poderá conceder-se um prazo de 15 dias. 
 
Previamente à tomada de decisão deverá proceder-se à audiência escrita do interessado, no 
prazo de 10 dias, nos termos dos artigos 121º e seguintes do CPA, quanto ao projeto de decisão 
acima descrito e ainda quanto ao teor do auto de vistoria. 
 
Face ao exposto sugere-se que: 

1 – A Câmara Municipal aprove o teor do auto de vistoria e determine a execução das 
obras nele preconizadas; 

2 – Se notifiquem os proprietários para execução das obras e limpeza dos espaços 
conforme auto de vistoria, precedida de audiência escrita do interessado, no prazo de 10 dias, 
nos termos dos artigos 121º e seguintes do CPA, quanto ao projeto de decisão acima descrito e 
ainda quanto ao teor do auto de vistoria. 

 
Maria José O. Carvalhão – Engª 
Chefe de Divisão de G.U.P. 
2 de agosto de 2016 
 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Auto de Vistoria eDeliberado, por unanimidade, aprovar o Auto de Vistoria eDeliberado, por unanimidade, aprovar o Auto de Vistoria eDeliberado, por unanimidade, aprovar o Auto de Vistoria e    determinar a execução das obras nele preconizadas, determinar a execução das obras nele preconizadas, determinar a execução das obras nele preconizadas, determinar a execução das obras nele preconizadas, 

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

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

Ponto 8. EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR 
             . SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA     
               - Comparticipação Familiar – Ano Letivo 2016/2017 
8.1. Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar 
 
 

Foram presentes as seguintes informações: 
 
Assunto: EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR 

• SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 
• PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

- COMPARTICIPAÇÃO  FAMILIAR 
- ANO LETIVO 2016/2017 

Relativamente ao assunto em epígrafe, informe-se que: 

A Câmara Municipal de Soure tem vindo a apostar nos últimos dezoito anos na criação de condições para a 
prestação do Serviço de Apoio à Família, nomeadamente, no que toca ao Fornecimento de Almoços e 
Complemento de Horário, tendo em consideração o levantamento concelhio, efetuado anualmente, relativo às 
necessidades das famílias das crianças que frequentam a Educação Pré-Escolar. 
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De acordo com o n.º1 do art.º 20.º do Decreto-Lei n.º55/2009, de 2 de março, o preço das refeições a fornecer 
às crianças e aos alunos nos refeitórios escolares dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos 
básico e secundário e as demais regras sobre o respetivos pagamento são fixados, anualmente, por Despacho 
Governamental. 
Para o Ano Letivo 2016/2017, o despacho n.º8452-A/2015, de 31 de julho fixa os valores a pagar pelas 
famílias: 

- 1,46€/ por refeição – Famílias a partir do Escalão 3 do Abono de Família; 

- 0,73€/ por refeição – Famílias a partir do Escalão B (Escalão 2 do Abono de Família) 

- 0,00€/ por refeição – Famílias a partir do Escalão A (Escalão 1 do Abono de Família) 

No que toca à Comparticipação Familiar, a Câmara Municipal de Soure, num quadro de consciência social, tem 
vindo a aprovar uma Tabela menos penalizadora do que a que resulta da aplicação linear da lei (Despacho 
Conjunto n.º 300/97 de 09 de Setembro), no que concerne ao Complemento de Horário, tendo em linha de 
conta os seguintes critérios: 

• Adotar os escalões fixados na lei indexados à Retribuição Mínima Mensal, assegurando-se a sua 
atualização anual; 

• Subdividir o 1º Escalão em 2, (A e B), assegurando-se assim um tratamento de exceção aos Agregados 
Familiares, inequivocamente, mais vulneráveis; 

• Isentar de pagamento os Agregados Familiares do 1º Escalão A, isto é, os que manifestamente 
evidenciem condições socioeconómicas muito frágeis; 

• Garantir uma “efetiva” justiça social, definindo taxas para os diferentes escalões numa lógica de 
progressividade, mas, inferiores às legalmente previstas, dado o período reconhecidamente difícil com que a 
maioria das famílias ainda se confronta; 

• Fixar uma Comparticipação Familiar Máxima, que não exceda, de acordo com a lei, o custo dos serviços 
prestados. 

Para o Ano Letivo 2016/2017, de acordo com o levantamento concelhio das necessidades das famílias, verifica-
se a necessidade da prestação destes Serviços na quase totalidade dos Jardins de Infância, a partir do dia 15 de 
setembro de 2016. 
Assim, persistindo o difícil quadro socioeconómico das famílias e considerando-se que devemos continuar a 
insistir na aplicação de uma Tabela menos penalizadora do que a resultante da Lei em vigor, no que toca ao 
Complemento de Horário, e de acordo com a ambiência legal aplicável ao ano letivo 2016/2017, no que se 
refere ao Fornecimento de Almoços, sugere-se, nos termos da informação jurídica que junto se anexa, e 
sempre que estejam reunidas as condições para a prestação daqueles serviços, que: 
A Câmara Municipal atualize a Tabela atualmente em vigor de acordo com a ambiência legal, 
nomeadamente a atualização do valor da Comparticipação Familiar do Complemento de Horário, resultante 
da alteração do valor da retribuição mínima mensal para 530€ (art.º2.º do Decreto-Lei n.º 254-A/2015, de 
31 de dezembro) isto é, aprove a Tabela de Comparticipação Familiar apresentada em anexo para as 
Crianças que irão frequentar a EDUCAÇÃO PRÉ- ESCOLAR da Rede Pública, no Ano Letivo 2016/2017. 

 
À consideração superior, 
A Coordenadora dos Serviços Educativos 
(Sofia Valente, Dra.) 
03.08.2016 
 

    
PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    DEDEDEDE    EXPANSEXPANSEXPANSEXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ----ESCOLARESCOLARESCOLARESCOLAR 

SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA - ANO LETIVO 
2016/2017 
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e 
 
 
Assunto: EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR 
            SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 
            ▪ Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar 
               - Comparticipação Familiar 2016/2017 
 
A Câmara Municipal de Soure tem vindo a apostar na criação de condições para a prestação do Serviço de 
Apoio à Família, designadamente, no que toca ao Fornecimento de Almoços e Complemento de Horário, 
tendo em conta o levantamento concelhio, efetuado anualmente, relativo às necessidades das famílias das 
crianças que frequentam a Educação Pré-Escolar. 
 
Sobre esta matéria, o Despacho Conjunto n.º 300/97, de 09 de Setembro veio definir as normas que 
regulam a comparticipação dos pais e encarregados de educação no custo das componentes não 
educativas dos estabelecimentos de Educação Pré-Escolar. 
 
Esta componente de apoio deve ser comparticipada pelas famílias, tendo em conta as respetivas condições 
sócio-económicas, e é determinada com base nos escalões de rendimento per capita, indexados à 
remuneração mínima mensal nos termos do art.º 3.º do Despacho Conjunto supra mencionado. 
 
Refira-se que, nos termos  do art. 2.º do Decreto-Lei n.º 254-A/2015, de 31 de Dezembro, o valor da 
retribuição mínima mensal garantida foi fixado em € 530 (quinhentos e trinta euros). 
 
Neste âmbito, importa também referir o Decreto-Lei n.º 55/2009, de 02 de Março, que veio 
estabelecer o Regime Jurídico aplicável à atribuição e ao funcionamento dos apoios da Ação Social 
Escolar, e que se aplica às crianças e aos alunos que frequentem a educação pré-escolar e os ensinos 
básico e secundário em estabelecimentos de ensino públicos. 
 
Nos termos do art. 8.º do diploma em cima mencionado, “a responsabilidade do Estado pela prestação dos 
apoios no âmbito da ação social escolar é partilhada entre a administração central e os municípios”. 
 
De acordo com o n.º 1 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de Março, o preço das refeições a 
fornecer às crianças e aos alunos nos refeitórios escolares dos estabelecimentos de educação pré-
escolar e dos ensinos básico e secundário e as demais regras sobre o respetivo pagamento são fixados, 
anualmente, por Despacho Governamental. 
 

Assim, constata-se que, no que toca ao Fornecimento de Refeições, este Decreto-Lei também se aplica às 
crianças que frequentam a Educação Pré-Escolar, em Estabelecimentos de Ensino Público, sendo, no 
entanto, omisso relativamente ao Complemento de Horário. De acordo com orientações da Associação 
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Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), mantém-se a aplicação do Despacho Conjunto n.º 300/97, de 
09 de Setembro, para determinação do cálculo da correspondente Comparticipação Familiar. 
 
OBSERVE-SE: 
 
Que o Despacho anual, que fixa o preço das refeições, para o Ano Letivo 2016/2017, aguarda 
publicação. 
 
 
Da conjugação do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de Março, com o Despacho n.º 18987/2009, de 17 de 
Agosto, (que regula as condições de aplicação das medidas de Ação Social Escolar, da responsabilidade 
do Ministério da Educação e dos Municípios), com as alterações que lhe foram introduzidas pelos 
Despachos n.º 14368-A/2010, de 14 de Setembro, Despacho n.º de 12284/2011, de 19 de Setembro, 
Despacho n.º 11886-A/2012, de 06 de Setembro, Despacho n.º 11861/2013, de 12 de Setembro, Despacho 
n.º 11306-D/2014, de 08 de Setembro, e pelo Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de Julho, aplicável ao Ano 
Letivo 2015/2016, os valores ao longo dos últimos anos têm-se vindo a manter da seguinte forma: 
 
   Da Competência das Famílias, o pagamento de: 
          1,46€/por refeição (valor fixado para os alunos dos Ensinos Básico e Secundário em    refeitórios 

escolares) – Famílias, a partir do Escalão 3 do Abono de Família; 
          0,73€/por refeição – Famílias abrangidas pelo Escalão 2 do Abono de Família; 
          0,00€/por refeição – Famílias abrangidas pelo Escalão 1 do Abono de Família. 
 

          Da Competência da Autarquia: 
      O pagamento integral da refeição, para cada aluno com direito ao Escalão 1 do Abono de 

Família; 
       O pagamento de metade do valor da refeição para cada aluno com direito ao Escalão 2 do 

Abono de Família. 
 

A Câmara Municipal poderá aprovar a Tabela de Comparticipação Familiar, para as Crianças que vão 
frequentar a Educação Pré-Escolar da Rede Pública, no Ano Letivo 2016/2017. 
 
Relativamente às refeições escolares, devem ser considerados os valores fixados, pelo Ministério da 
Educação, para o presente Ano Letivo. 
 
Compete à Câmara Municipal, de acordo com a alínea e) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro, fixar os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou 
municipalizados. 
 
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, 02 de Agosto de 2016 
A Técnica Superior, 
(Susana Ramos, Dra.) 
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8.2. Transportes Escolares 
 

Foram presentes as seguintes informações: 
 

Assunto: EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR 
• SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 
• TRANSPORTES ESCOLARES 

- COMPARTICIPAÇÃO  FAMILIAR 
- ANO LETIVO 2016/2017     

Relativamente ao assunto em epígrafe, informe-se que: 
 

A Câmara municipal de Soure tem vindo a prestar o Serviço de Transporte às crianças que frequentam a 
Educação Pré-Escolar, apesar deste nível de ensino não estar abrangido pela escolaridade obrigatória. 
 
Este serviço tem sido efetuado diretamente pela Autarquia e também têm sido celebrados Protocolos, com as 
Juntas de Freguesia e outras Instituições do Concelho, as quais têm sido parceiras de apoio à prestação 
daqueles serviços. 
 
A Câmara Municipal, na sua Reunião de 31.08.2012, fixou uma tarifa mensal relativa ao Serviço de Transporte 
que passou a ser comparticipado pelos Pais/Encarregados de Educação das Crianças que frequentam a Educação 
Pré-Escolar da Rede Pública. 
 
Num quadro de consciência social, foram também definidas tarifas, de acordo com os seguintes critérios: 
 
• Adotar quatro Escalões, em função de circuitos, de acordo com o número de km percorridos 
Residência/Escola/Residência; 
• Fixar uma Tarifa Mensal para cada Escalão; 
• Reduzir o valor da Tarifa Mensal: 

. Isentar as Crianças integradas no escalão 1 do Abono de Família; 

. 50% às Crianças integradas no Escalão 2 do Abono de Família. 
 

Para o Ano Letivo 2016/2017, de acordo com o levantamento concelhio das necessidades das famílias, verifica-
se a necessidade da prestação deste Serviço na quase totalidade dos Jardins de Infância, a partir do dia 15 de 
setembro de 2016. 
Assim, propõe-se, nos termos da informação jurídica que junto se anexa, e sempre que estejam reunidas as 
condições para a prestação do Serviço de Transporte, que: 
- A Câmara Municipal aprove a Tabela apresentada em anexo, relativa à utilização do Transporte 
2016/2017. 

 
À consideração superior, 
A Coordenadora dos Serviços Educativos 
(Sofia Valente, Dra.) 
03.08.2016 
 
 

- EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 
Serviço de Transporte - Ano Letivo 2016/2017 

 
1. O cálculo da Tarifa Mensal do Serviço de Transporte é determinado com base em quatro Escalões, de 

acordo com os seguintes Circuitos: 
 



17 

 
 
 
 

 
 
    

    

15.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,15.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,15.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,15.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,    
    realizada no dia 08 de agosto de 2016realizada no dia 08 de agosto de 2016realizada no dia 08 de agosto de 2016realizada no dia 08 de agosto de 2016 

    

  

 

    
EEEESCALÃOSCALÃOSCALÃOSCALÃO    

    

    

CCCCIRCUITOIRCUITOIRCUITOIRCUITO    
(R(R(R(RESIDÊNCIAESIDÊNCIAESIDÊNCIAESIDÊNCIA/E/E/E/ESCOLASCOLASCOLASCOLA/R/R/R/RESIDÊNCIAESIDÊNCIAESIDÊNCIAESIDÊNCIA))))    

    

TTTTARIFA ARIFA ARIFA ARIFA MMMMENSALENSALENSALENSAL    
    

    
IIIINDEXANTENDEXANTENDEXANTENDEXANTE    

    

A Até 4km 4,50 € 4,94 €

B De 5km a 8km 9,00 € 9,89 €

C De 9km a 12km 13,50 € 14,83 €

D De 13km a 16km 18,00 € 19,77 €

 
2. As crianças, integradas no Escalão 1 do Abono de Família, ficam isentas do pagamento da presente Tarifa 

Mensal. 
 

3. As crianças, integradas no Escalão 2 do Abono de Família, pagam 50% da presente Tarifa Mensal. 
 

4. As crianças, a partir do Escalão 3 a partir do Escalão 3 a partir do Escalão 3 a partir do Escalão 3 do Abono de Famíliado Abono de Famíliado Abono de Famíliado Abono de Família, pagam    integralmenteintegralmenteintegralmenteintegralmente a presente  Tarifa Mensal. 
 

Tabela aprovada pela Câmara Municipal, em Reunião de 08.08.2016 
 

e 

 
Assunto: EDUCAÇÃO – PRÉ-ESCOLAR 
            SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 
            ▪ TRANSPORTES ESCOLARES 
               - Comparticipação Familiar 2016/2017 
                                                                                                                

A Câmara Municipal de Soure tem vindo a apostar na criação de condições para a prestação do 
Serviço de Apoio à Família, designadamente, no que toca ao Fornecimento de Almoços, 
Complemento de Horário e Transportes Escolares tendo em conta o levantamento concelhio, 
efetuado anualmente, relativo às necessidades das famílias das crianças que frequentam a 
Educação Pré-Escolar. 
 
Designadamente, no que toca aos Transportes Escolares, a Câmara Municipal de Soure tem vindo a 
prestar este Serviço, apesar da Educação Pré-Escolar não estar abrangida pela Escolaridade 
Obrigatória. 
 
Deste modo, e à semelhança dos anos anteriores, a Autarquia poderá definir uma Tarifa Mensal 
relativa ao Serviço de Transporte, a pagar pelos pais/encarregados de educação das crianças que 
frequentam a Educação Pré-Escolar da Rede Pública. 
 
Compete à Câmara Municipal, de acordo com a alínea e) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de Setembro, fixar os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais 
ou municipalizados. 
 
Salvo melhor e mais fundamentada opinião, é o quanto se nos oferece dizer relativamente ao 
assunto colocado à nossa consideração. 
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 À superior consideração, 
Paços do Município de Soure, 02 de Agosto de 2016 
A Técnica Superior, 
(Susana Ramos, Dra.) 

 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a Tabela relativa à utilização dos Transportes Escolares, conforme decorre das Deliberado, por unanimidade, aprovar a Tabela relativa à utilização dos Transportes Escolares, conforme decorre das Deliberado, por unanimidade, aprovar a Tabela relativa à utilização dos Transportes Escolares, conforme decorre das Deliberado, por unanimidade, aprovar a Tabela relativa à utilização dos Transportes Escolares, conforme decorre das 

informações técnicas dos serviços.informações técnicas dos serviços.informações técnicas dos serviços.informações técnicas dos serviços.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

    
    

Ponto 9. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 
             . SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA     
               - Comparticipação Familiar – Ano Letivo 2016/2017   
                 . Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares 

aos Alunos do 1.º CEB 
 

Foram presentes as seguintes informações: 
 

Assunto: Educação – Ensino Básico 
� SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 
� Programa de Generalização do Fornecimento de refeições escolares aos alunos do 1º ceb 
- COMPARTICIPAÇÃO  FAMILIAR 
            - Ano letivo 2016/2017 
     

Ao longo dos últimos anos, a Câmara Municipal de Soure tem vindo a apostar na criação de condições para a 
prestação do Serviço de Apoio à Família, designadamente, no que toca ao Fornecimento de Refeições e 
Complemento de Horário, tendo em conta o levantamento concelhio, efetuado anualmente, relativo às 
necessidades das famílias das crianças que frequentam, quer a Educação Pré-Escolar, quer o 1.º CEB. 
 

Para o Ano Letivo 2016/2017, de acordo com o levantamento concelhio das necessidades das famílias, verifica-
se a necessidade da prestação do Serviço de Fornecimento de Refeições nas Escolas do 1.º CEB, a partir do dia 
15 de setembro de 2016. 
 

Assim, nos termos da informação jurídica que junto se anexa, e sempre que estejam reunidas as condições para 
a prestação do Serviço Fornecimento de Refeições, no Ano Letivo 2016/2017, sugere-se que a Câmara 
Municipal aprove: 
 

• O pagamento, pelas Famílias, dos valores fixados pelo Ministério da Educação e Ciência, para os alunos 

dos Ensinos Básico e Secundário em refeitórios escolares (despacho n.º 8452-A/2015 de 31 de julho), 

nomeadamente: 

- 1,46€/ por refeição – Famílias a partir do Escalão 3 do Abono de Família; 

- 0,73€/ por refeição – Famílias a partir do Escalão B (Escalão 2 do Abono de Família) 

- 0,00€/ por refeição – Famílias a partir do Escalão A (Escalão 1 do Abono de Família) 
 

• O pagamento integral da refeição, pela autarquia, para os alunos abrangidos pelo Escalão A (Escalão 1 do 

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

de Família). 
 

 

 

À consideração superior, 
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A Coordenadora dos Serviços Educativos 
(Sofia Valente, Dra.) 
03.08.2016 
 
e 
 

Assunto:EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO 
           SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 
          ▪ Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º CEB 
            - Comparticipação Familiar 2016/2017 
 
A Câmara Municipal de Soure tem vindo a apostar na criação de condições para a prestação do Serviço de 
Apoio à Família, designadamente, no que toca ao Fornecimento de Almoços e Complemento de Horário, 
tendo em conta o levantamento concelhio, efetuado anualmente, relativo às necessidades das famílias das 
crianças que frequentam, quer a Educação Pré-Escolar, quer o 1.º CEB. 
 
Sobre esta matéria, o Decreto-Lei n.º 55/2009, de 02 de Março, veio estabelecer o Regime Jurídico 
aplicável à atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da Ação Social Escolar, que se aplica 
às crianças e aos alunos que frequentem a educação pré-escolar e os ensinos básico e secundário em 
estabelecimentos de ensino públicos. 
 
Nos termos do art. 8.º do diploma em cima mencionado, “a responsabilidade do Estado pela prestação dos 
apoios no âmbito da ação social escolar é partilhada entre a administração central e os municípios”. 
 
No que se refere às Refeições Escolares no 1.º CEB, o n.º 1 do art. 21.º do já referido diploma 
dispõe que: “o Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aosAlunos do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico visa garantir o acesso às refeições escolares de todos os alunos que frequentam 
o 1.º ciclo do ensino básico”. 
 
O regime de acesso ao apoio financeiro a conceder pelo Ministério da Educação aos Municípios, no 
âmbito do Programa atrás aludido consta de Regulamento aprovado pelo Despacho n.º 18987/2009, de 
17 de Agosto, que regula as condições de aplicação das medidas de ação social escolar, da 
responsabilidade do Ministério da Educação e dos Municípios. 
 
Segundo o art. 3.º deste Regulamento, podem aceder ao apoio financeiro os Municípios que, reunindo 
condições, manifestem interesse em assegurar refeições escolares aos alunos do 1.º CEB, podendo, 
para o efeito, realizar parcerias com Agrupamentos de Escolas ou outras Entidades. 
 
De acordo com o n.º 3 do art. 4.º deste dispositivo legal, o preço a pagar por refeição pelos alunos 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico abrangidos pelo Programa de Generalização do Fornecimento de 
Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo corresponde ao valor fixado para os alunos dos 2.º e 3.º 
ciclos do ensino básico e do ensino secundário. 
 
Nos termos do n.º 1 do art. 20.º do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de Março, o preço das 
refeições a fornecer às crianças e aos alunos nos refeitórios escolares dos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário e as demais regras sobre o respetivo 
pagamento são fixados, anualmente, por Despacho Governamental. 
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OBSERVE-SE: 
 
Que o Despacho anual, que fixa o preço das refeições, para o Ano Letivo 2016/2017, aguarda 
publicação. 
 
Da conjugação do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de Março, com o Despacho n.º 18987/2009, de 17 
de Agosto, (que regula as condições de aplicação das medidas de Ação Social Escolar, da 
responsabilidade do Ministério da Educação e dos Municípios), com as alterações que lhe foram 
introduzidas pelos Despachos n.º 14368-A/2010, de 14 de Setembro, Despacho n.º de 12284/2011, 
de 19 de Setembro, Despacho n.º 11886-A/2012, de 06 de Setembro, Despacho n.º 11861/2013, 
de 12 de Setembro, Despacho n.º 11306-D/2014, de 08 de Setembro, e pelo Despacho n.º 8452-
A/2015, de 31 de Julho, aplicável ao Ano Letivo 2015/2016, os valores ao 
longo dos últimos anos têm-se vindo a manter da seguinte forma: 
 
        •••• Da Competência das Famílias, o pagamento de: 

→→→→ 1,46€/por refeição (valor fixado para os alunos dos Ensinos Básico e Secundário em 
refeitórios escolares) – Famílias, a partir do Escalão 3 do Abono de Família; 

→→→→ 0,73€/por refeição – Famílias abrangidas pelo Escalão B (Escalão 2 do Abono de Família); 

→→→→ 0,00€/por refeição – Famílias abrangidas pelo Escalão A (Escalão 1 do Abono de Família). 

 
        • Da Competência da Autarquia: 

        →→→→ O pagamento integral da refeição, para cada aluno com direito a Auxílio Económico, 
abrangido pelo Escalão A (Escalão 1 do Abono de Família); 

       →→→→ O pagamento de metade do valor da refeição para cada aluno com direito a Auxílio 
Económico, abrangido pelo Escalão B (Escalão 2 do Abono de Família). 

 
A Câmara Municipal poderá aprovar a Comparticipação Familiar, relativamente às refeições escolares 
dos Alunos que vão frequentar o 1.º Ciclo do Ensino Básico, no Ano Letivo 2016/2017, de acordo com 
os valores  fixados, pelo Ministério da Educação, para o presente Ano Letivo. 
 
Compete à Câmara Municipal, de acordo com a alínea e) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
Setembro, fixar os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou 
municipalizados. 
 
 

 

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, 02 de Agosto de 2016 
A Técnica Superior, 
 (Susana Ramos, Dra.) 
 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar:Deliberado, por unanimidade, aprovar:Deliberado, por unanimidade, aprovar:Deliberado, por unanimidade, aprovar:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    



21 

 
 
 
 

 
 
    

    

15.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,15.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,15.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,15.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,    
    realizada no dia 08 de agosto de 2016realizada no dia 08 de agosto de 2016realizada no dia 08 de agosto de 2016realizada no dia 08 de agosto de 2016 

    

  

• • • • O pagamento, pelas famílias, dos valores fixados pelo Ministério da Educação e Ciência, paraO pagamento, pelas famílias, dos valores fixados pelo Ministério da Educação e Ciência, paraO pagamento, pelas famílias, dos valores fixados pelo Ministério da Educação e Ciência, paraO pagamento, pelas famílias, dos valores fixados pelo Ministério da Educação e Ciência, para    os alunos dos Ensinos os alunos dos Ensinos os alunos dos Ensinos os alunos dos Ensinos 

Básico e Secundário em refeitórios escolares (despacho n.º 8452Básico e Secundário em refeitórios escolares (despacho n.º 8452Básico e Secundário em refeitórios escolares (despacho n.º 8452Básico e Secundário em refeitórios escolares (despacho n.º 8452----A/2015 de 31 de julho), nomeadamente:A/2015 de 31 de julho), nomeadamente:A/2015 de 31 de julho), nomeadamente:A/2015 de 31 de julho), nomeadamente:----------------------------------------------------------------------------------------

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

                        ----    1,461,461,461,46€/por refeição /por refeição /por refeição /por refeição ––––    Famílias a partir do Escalão 3 do Abono de Família;Famílias a partir do Escalão 3 do Abono de Família;Famílias a partir do Escalão 3 do Abono de Família;Famílias a partir do Escalão 3 do Abono de Família;------------------------------------------------ 

                    ----    0,730,730,730,73€/por refeição /por refeição /por refeição /por refeição ––––    Famílias a partir do Escalão B (Escalão 2 do Abono de Família);Famílias a partir do Escalão B (Escalão 2 do Abono de Família);Famílias a partir do Escalão B (Escalão 2 do Abono de Família);Famílias a partir do Escalão B (Escalão 2 do Abono de Família);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

                ----    0,000,000,000,00€/por refeição /por refeição /por refeição /por refeição ––––    Famílias a partir do Escalão A (Escalão 1 do Abono de FamíFamílias a partir do Escalão A (Escalão 1 do Abono de FamíFamílias a partir do Escalão A (Escalão 1 do Abono de FamíFamílias a partir do Escalão A (Escalão 1 do Abono de Família);lia);lia);lia);----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
• • • • O pagamento integral da refeição, pela Autarquia, para os alunos abrangidos pelo Escalão A (Escalão 1 do Abono de O pagamento integral da refeição, pela Autarquia, para os alunos abrangidos pelo Escalão A (Escalão 1 do Abono de O pagamento integral da refeição, pela Autarquia, para os alunos abrangidos pelo Escalão A (Escalão 1 do Abono de O pagamento integral da refeição, pela Autarquia, para os alunos abrangidos pelo Escalão A (Escalão 1 do Abono de 

Família) e metade do valor da refeição, para os aFamília) e metade do valor da refeição, para os aFamília) e metade do valor da refeição, para os aFamília) e metade do valor da refeição, para os alunos abrangidos pelo Escalão B (Escalão 2 do Abono de Família), lunos abrangidos pelo Escalão B (Escalão 2 do Abono de Família), lunos abrangidos pelo Escalão B (Escalão 2 do Abono de Família), lunos abrangidos pelo Escalão B (Escalão 2 do Abono de Família), 

conforme decorre das informações técnicas dos serviços.conforme decorre das informações técnicas dos serviços.conforme decorre das informações técnicas dos serviços.conforme decorre das informações técnicas dos serviços.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Ponto 10. EDUCAÇÃO – ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO 
              . AMPLIAÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DE CENTROS ESCOLARES 
              . EB1 de Figueiró do Campo 
                 - Adjudicação 
 
Foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto:  Educação – Ensino Básico e Secundário 
     Ampliação / Conservação / Reparação de Centros Escolares 
                EB1 de Figueiró do Campo 
                Adjudicação 
 
Por deliberação de Câmara de 27.06.2016, foi decidido recorrer à figura de ajuste directo, nos termos da alínea a) do artigo 19.º do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, como procedimento prévio à adjudicação 
da empreitada acima mencionada. 
 
Foram apresentadas as propostas seguintes: 

EMPRESA VALOR PRAZ 

GLOBAL ORIGINAL – CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, LDª 33.880,95 € 60 DIAS 

SALTA REGRA, LDª 34.284,96 € 60 DIAS 

ROSETE – ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDª 34.322,32 € 60 DIAS 

CORDEIRO & CURADO – CONSTRUÇÃO CIVIL E VENDAS DE MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDª 
34.359,78 € 60 DIAS 

 

Analisadas as propostas e elaborado o relatório final, o júri sugere a adjudicação da presente empreitada à empresa Global Original – 
Construção, Unipessoal, ldª. 
 
É obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo não se encontra dispensado da redução a escrito – vide al. d) do n.º 
1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro -.            
 
Foi efectuada a audiência prévia dos concorrentes, nos termos do n.º 1 do art.º 123.º do CCP, sem que tenha sido apresentada qualquer 
observação por parte dos concorrentes. 
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A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da publicitação da mesma, pela 
entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos (www.base.gov.pt) – ver art. 127.º do CCP -. 
 
Conclusão: 
 
Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos: 
 
1. A adjudicação da presente empreitada à empresa GLOBAL ORIGINAL – CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, LDª; 
 
2. Aprovação da minuta do contrato, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 98.º do CCP; 
 

3. Autorização para a realização da despesa no valor de 33.880,95 euros, acrescido de IVA. 
 
À Consideração superior, 
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais 
(Mário Monteiro, Eng.º) 
04.08.2016 
 

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

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

Ponto 11. CULTURA 
              . RLCTM - Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais 
              . XXXV Festival de Folclore “Soure 2016” - XXX Internacional 
              . Rancho Típico de Paleão 
                    - Ocupação de Espaço Público 
                       - Isenção do Pagamento de Taxas 
 
Foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto: RLCTM – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS DO  

MUNICÍPIO DE SOURE 
                  - XXXV Festival de Folclore “Soure 2016” – XXX Internacional 
                     * Autorização para ocupar o espaço público 
                     * Isenção do pagamento da taxa 
 
O Rancho Típico do Paleão solicitou autorização para ocupar a via pública para realizar um desfile e o parque da 
Várzea para colocação de um palco, para realização do XXXV Festival Nacional de Folclore “Soure 2016” – 
XXX Internacional, no dia 13 de agosto de 2016. 
 
Solicita também a isenção do pagamento das respetivas taxas. 
 
O valor da taxa a cobrar seria de 90.50€. 
 
O Rancho Típico do Paleão não se insere no grupo de entidades passíveis de isenção do pagamento de taxas 
previstas no artigo 25º do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas Municipais, RLCTM. 
 
No entanto, o artigo 26º do RLCTM prevê a possibilidade de concessão de outras isenções totais ou parciais, 
através de deliberação fundamentada da Câmara Municipal. 
 
Assim, sugere-se ainda que, dado tratar-se de uma iniciativa com impacto cultural, económico e social, se possa 
equacionar a aprovação da isenção solicitada. 
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À Consideração Superior 
Maria José Carvalhão – Engª Civil 
Chefe de Divisão G.U.P. 
3 de agosto de 2016 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Deliberado, por unanimidade, aprovar a Deliberado, por unanimidade, aprovar a Deliberado, por unanimidade, aprovar a autorização da Ocupação de Espaço Público e a Isenção do Pagamento de Taxas. autorização da Ocupação de Espaço Público e a Isenção do Pagamento de Taxas. autorização da Ocupação de Espaço Público e a Isenção do Pagamento de Taxas. autorização da Ocupação de Espaço Público e a Isenção do Pagamento de Taxas. ------------

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

O Senhor ViceO Senhor ViceO Senhor ViceO Senhor Vice----Presidente Dr. Jorge Mendes não participou na votação.Presidente Dr. Jorge Mendes não participou na votação.Presidente Dr. Jorge Mendes não participou na votação.Presidente Dr. Jorge Mendes não participou na votação.----------------------------------------------------------------------------------------    
    

Ponto12. AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
             . CASA DA CRIANÇA /EDUCAÇÃO PARA A INFÂNCIA 
              . Protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Soure 
                   - Ano Letivo 2016/2017 
 

Foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto: AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
                 Casa da Criança – Educação para a Infância 
                    - Protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Soure 
                       Ano Letivo 2016/2017 
                        . Atualização aos Anexos I e II 
                        . Aditamento ao Protocolo 
 
Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos: 
 

I- ENQUADRAMENTO 
 
A Casa da Criança de Soure tem sido uma resposta social/educativa de Pré-Escolar no Concelho, com várias 
décadas. Até ao Ano Letivo 2010/2011, este estabelecimento foi gerido pelo Município de Soure com duas 
valências – Jardim de Infância e Creche. 
 

Não podendo o Município, por falta de suporte legal relativamente ao seu funcionamento, continuar a gerir este 
serviço, a situação ficou resolvida quanto à Creche, dado que a Santa Casa da Misericórdia passou a desenvolver 
esta tarefa na âmbito da sua candidatura ao programa PARES, com acordos de cooperação para funcionamento 
até 33 crianças. 
 
 

No que concerne à valência do pré-escolar o Município celebrou um protocolo com a Santa Casa da Misericórdia, para 
que a freguesia de Soure continuasse a usufruir desta resposta social. 
 
O Ministério da Educação financiou até ao ano letivo de 2015/2016 este serviço, com um valor equivalente ao 
que normalmente assume nos acordos de cooperação tripartidos entre as IPSS, Ministério da Educação e Instituto 
da Segurança Social. 
 
No início do ano transato, a DGESTE comunicou ao Município a impossibilidade de manter este protocolo 
tripartido com a Autarquia e a Santa Casa da Misericórdia, ficando dependente, o funcionamento da Casa da 
Criança, do licenciamento em nome da IPSS por parte do Ministério da Educação e de um protocolo entre a Santa 
Casa e a Segurança Social. 
 

No decurso das múltiplas reuniões havidas entre o Município, a IPSS e o Diretor Distrital do Instituto da 
Segurança Social, foi criada a expetativa desta resposta social continuar a ser dada pela Santa Casa, criando o 
Município as condições para o efeito, através da cedência em regime de comodato das instalações, assim como à 
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realização da empreitada de conservação / reabilitação das mesmas, para efeitos de aprovação do licenciamento 
por parte da DGESTE. 
 
Terminado o Ano Letivo de 2015/2016, ainda não se concretizou o acordo entre a Santa Casa da Misericórdia e o 
ISS, e consequentemente o acesso ao financiamento, apoio, este, imprescindível para a continuidade do serviço, 
prosseguindo conversações com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, para que este acordo 
a estabelecer com a IPSS seja concretizado a todo o momento. 
 

II – RECURSOS HUMANOS E TRANSPORTES // ANEXOS I e II 
 

O Município e a Santa Casa da Misericórdia de Soure, como atrás foi referido, subscreveram, em Dezembro de 
2011, um Protocolo que estabeleceu as condições da transmissão do serviço designado como - Casa da Criança 
– Valência Educação Pré-Escolar - da esfera do Município para aquela entidade. 
 

Este Protocolo prevê na alínea b) do nº 1 da Cláusula Primeira, a disponibilização por parte do Município de 
funcionários que prestavam aquele serviço, mantendo, contudo, o seu vínculo laboral à Autarquia. 
 
Nos termos do nº 1 da Cláusula Segunda a definição do número e dos funcionários a disponibilizar pelo Município 
“dependerá do número de crianças inscritas”, naturalmente, tendo em conta, na esfera da autarquia, dos recursos 
humanos existentes e afetos a outros serviços na área da educação. 
 
Consequentemente, a Santa Casa da Misericórdia transferirá mensalmente para o Município o valor 
correspondente ao custo global dos funcionários disponibilizados pela Autarquia, calculado de acordo com a 
ambiência legal aplicável às IPSS / Misericórdias, nos termos do ANEXO 1 do atrás aludido protocolo (nº 2 da 
Cláusula Segunda). 
 

O Protocolo prevê, ainda, que o Município de Soure assegure “o transporte das crianças, até que a Santa Casa 

tenha condições para o efetuar”, sendo que, como contrapartida, esta transferirá, mensalmente, para o Município, 
o valor correspondente ao produto do nº de Kms, efetivamente percorridos, pelo custo unitário anualmente 
acordado, nos termos do ANEXO 2. 
 

Assim, na reunião ordinária do Executivo Municipal de 17 de Agosto de 2015, foi deliberado aprovar os 
ANEXOS 1 e 2 ao Protocolo que vigorou no ano letivo de 2015/2016. 
 
Nos termos da cláusula Quinta do Protocolo os ANEXOS deverão ser objeto de atualização no início da cada ano 
civil e/ou letivo. 
 

Em suma, e dado que existe uma alteração ao nível dos Recursos Humanos necessários, com a redução de uma 
Educadora de Infância, sugerimos que se proceda à atualização dos ANEXOS I e II – Valência Educação para a 
Infância-, para o Ano Letivo 2016/2017, de acordo com a informação dos Serviços Educativos. 
 
 

III- ANO LETIVO 2016 / 2017 – ADITAMENTO AO PROTOCOLO 
 

A) Ambiência Atual 
 

Na preparação do próximo Ano Letivo de 2016 / 2017, o Município deparou-se com a situação de a Santa Casa 
da Misericórdia de Soure não ter Acordo estabelecido com a Segurança Social (estimado em 30.000,00€), 
consequentemente, a não existência deste Acordo implica, também, que o Ministério da Educação não 
comparticipe esta resposta social (21.000,00€ no ano letivo anterior). 
 

Ora, a manterem-se na íntegra os pressupostos do Protocolo, sem os acordos com a Segurança Social e o Ministério da 
Educação, torna-se inviável a manutenção deste serviço, de grande importância social, por parte da Santa Casa da 
Misericórdia de Soure. 
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A Santa Casa da Misericórdia obteve já autorização da DGESTE para o funcionamento da Resposta Social de Pré-Escolar 
para o ano Letivo 2016/2017, para 25 crianças, tendo os encarregados de educação efetuado as inscrições dos seus 
educandos. 
 
B) Razões de Interesse Público Municipal para a Manutenção desta Resposta Social 
 

1- Este serviço tem sido entendido pelo Município como fundamental manter numa freguesia com a dimensão de Soure, 
refletida essa importância em todos os documentos estratégicos, designadamente: 
 
i. Carta Educativa Municipal, que prevê o reforço desta resposta social; 

ii. Diagnóstico Social; 

iii. Plano de Ação Estratégico Municipal. 

2- Realce-se, que este Equipamento (Casa da Criança), que tem servido a população mais carenciada ao longo de 
décadas numa área territorial e administrativa de cerca de 90 km2 e de mais de 8 000 habitantes. 
 

3- Esta resposta social tem funcionado em complementaridade com o serviço estritamente público, não sendo 
viável, presentemente, que as crianças que frequentam a Casa da Criança sejam integradas no Jardim de Infância 
de Soure, por falta de capacidade física deste equipamento para receber mais 25 crianças. 
 

4- Nesse sentido, o Município de Soure procedeu à realização de obras de conservação e reabilitação do edifício 
da Casa da Criança, para dotar este espaço de todas as condições legalmente exigidas pela DGESTE, e que 
mereceram a sua aprovação, não sendo, por isso, admissível que este investimento deixe de estar ao serviço da 
população, para o fim que foi construído e agora reabilitado. 
 

5- Também em termos de paz social e tranquilidade para as famílias em termos de planeamento familiar, tem de ser ter em 
conta que a Santa Casa da Misericórdia, como atrás foi dito, tem autorização para o funcionamento daquele serviço, para 
25 crianças, tendo estas já sido inscritas pelos pais, estando a decorrer uma vistoria pela DGESTE que permitirá o 
alargamento da resposta social a 50 crianças. 
 
 

Ora, o não funcionamento da Casa da Criança, acarretaria enormes transtornos aos pais, às crianças, e iria exigir 
uma resposta por parte do Município, quando, presentemente, não a tem, na sua plenitude, na Vila de Soure. 
 

 

6- A Santa Casa da Misericórdia, no âmbito territorial da freguesia de Soure, disponibiliza também a valência 
Creche, para além de outras respostas sociais que presta à população, conferindo-lhe um conhecimento e um 
capital de experiência que constituem uma garantia de continuidade do serviço que vem sendo prestado na Casa 
da Criança. 
 

7- O Município de Soure tem atribuições nas áreas da ação social e educação, assim, não havendo 
comparticipação por parte da DGESTE, e na defesa dos interesses da população da freguesia de Soure, poderá o 
Município “substituir-se” ao Estado, suportando o valor desse financiamento, agora em falta. 
 

A) Aditamento á Cláusula Segunda do Protocolo 
 

A Cláusula Segunda do Protocolo, com a epígrafe «Recursos Humanos» prevê no seu n.º 2 que “O Segundo 

Outorgante deverá transferir mensalmente para o Primeiro Outorgante o valor correspondente ao custo global 

dos Funcionários disponibilizados pelo Primeiro Outorgante, calculado de acordo com a ambiência 

legalmente aplicável às IPSS / Misericórdias, nos termos do ANEXO I.” 
      

Assim, pretendendo o Município a manutenção da resposta social prestada pela Santa Casa da Misericórdia, 
propõe-se um aditamento á Cláusula Segunda do Protocolo, de uma norma transitória, que vigorará até á 
celebração do Acordo de Cooperação entre a Santa Casa da Misericórdia e a Segurança Social, com as seguintes 
premissas: 
 



26 

 
 
 
 

 
 
    

    

15.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,15.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,15.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,15.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Soure,    
    realizada no dia 08 de agosto de 2016realizada no dia 08 de agosto de 2016realizada no dia 08 de agosto de 2016realizada no dia 08 de agosto de 2016 

    

  

- A “comparticipação familiar”, que será diretamente paga pelos pais à Santa Casa da Misericórdia, está calculada 
para o próximo ano letivo em 24.000,00€ (25 crianças x 80€ valor médio comparticipação x 12 meses). 
 
- O Município de Soure substituir-se-á ao Ministério da Educação no valor que este comparticipava (21.000,00€ - ano 
letivo anterior). 
 
 

- O valor estimado a pagar pela Santa Casa da Misericórdia ao Município em termos de Transportes Escolares é 
de 5.760,00€ / ano. 
 

- Pretende-se que o saldo financeiro da Santa Casa da Misericórdia, entre as receitas que cobrará às famílias e as 
transferências que efetuará ao Município, seja de 0,00€, ou de valor residual. 
 

Em suma, para que estas premissas se verifiquem, e a resposta social se mantenha, sugere-se que o aditamento 
da norma transitória à Cláusula Segunda do Protocolo, atrás referida, por conta do custo com os Recursos 
Humanos cedidos pelo Município, seja de 75% do valor das comparticipações familiares, ou seja, 
18.000,00€ / ano, 1.500,00€ / mês. 
 

Assim, a Cláusula Segunda do Protocolo, passará a ter a seguinte redação: 

Cláusula Segunda 

(Recursos Humanos) 

1. (…) 
2. (…) 
3. A transferência referida no ponto anterior será substituída, transitoriamente, até á celebração do Acordo 
de Cooperação entre o Segundo Outorgante e a Segurança Social, pelo valor correspondente a 75% das 
comparticipações familiares, fixado em 1.500,00€ mensais. 
4. (Anterior ponto 3) 
 

A celebração destes protocolos, com as IPSS, destinados á efetivação dos direitos sociais dos cidadãos, 
designadamente no setor da educação, são considerados instrumentos de delegação de serviços públicos e não de 
concessão de atividades públicas, para além de terem expressa autorização legal, desde logo pelo n.º 5 do artigo 
63.º da CRP, dado que prosseguem fins de interesse geral no domínio da segurança social, compartilhando com as 
entidades públicas a satisfação das necessidades coletivas. 
 

No que diz respeito à cedência de Recursos Humanos do Município de Soure á Santa Casa da Misericórdia, e quem deve 
assumir o pagamento das suas remunerações, esta colocação de trabalhadoras é efetuada em regime de cedência de 
interesse público, nos termos do artigo 241.º e seguintes da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho (Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas). 

 
Não obstante a regra geral ser no sentido de competir à entidade cessionária (Santa Casa da Misericórdia) assumir 
a remuneração dos trabalhadores cedidos, a lei prevê a possibilidade de no acordo de cedência de interesse 
público se clausular o contrário e de ser a entidade empregadora de origem a suportar, em parte ou na totalidade, 
as referidas remunerações, pelo que pode o Município de Soure assumir o pagamento das remunerações das 
trabalhadoras cedidas, neste caso em parte, desde que fundamente as razões de interesse público que justificam 
que isso suceda, ora, essa fundamentação, é bem evidente, no nosso entendimento, pelas razões invocadas na 
alínea b) do ponto IV da presente informação. 
 
PROPOSTA 
 
Face ao atrás exposto, sugere-se que a Câmara Municipal aprecie e aprove: 
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1- A atualização dos ANEXOS I e II do Protocolo – Valência Educação para a Infância-, para o Ano Letivo 
2016/2017, de acordo com a informação dos Serviços Educativos. 
 
2- O aditamento de uma norma transitória à Cláusula Segunda do Protocolo, para que até á celebração do Acordo 
de Cooperação com a Segurança Social, a verba a transferir pela Santa Casa ao Município, por conta do custo 
com os Recursos Humanos, seja de 75% do valor das comparticipações familiares, ou seja, 18.000,00€ / ano, 
1.500,00€ / mês, passando a Cláusula Segunda do Protocolo a ter a seguinte redação: 
 

Cláusula Segunda 
 

(Recursos Humanos) 
1. (…) 
 

2. (…) 
 
3. A transferência referida no ponto anterior será substituída, transitoriamente, até á celebração do Acordo de 
Cooperação entre o Segundo Outorgante e a Segurança Social, pelo valor correspondente a 75% das 
comparticipações familiares, fixado em 1.500,00€ mensais. 
 
4. (Anterior ponto 3) 
 

À Consideração Superior, 
O Adjunto do Presidente, 
(Gil Soares, Dr.) 
03-08-2016 

 
 
 

12.1. Atualização aos Anexos 1 (Recursos Humanos) e 2 (Transporte de Crianças) 
 

Foi presente a seguinte informação: 
 
    

Assunto: AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
                - Casa da Criança –Educação Para a Infância 
                   Protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Soure 
              ●Atualização aos Anexo 1 e 2 

 

- INFORMAÇÃO 
 

Relativamente ao assunto em epígrafe, informe-se que: 
 

O Município de Soure e a Santa Casa da Misericórdia de Soure subscreveram, em Dezembro de 2011, um 
protocolo que estabeleceu as condições da transmissão do serviço designado como Casa da Criança –Educação 
Pré-Escolar – da esfera do município para a Santa Casa. 
 

Este protocolo prevê, designadamente, a disponibilização por parte do Município de Soure, de funcionários que 
prestavam aquele serviço, mantendo, contudo, o vínculo laboral com a Autarquia. Consequentemente, a Santa 
Casa da Misericórdia de Soure transferirá mensalmente para o Município o valor correspondente ao custo global 
dos funcionários disponibilizados pela Autarquia, calculado de acordo com a ambiência legal aplicável às IPSS/ 
Misericórdias, nos termos do Anexo 1 do atrás aludido Protocolo. 
 

O Protocolo prevê, também, que o Município de Soure assegure “o transporte das crianças, até que a Santa Casa 
tenha condições para o efetuar”, transferindo a Santa Casa, mensalmente, para o Município de Soure, o valor 
correspondente ao produto do n.º de Kms percorridos pelo custo unitário acordado, nos termos do Anexo 2. 
 

Relativamente aos Anexos 3 e 4 (Comparticipação Familiar e Comparticipação do Anexo ao Acordo de 
Cooperação Tripartido: Refeições e Prolongamento de Horário/ Transferências do Ministério de Educação) estes 
deixam de ser atualizados, visto passarem a não ter enquadramento legal. 
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Segundo a Cláusula Quinta do Protocolo, os Anexos 1 e 2 deverão ser objeto de atualizações no início de cada 
ano civil e/ou letivo. 
 

Considerando a proximidade do início do ano letivo 2016/2017, ponderando a probabilidade da manutenção do 
número de crianças a frequentar a Casa da Criança e tendo em conta a informação jurídica que junto se anexa, 
propõe-se que: 
 

- A Câmara Municipal de Soure delibere aprovar a Atualização ao Anexo 1 - Recursos Humanos – ao Protocolo 
estabelecido entre o Município de Soure e a Santa Casa da Misericórdia de Soure, ou seja, a disponibilização por 
parte do Município de uma (1) Educadora, uma (1) Assistente Técnica e (3) Assistentes Operacionais. 
 

- A Câmara Municipal de Soure delibere aprovar a Atualização ao Anexo 2 – Transportes - ao Protocolo 
estabelecido entre o Município de Soure e a Santa Casa da Misericórdia de Soure. 
 
À consideração superior, 
A Coordenadora dos Serviços Educativos 
(Sofia Valente, Dra.) 
02.08.2016 
 
Despacho: 
À Reunião de Câmara. 
O Vice-Presidente, 
(Jorge Mendes, Dr.) 
04-08-2016 
* Competências delegadas e subdelegadas pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal, Despachos de 24.10.2013 e de 28.10.2013 

ANEXOANEXOANEXOANEXO    1111    
    

 

AAAAÇÃO ÇÃO ÇÃO ÇÃO SSSSOCIAL OCIAL OCIAL OCIAL EEEESCOLARSCOLARSCOLARSCOLAR    
 

 

----        CCCCASA DA ASA DA ASA DA ASA DA CCCCRIANÇA DE RIANÇA DE RIANÇA DE RIANÇA DE SSSSOUREOUREOUREOURE    / Educação Para a Infância  / Educação Para a Infância  / Educação Para a Infância  / Educação Para a Infância  ---- 
    

RRRRECURSOS ECURSOS ECURSOS ECURSOS HHHHUMANOSUMANOSUMANOSUMANOS    
 

    

. ANO LETIVO  2016/2017* A partir de 01 de Setembro de 2016 

. N.º DE CRIANÇAS  50 

. RECURSOS HUMANOS: 

                            ⇒⇒⇒⇒    Legalmente ExigidosLegalmente ExigidosLegalmente ExigidosLegalmente Exigidos 

                                                            ----    Educador(es) de Infância:      2                  
                  ---- Auxilar(es) de Acção Educativa :         2                     

                  ---- Ajudante(s) de Acção Educativa:    2      
                     ---- Outros:                                             0                                                  
       ⇒⇒⇒⇒    Disponibilizados pela Câmara MunicipalDisponibilizados pela Câmara MunicipalDisponibilizados pela Câmara MunicipalDisponibilizados pela Câmara Municipal 

                                        ----    Educador(es) de Infância:               1             
                  ---- Auxilar(es) de Acção Educativa:             2*    (1 Ass. Técnica + 1 Ass. Operacional) 
                  ---- Ajudante(s) de Acção Educativa:     2* (Assistentes Operacionais)     

                     ---- Outros:                                              0                                          
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 →→→→ TRANSFERÊNCIAS MENSAIS DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA PARA A 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE 
    

       .... Valor    MMMMENSALENSALENSALENSAL1)1)1)1)   ⇒      4722,92€ 

                    . . . . Valor    AAAANUALNUALNUALNUAL1)1)1)1)                                ⇒       56675,04€ 
1) 

Cálculo na Página Seguinte 
 

    

CÁLCULO, DE ACORDO COM A AMBIÊNCIA LEGALMENTE APLICÁVEL ÀS 

IPSS/MISERICÓRDIAS 
 

 
 

CATEGÓRIA 

DOS 

FUNCIONÁRIOS 

NECESSÁRIOS 

 

REMU

NERAÇ

ÃO 

 

MENS

AL 

 

(1) 

 

ENCAR

GOS 

SEG. 

SOCIA

L 

 

(2) 

 

ENCARGOS 

C/ 

SEGUROS 

 

(3) 

 

SUBSÍDIO 

DE 

ALIMENTAÇ

ÃO 

 

(4) 

 

CUSTO 

 

MENSAL 

 

(5) 

=(1)+(2)

+(3)+(4) 

 

SUBSÍDIO DE 

FÉRIAS 

 

(6) 

 

SUBSÍDIO 

DE NATAL 

 

(7) 

 

CUSTO 

ANUAL 

 

(8) 

=12X(5)+(6)+(7) 

 
 

N.º  

FUNCIONÁRIOS 

DISPONIBILIZADOS 

 

Educadore

s de 

Infância 

843,0

0€ 

185,46

€ 
9,50€ 93,72€ 

1131,68

€ 
1037,96€ 1037,96€ 

81 

15656,08€ 

Y1 

1 
Auxiliares 

de Acção 

Educativa 
530€ 116,60€ 5,55€ 93,72€ 745,87€ 652,15 652,15 

82 

10254,74€ 

Y2 

2 
Ajudantes 

de Acção 

Educativa 
530€ 116,60€ 5,55€ 93,72€ 745,87€ 652,15 652,15 

83 

10254,74€ 

Y3 

2 

 
 

.... Valor Anual             ⇒     
    

V.A.V.A.V.A.V.A.        ==== (Y1 x 81 ) + ( Y2  x 82 ) + ( Y3 x 83 ) 

          

V.A.V.A.V.A.V.A.        ==== ( 1 x 15656,08€) + ( 2 x 10254,74€ ) + ( 2 x 10254,74€ ) 

          

V.A.V.A.V.A.V.A.        ==== 56675,04€ 
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                            .... Valor MMMMENSAL           ENSAL           ENSAL           ENSAL           ⇒     V.A.V.A.V.A.V.A.     ====            4722,92€ 

                                                                                                              12121212       

Paços do Município de Soure, ___ de _______ de 2016 
                                                      
 

O Presidente da Câmara Municipal                                       O Provedor da Santa Casa 
da 

                 de Soure                                                                        Misericórdia de Soure 
 
 

                                                                                                             (Mário Jorge Nunes)                                          (Manuel Ramos Martins)   

O Senhor Vice-Presidente Dr. Jorge Mendes referiu que: “como sabem, o último ano 
letivo em que a Câmara Municipal teve estas valências, na altura Creche  e Pré-Escolar, 
foi até ao ano letivo 2010/2011. A partir de 2011, foi feito um Protocolo entre a Câmara 
Municipal e a Santa Casa da Misericórdia de Soure em que essas valências e a sua gestão 
foi transferida para a Santa Casa da Misericórdia. A Creche mantêm-se e o que está aqui 
em causa na proposta é o Pré-Escolar. De facto, tem havido um Protocolo com a Santa 
Casa da Misericórdia de Soure e o Município que, ano após ano, se tem vindo a aprovar. 
Este ano há aqui uma novidade, o que acontecia anteriormente é que havia o Protocolo, 
nós tínhamos 6 funcionárias cedidas à Santa Casa da Misericórdia, o valor da retribuição 
recebida pelas funcionárias era transferido da Santa Casa para nós, nós recebíamos a 
comparticipação dos pais que transferíamos depois para a Santa Casa da Misericórdia e 
também assim o fazíamos no que diz respeito à transferência da DGEstE, que uma vez 
recebido, era transferido para a Santa Casa. Atualmente o que acontece é que não há 
acordo entre a DGEstE e a Santa Casa. Assim sendo e tendo em atenção que esta 
valência tem importância na freguesia de Soure, uma freguesia que tem 8.000 habitantes, 
é importante que esta resposta social se mantenha e se mantenha nos mesmos moldes 
que tem vindo a acontecer, daí que haja necessidade de aprovar, hoje, novamente os 
anexos, como fazíamos anteriormente, de forma a manter esta resposta social e também 
a colmatar a verba que costuma vir da DGEstE, que esperemos que seja a breve trecho, 
e a Câmara Municipal possa assumir parte dessa responsabilidade, nomeadamente os 
valores que deixam de ser transferidos pela DGEstE - de 21.000,00 euros -. 
Assim sendo, e em termos de enquadramento, o que trago aqui é a aprovação do anexo 
1, atualização dos Recursos Humanos, na passagem de 6 para 5 funcionárias. 
O anexo 2 -  anexo dos transportes a pagar pela Santa Casa da Misericórdia, porque os 
transportes são feitos por nós e a Santa Casa paga-nos esse valor, 5.700 euros. 
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Do protocolo ainda fazem parte o anexo 3 - que são Comparticipações Familiares - que 
neste caso não se aplica, porque as comparticipações são pagas diretamente à Santa Casa 
da Misericórdia. 
O anexo 4 - também não é utilizado, porque caiu por si, pela não transferência da 
DGEstE para a Câmara Municipal, portanto, a haver e quando vier a acontecer  é 
transferida diretamente para a Santa Casa da Misericórdia. 
O que está aqui em causa é o Município assumir parte dessa responsabilidade, 
nomeadamente as transferências que vinham da DGEstE se o acordo já estivesse 
firmado, o que ainda não está, e que a Santa Casa da Misericórdia nos transferisse o 
diferencial de forma a que a diferença entre a receita e a despesa desse zero ou muito 
próximo do zero. Assim sendo, o valor a transferir da Santa Casa da Misericórdia para o 
Município decorrente das verbas que os funcionários recebem, deduzido destes 
21.000,00 euros, dá um valor anual de 18.000,00 euros, cerca de 1.500,00 euros mensal.”- 
 
 
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “sobre este assunto continuo a 
ter a mesma posição já assumida por mim em anos anteriores, sempre que esta situação 
vem para apreciação. O primeiro Protocolo foi assinado em 2011, tinha e está escrito que 
assume um carácter temporário e resolvia uma situação de emergência, o que é facto é 
que já passaram cinco anos e a situação continua inalterada. Este Protocolo na nossa 
opinião cria também uma situação de desigualdade para com outras instituições que têm 
de suportar todos os encargos inerentes aos transportes das suas crianças entre outras 
responsabilidades. Julgamos que cinco anos a alertar para esta situação e para a 
necessidade que a Autarquia tinha, e tem, de a esclarecer pois para nós continua 
duvidosa, leva-nos, desta vez, a opor-nos a este ponto.”------------------------------------------ 
 

O Senhor Vice-Presidente Dr. Jorge Mendes referiu que: “no que diz respeito a este 
ponto o enquadramento da situação está feito neste documento jurídico, meramente  
razões de interesse público municipal para a manutenção desta resposta social, não só 
porque se trata de uma resposta social direta, mas também em função do investimento 
que a Câmara Municipal fez nas instalações. Recentemente beneficiámos seriamente 
aquele equipamento de forma até de poder aumentar o número de crianças pelo que há 
razões de interesse público, queremos nós e que consta da proposta, nomeadamente 
olhando para a Carta Educativa Municipal e Social atendendo à freguesia de Soure. 
Pensamos que é de manter esta resposta social até que seja aprovado o acordo pela 
DGEstE.”-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberado, por maioria, com cinco (5) votos a favor do Senhor ViceDeliberado, por maioria, com cinco (5) votos a favor do Senhor ViceDeliberado, por maioria, com cinco (5) votos a favor do Senhor ViceDeliberado, por maioria, com cinco (5) votos a favor do Senhor Vice----Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores 

eleitos pelo PS e PPD/PSDeleitos pelo PS e PPD/PSDeleitos pelo PS e PPD/PSDeleitos pelo PS e PPD/PSD----    CDS/PPCDS/PPCDS/PPCDS/PP----PPM e um (1) voto contra da Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos eleita pela PPM e um (1) voto contra da Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos eleita pela PPM e um (1) voto contra da Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos eleita pela PPM e um (1) voto contra da Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos eleita pela 

CDU, aCDU, aCDU, aCDU, aprovar a atualização ao Anexo 1 provar a atualização ao Anexo 1 provar a atualização ao Anexo 1 provar a atualização ao Anexo 1 ----    Recursos Humanos e a atualização ao Anexo 2 Recursos Humanos e a atualização ao Anexo 2 Recursos Humanos e a atualização ao Anexo 2 Recursos Humanos e a atualização ao Anexo 2 ----    Transportes de crianças, Transportes de crianças, Transportes de crianças, Transportes de crianças, 

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

12.2. Aditamento à Cláusula Segunda do Protocolo 

    
                                                         ANEXOANEXOANEXOANEXO    2222                                                                                                                             
    
 

AAAAÇÃO ÇÃO ÇÃO ÇÃO SSSSOCIAL OCIAL OCIAL OCIAL EEEESCOLARSCOLARSCOLARSCOLAR    
 

----    CCCCASA DA ASA DA ASA DA ASA DA CCCCRIANÇA DE RIANÇA DE RIANÇA DE RIANÇA DE SSSSOUREOUREOUREOURE    / Educação para a Infância/ Educação para a Infância/ Educação para a Infância/ Educação para a Infância        ---- 
    

TTTTRANSPORTE DAS RANSPORTE DAS RANSPORTE DAS RANSPORTE DAS CCCCRIANÇASRIANÇASRIANÇASRIANÇAS    
    

. ANO LETIVO    2016/2017* A partir de 01 de Setembro de 2016 

. CIRCUITO DIÁRIO/N.º DE KMS     a) 180 km (90Km +90 Km)       

. CUSTO UNITÁRIO ACORDADO        b) 0,13€          
 

        →→→→ TRANSFERÊNCIAS MENSAIS DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA PARA A 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE 

       .... Valor    Diário          ⇒  c)c)c)c)  = a) x b) 

    ⇒  23,40€23,40€23,40€23,40€ = 180 km  X  0,13€ 
 

       .... Valor    MMMMENSALENSALENSALENSAL     ⇒  d)d)d)d)  = 23,40€23,40€23,40€23,40€  x N.º de Dias do Mês 
                                                                                                                   com Funcionamento do Serviço 
 

Paços do Município de Soure, ___ de ______ de 2016 
 

 
 

 

    

O Presidente da Câmara Municipal                                 O Provedor da Santa Casa da 
                 de Soure                                                                Misericórdia de Soure                                                                     
 

        (Mário Jorge Nunes)                                                    (Manuel Ramos Martins ) 

 
O Senhor Vice-Presidente Dr. Jorge Mendes referiu que: “aditamento de uma norma 
transitória à Cláusula Segunda do Protocolo, a manter provisoriamente, para que até à 
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celebração do Acordo de Cooperação com a Segurança Social, a verba a transferir pela 
Santa Casa ao Município, por conta do custo com os Recursos Humanos, seja de 75% 
do valor das comparticipações familiares, ou seja, 18.000,00 euros/ano, passando a 
cláusula a ter a seguinte redação: a transferência referida no ponto anterior será substituída, 
transitoriamente, até à celebração do Acordo de Cooperação entre o Segundo Outorgante e a Segurança 
Social, pelo valor correspondente a 75% das comparticipações familiares, fixado em 1.500,00 euros 
mensais.”----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “quando a Câmara Municipal, 
em 2011, ficou impossibilitada de continuar a ter uma resposta Educativa do Pré-
Escolar, o que se devia ter feito, na nossa opinião e frequentemente o dissemos, era 
passar para a Rede de Ensino Público a Casa da Criança na sua Valência Pré-Escolar, 
mantendo-a como Pública. Se isto tivesse sido feito teria seria evitada a necessidade da 
existência destes Protocolos ao longo de cinco anos, assentes em premissas, na nossa 
opinião, infundadas. Pelo contrário, entregaram este Jardim de Infância a uma Instituição, 
que não tinha instalações, por isso a Autarquia teve que ceder instalações e fazer obras de 
conservação, que ainda hoje faz; que não tinha funcionários e está bem patente nestes 
documentos que também os cede, que não tinha capacidade de transporte, e a autarquia 
assume esta responsabilidade, nem tinha um histórico de intervenção nesta área. 
Passados 5 anos poucas alterações houve nesta situação e mantém-se o tratamento 
desigual, volto a referir é um tratamento desigual, desta instituição em relação a todas as 
outras que prestam serviço idêntico com os seus próprios meios. O documento 
apresentado contém, também na nossa opinião, imprecisões. Existe, na freguesia de 
Soure, oferta pública mais que suficiente para acolher estas crianças e por não ser essa a 
solução, dois deles vão encerrar no presente ano letivo. A EB1/2 de Soure tem 
capacidade física para receber estas crianças e professores/educadores disponíveis, aliás, 
há pelo menos os educadores dos dois jardins de infância que vão encerrar este ano 
letivo. Assim, por existir resposta pública na freguesia de Soure não faz qualquer sentido 
evocar o interesse público para financiar esta solução, existe sala, existem 
professores/educadores. O documento apresenta seis razões para que esta situação se 
mantenha e nenhuma delas, na nossa opinião, prova que existe na freguesia de Soure 
falta de oferta pública ou que o interesse público esteja em causa. Assim, não me revejo 
em nenhum critério/justificação que leve à manutenção desta situação.   
Por último, declaro que a análise deste ponto específico não tem qualquer relação com a 
minha apreciação sobre a instituição Santa Casa da Misericórdia de Soure e a resposta 
fundamental que presta em matéria de Infância/Creche e Idosos pela qual tenho grande 
respeito, considerando-a como uma instituição de referência no concelho.”------------------ 
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Deliberado, por maioria, com cinco (5) votos a favor do Senhor ViceDeliberado, por maioria, com cinco (5) votos a favor do Senhor ViceDeliberado, por maioria, com cinco (5) votos a favor do Senhor ViceDeliberado, por maioria, com cinco (5) votos a favor do Senhor Vice----Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores 

eleitos pelo PS e PPD/PSDeleitos pelo PS e PPD/PSDeleitos pelo PS e PPD/PSDeleitos pelo PS e PPD/PSD----    CDS/PPCDS/PPCDS/PPCDS/PP----PPM e um (1) voto contrPPM e um (1) voto contrPPM e um (1) voto contrPPM e um (1) voto contra da Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos eleita pela a da Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos eleita pela a da Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos eleita pela a da Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos eleita pela 

CDU, aprovar o aditamento de uma norma transitória à Cláusula Segunda do Protocolo, para que até à celebração do CDU, aprovar o aditamento de uma norma transitória à Cláusula Segunda do Protocolo, para que até à celebração do CDU, aprovar o aditamento de uma norma transitória à Cláusula Segunda do Protocolo, para que até à celebração do CDU, aprovar o aditamento de uma norma transitória à Cláusula Segunda do Protocolo, para que até à celebração do 

Acordo de Cooperação com a Segurança Social, a verba a transferir pelaAcordo de Cooperação com a Segurança Social, a verba a transferir pelaAcordo de Cooperação com a Segurança Social, a verba a transferir pelaAcordo de Cooperação com a Segurança Social, a verba a transferir pela Santa Casa ao MunSanta Casa ao MunSanta Casa ao MunSanta Casa ao Município, por conta do custo com icípio, por conta do custo com icípio, por conta do custo com icípio, por conta do custo com 

os Recursos Humanos, seja de 75% doos Recursos Humanos, seja de 75% doos Recursos Humanos, seja de 75% doos Recursos Humanos, seja de 75% do valor das comparticipações familiares, ou seja, 18.000,00valor das comparticipações familiares, ou seja, 18.000,00valor das comparticipações familiares, ou seja, 18.000,00valor das comparticipações familiares, ou seja, 18.000,00€/ano, 1.500,00€/m€/ano, 1.500,00€/m€/ano, 1.500,00€/m€/ano, 1.500,00€/mês, ês, ês, ês, 

passando a Cláusula Segunda do Protocolo a ter a seguinte redação:passando a Cláusula Segunda do Protocolo a ter a seguinte redação:passando a Cláusula Segunda do Protocolo a ter a seguinte redação:passando a Cláusula Segunda do Protocolo a ter a seguinte redação:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cláusula SegundaCláusula SegundaCláusula SegundaCláusula Segunda--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

(Recursos Humanos)(Recursos Humanos)(Recursos Humanos)(Recursos Humanos)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

1. 1. 1. 1. (…)(…)(…)(…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

2. (…)2. (…)2. (…)2. (…)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

3. A transferência referida no ponto anterior será su3. A transferência referida no ponto anterior será su3. A transferência referida no ponto anterior será su3. A transferência referida no ponto anterior será substituída, transitoriamente, até à celebração do Acordo de Cooperação bstituída, transitoriamente, até à celebração do Acordo de Cooperação bstituída, transitoriamente, até à celebração do Acordo de Cooperação bstituída, transitoriamente, até à celebração do Acordo de Cooperação 

entre o Segundo Outorgante e a Segurança Social, pelo valor correspondente a 75% das comparticipações familiares, fixado entre o Segundo Outorgante e a Segurança Social, pelo valor correspondente a 75% das comparticipações familiares, fixado entre o Segundo Outorgante e a Segurança Social, pelo valor correspondente a 75% das comparticipações familiares, fixado entre o Segundo Outorgante e a Segurança Social, pelo valor correspondente a 75% das comparticipações familiares, fixado 

em 1.500,00em 1.500,00em 1.500,00em 1.500,00€ mensais.€ mensais.€ mensais.€ mensais.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

4. (Anterior ponto 3),4. (Anterior ponto 3),4. (Anterior ponto 3),4. (Anterior ponto 3),------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

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

Ponto 13.  AÇÃO SOCIAL ESCOLAR / SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 
              .  Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar               
                    - Atividades de Animação e de Apoio à Família 
                        . Casa do Povo de Vila Nova de Anços 

                                           . Ano Letivo 2016/2017                     
                                                - Protocolo 

 

Foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto: AÇÃO SOCIAL ESCOLAR / SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 

� PROGRAMA DE EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 
- ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO À FAMÍLIA 
- PROTOCOLO 

. CASA DO POVO DE VILA NOVA ANÇOS 
                                   - ANO LETIVO 2016/2017 
 

 

Relativamente ao assunto em epígrafe, informa-se que: 
 

Os Municípios dispõem de atribuições, designadamente nos domínios da Educação, Ensino e Ação Social, competindo aos 
mesmos a gestão de pessoal não docente do Ensino Pré-Escolar e do 1.º CEB. 
No âmbito do Serviço de Apoio à Família prestado aos alunos do Jardim de Infância de Vila Nova de Anços incluem-se as 
Atividades de Animação e de Apoio à Família (doravante designadas de AAAF). Segundo o artigo 3.º, da Secção II, da Portaria 
n.º 644-A/2015 de 24 de agosto de 2015, as “AAAF são atividades que se destinam a assegurar o acompanhamento das crianças 
na educação pré-escolar antes e ou depois do período diário das atividades educativas e durante os períodos de interrupção 
destas (…) decorrendo preferencialmente, em espaços especificamente concebidos para estas atividades, sem prejuízo do 
recurso a outros espaços escolares, sendo obrigatória a sua oferta pelos estabelecimentos de educação pré-escolar e (…) 
implementadas, preferencialmente, pelos municípios no âmbito do protocolo de cooperação, de 28 de julho de 1998, 
celebrado entre o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a Associação Nacional de 
Municípios Portugueses, no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, sem prejuízo da 
possibilidade de virem a ser desenvolvidas por associações de pais, instituições particulares de solidariedade social ou outras 
entidades que promovam este tipo de resposta social”. 
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Para o funcionamento dos serviços atrás aludidos o Município de Soure disponibiliza, nos Centros Escolares do Concelho, 
Recursos Humanos próprios ou através do estabelecimento de parcerias com IPSS locais. 
 
Considerando que este serviço já tem vindo a ser desenvolvido em parceria com a Casa do Povo de Vila Nova de Anços, e de 
forma a dar continuidade ao mesmo, sugerimos a celebração de um Protocolo com a Casa do Povo de Vila Nova de Anços (IPSS 
local), para a disponibilização de um Recurso Humano e de uma sala em espaço próprio, com a finalidade de prestar aqueles 
serviços, até ao final do ano letivo de 2016/2017, ou seja, 31 de julho de 2017. 
 

 

À consideração superior, 
A Coordenadora dos Serviços Educativos 
(Sofia Valente, Dra.) 
02.08.2016 

 
PROTOCOLO 

 
ENTRE: 
 

MUNICÍPIO DE SOURE, Pessoa Coletiva n.º 507 103 742, aqui representada pelo seu Presidente, Mário Jorge 
Nunes, com poderes para o ato através da deliberação da Câmara Municipal de 8 de agosto de 2016, adiante 
designado como Primeiro Outorgante; 
 

E 

CASA DO POVO DE VILA NOVA DE ANÇOS, Pessoa Coletiva n.º 500 968 012, com Sede na Rua do 
Outeiro, n.º 15 em Vila Nova de Anços, representada pelo seu Presidente da Direção, Arlindo António Sousa 
Pimentel, adiante designada como Segundo Outorgante; 
 

Considerando que: 

- Os Municípios dispõem de atribuições, designadamente nos domínios da Educação, Ensino e Ação Social; 
 

- Compete à Câmara Municipal deliberar no domínio da ação social escolar, nos termos da alínea hh) do nº 1 do 
artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 
 

- Na Educação Pré-Escolar, é necessário assegurar o acompanhamento das crianças antes e depois do período de 
atividades educativas; 
 

- Compete ao Município a gestão de pessoal não docente do Ensino Pré-Escolar e do 1º CEB. 
 

Considerando, ainda, que: 
 

- As atividades de animação e de apoio à família (AAAF) destinam-se a assegurar o acompanhamento das 
crianças da educação pré-escolar antes e/ou depois do período diário de atividades educativas; 
 

- As (AAAF) são implementadas, preferencialmente, pelos municípios no âmbito do protocolo de cooperação, de 
28 de julho de 1998, celebrado entre o Ministério da Educação, o Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social 
e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento 
da Educação Pré-Escolar, sem prejuízo de virem a ser desenvolvidas por instituições particulares de solidariedade 
social ou outras entidades que promovam este tipo de resposta social; 
 

- Estas Atividades são reguladas pela Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, do Ministério da Educação e 
Ciência; 
 

- O levantamento efetuado junto das famílias das crianças que frequentam o Jardim de Infância de Vila Nova de 
Anços, aponta para a necessidade de continuar a manter esta resposta social por parte da Autarquia. 
 

É celebrado o presente PROTOCOLO, no quadro das atribuições e competências do Município de Soure, no 
âmbito da ação social escolar, que se rege pelas cláusulas seguintes: 
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CLAÚSULA I 
(Objeto) 

 

O presente Protocolo de Cooperação visa assegurar o funcionamento das Atividades de Animação e de Apoio à 
Família (AAAF), das crianças que frequentam o Jardim de Infância de Vila Nova de Anços. 
 
 

CLAÚSULA II 
(Instalações) 

 

As (AAAF) funcionarão nas instalações da Casa do Povo de Vila Nova de Anços. 
 

CLAÚSULA III 
(Calendário e Horário) 

As (AAAF) decorrerão no período compreendido entre 15 de setembro de 2016 e 31 de julho de 2017, todos os 
dias úteis da semana, pelo período de 2 (duas horas), após o horário da componente letiva. 
 
 

CLAÚSULA IV 
(Obrigações do Município de Soure) 

 
 

O Primeiro Outorgante assegurará o pagamento da quantia mensal de €280,00 (duzentos e oitenta euros), ao 
Segundo Outorgante. 
 

CLAÚSULA V 
(Obrigações da Casa do Povo de Vila Nova de Anços) 

 

O Segundo Outorgante assume a responsabilidade de: 
 

 a) Disponibilizar um Recurso Humano, com formação adequada na área da educação, duas horas por dia, em 
todos os dias úteis da semana, para dinamização das (AAAF); 

 b) Ceder as instalações onde decorrem as (AAAF). 
 c) Proceder à limpeza das instalações. 

 

CLAÚSULA VI 
(Vigência) 

 

O presente Protocolo tem início a 15 de setembro de 2016 e términus a 31 de julho de 2017 (calendário escolar 
para o ano letivo 2016 / 2017), renovando-se automaticamente por períodos de um (1) ano, no início de cada ano 
letivo, salvo oposição de alguma das partes, mediante comunicação com 30 dias de antecedência. 
 

CLÁUSULA VII 
(Resolução) 

 

O Protocolo pode ser resolvido pelas partes, com base no incumprimento das obrigações a que as mesmas se 
vinculam. 

 

Feito em dois exemplares, valendo todos como originais, os quais vão ser assinados pelas Partes, sendo um 
exemplar entregue a cada uma delas. 
 
Paços do Município de Soure, 

O Primeiro Outorgante 
__________________ 

Mário Jorge Nunes 

(Presidente da Câmara Municipal de Soure) 

O Segundo Outorgante 
_____________________ 
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Arlindo Pimentel 

                 (Presidente da Direção da Casa do Povo de Vila Nova de Anços) 
  

Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo com a Casa do Povo de Vila Nova de Anços (IPSS local), para a Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo com a Casa do Povo de Vila Nova de Anços (IPSS local), para a Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo com a Casa do Povo de Vila Nova de Anços (IPSS local), para a Deliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo com a Casa do Povo de Vila Nova de Anços (IPSS local), para a 

disponibilização de um Recurso Humano e de uma Sala emdisponibilização de um Recurso Humano e de uma Sala emdisponibilização de um Recurso Humano e de uma Sala emdisponibilização de um Recurso Humano e de uma Sala em    espaço próprio, com a finalidade de prestar aqueles serviços, até espaço próprio, com a finalidade de prestar aqueles serviços, até espaço próprio, com a finalidade de prestar aqueles serviços, até espaço próprio, com a finalidade de prestar aqueles serviços, até 

ao final do ano letivo de 2016/2017, ou seja, 31 de julho de 2017.ao final do ano letivo de 2016/2017, ou seja, 31 de julho de 2017.ao final do ano letivo de 2016/2017, ou seja, 31 de julho de 2017.ao final do ano letivo de 2016/2017, ou seja, 31 de julho de 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 
 

Ponto 14. SANEAMENTO E SALUBRIDADE - HIGIENE PÚBLICA 
    . CENTRO DE PROTEÇÃO ANIMAL – CANIL/GATIL   

                    - Protocolo com a Associação de Defesa dos Animais de Soure – SOUREPATAS 
 
Foi presente a seguinte informação: 
 
ASSUNTO: SANEAMENTO E SALUBRIDADE – HIGIENE PÚBLICA 
                  CENTRO DE PROTEÇÃO ANIMAL – CANIL / GATIL 

                   Protocolo com a Associação de Defesa doa Animais de Soure - SOUREPATAS 
 

 

Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos: 
 
O Município de Soure procedeu à criação de um Centro de Proteção Animal – Canil / Gatil, junto à ETAR de Soure, conforme 
deliberações do Executivo Municipal tomadas em fevereiro e março de 2015. 
 
Este Equipamento visa dar resposta às competências municipais no âmbito da captura, alojamento e abate de canídeos e 
gatídeos, nos termos sa alínea ii) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
No concelho de Soure, foi recentemente criada uma Associação de Defesa dos Animais, designada por SOUREPATAS, que 
tem como missão a defesa e resgate de animais de rua e/ou em risco de vida, focando-se na recuperação destes animais para 
posterior adoção. 
 

A referida Associação, no exercício das suas atividades, tem vindo assumir-se como entidade parceira do Município, 
desenvolvendo diversas ações, designadamente através do fomento do voluntariado, campanhas de sensibilização da 
população, alimentação, limpeza e passeio dos animais que se encontram no Centro de Proteção Animal, em suma, promovem 
e praticam tarefas e iniciativas de relevante interesse municipal. 
 
 

Esta parceria informal tem vindo a revelar-se bastante positiva, com resultados visíveis no tratamento que é dado aos animais, 
no aumento do número de adoções, no crescendo de pessoal voluntário, bem como no despertar da população para a causa da 
defesa dos animais, devendo, assim, a Autarquia, no âmbito das suas atribuições e competências, apoiar, incentivar e 
estabelecer acordos, com entidades legalmente constituídas, que vão ao encontro dos interesses da sua população. 
 

PROPOSTA 
 

Face ao exposto, sugere-se a formalização desta parceria com a Associação de Defesa dos Animais de Soure - SOUREPATAS, 
nos termos previstos na Minuta de Protocolo em ANEXO. 
 

À Consideração Superior, 
O Adjunto do Presidente, 
(Gil Soares, Dr.) 
04-08-2016 
 
 

PROTOCOLO 
ENTRE 
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MUNICÍPIO DE SOURE, Pessoa Coletiva nº 507 103 742, aqui representada pelo seu 
Presidente, Mário Jorge da Costa Rodrigues Nunes, com poderes para o ato através da 
deliberação da Câmara Municipal de 08 de agosto de 2016, adiante designado como Primeiro 
Outorgante; 
E 
ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS ANIMAIS DE SOURE – SOUREPATAS, Pessoa 
Coletiva nº 513 517 936, com Sede na Rua Morais Pinto, n.º 22 R/C esq.º, Loja A em Soure, 
representada pelo seu Presidente da Direção, Pedro Miguel de Jesus Dias Mota Simões, 
adiante designado como Segundo Outorgante; 
 
 Considerando que: 

 
- Constituem atribuições do Município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 
respetivas populações; 
 
- Compete à Câmara Municipal apoiar entidades legalmente existentes, nomeadamente com 
vista à realização de atividades de interesse municipal; 
 
- Compete à Câmara Municipal proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatideos, 
nos termos da alínea ii) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 
 
Considerando, ainda, que: 

 
- O Município de Soure procedeu à criação de um Centro de Proteção Animal – Canil / Gatil, 
junto à ETAR de Soure, conforme deliberações do Executivo Municipal, tomadas em fevereiro 
e março de 2015; 
 
- A Associação de Defesa dos Animais de Soure – SOUREPATAS, é uma associação sem fins 
lucrativos, criada para defesa dos direitos dos animais, dedicando-se ao voluntariado, 
designadamente com deslocações ao Centro de Proteção Animal, para proceder à alimentação, 
limpeza e passeio dos animais aí recolhidos; 
 
- A Associação de Defesa dos Animais de Soure- SOUREPATAS, tem como missão a defesa e resgate de 
animais de rua e/ou em risco de vida, focando-se na recuperação destes animais para posterior adoção. 
 
 É celebrado o presente Protocolo, ao abrigo das alíneas o) e ii) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, que se rege pelas cláusulas seguintes: 
 

CLÁUSULA I 
(Âmbito) 
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Pelo presente Protocolo, o Município de Soure e a Associação de Defesa dos Animais de 
Soure – SOUREPATAS, estabelecem os termos de um Acordo, visando a gestão do Centro de 
Proteção Animal – Canil / Gatil, localizado junto à ETAR de Soure. 

CLÁUSULA II 
(Finalidades) 

 
Constituem objetivos deste Protocolo: 
 
1. Que a gestão do Centro de Proteção Animal – Canil / Gatil, propriedade do Município de 
Soure, seja efetuada pela SOUREPATAS. 
 
2. Que os animais recolhidos no Centro de Proteção Animal – Canil / Gatil, sejam 
acompanhados, ao nível da alimentação, passeio, higiene e limpeza das instalações pela 
SOUREPATAS, passando aqueles a ser propriedade da Associação. 
3. Todo o acompanhamento referido no ponto anterior é supervisionado tecnicamente pela 
médica veterinária do Município de Soure. 
 
 
4. O fomento do voluntariado para a defesa dos animais, sensibilizando e convocando a 
população para esta causa. 
 

CLÁUSULA III 
(Obrigações da Associação SOUREPATAS) 

 
Constituem obrigações da Associação SOUREPATAS: 
 
1. A Gestão do Centro de Proteção Animal – Canil / Gatil; 
2. A Alimentação dos animais; 
3. A Higienização e limpeza dos mesmos; 
4. A Limpeza das instalações; 
5. Garantia da prestação de cuidados veterinários; 
6. Atuação de acordo com as orientações e supervisão técnicas da Médica Veterinária. 
 
 

CLÁUSULA IV 
(Obrigações do Município de Soure) 

 
O Município de Soure pelas ações definidas na cláusula anterior, pagará ao segundo 
outorgante: 
 
1. O montante de 400,00€ / mês, destinado a produtos alimentares, de higiene e limpeza de 
animais bem como das instalações. 
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2. O montante de 400,00€ / mês (valor médio), destinado a produtos e serviços veterinários, 
mediante apresentação de comprovativo de despesa. 
 

CLÁUSULA V 
(Vigência) 

 
O presente Protocolo produz efeitos a 16 de agosto de 2016 e terá a duração de 1 (um) ano, 
renovando-se automaticamente por igual período, se não for denunciado pelas partes com pré-
aviso de 30 dias sobre a data da renovação. 
 

CLÁUSULA VI 
(Resolução) 

 
O Protocolo poderá ser resolvido pelas partes por motivo de incumprimento das obrigações 
definidas nas Cláusulas III e IV. 
 
 
Feito em duplicado, destinando-se um exemplar a cada uma das partes. 
 
 
 Soure, 16 de agosto de 2016 

MUNICÍPIO DE SOURE 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
 

( Mário Jorge Nunes ) 
 
 

Associação de Defesa dos Animais de Soure – SOUREPATAS 
O Presidente da Direção 

 
( Pedro Simões ) 

 
O Senhor Vice-Presidente Dr. Jorge Mendes referiu que: “como sabem o Município 
procedeu à criação de um Centro de Proteção Animal, designado Canil/Gatil, junto às 
instalações da ETAR de Soure. São atribuições e competências que de facto a Autarquia 
tem, portanto, cumpre  a Autarquia dar resposta a esta situação, nomeadamente a recolha 
dos animais, o tratamento dos animais e dar-lhe um destino. O equipamento que foi 
criado e que foi feito pela Câmara Municipal, visa dar resposta às competências 
resultantes da Lei n.º 75/2013. Como devem saber, recentemente foi criada uma 
Associação de Defesa dos Animais que, aliás, já tem vindo, sem protocolo a ajudar o 
Município de Soure no tratamento dos animais, não tanto na recolha, porque a recolha 
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tem sido feita por nós, mas no tratamento dos animais, não só fornecendo a alimentação, 
mas também no tratamento dos cuidados médicos. É uma Associação que tem vindo a 
prestar serviço de relevância concelhia sem fins lucrativos. É um serviço que está a ser 
prestado, a Câmara tem beneficiado dessa situação e cumpre reconhecer isso. O que se 
pretende é estabelecer um Protocolo com a SOUREPATAS no sentido do acordo para a 
Gestão do Centro de Proteção Animal - Canil/Gatil. Os objetivos deste Protocolo são: a 
Gestão do Centro de Proteção Animal, que é propriedade do Município, pretende-se 
também que os animais recolhidos pelo Centro de Proteção Animal sejam 
acompanhados quer ao nível de alimentação, passeio, higiene e limpeza das instalações 
pela SOUREPATAS, passando estes animais a ser propriedade da Associação. Portanto é a 
SOUREPATAS que faz a gestão do equipamento e fica com a propriedade dos animais, 
sendo certo que o acompanhamento técnico é sempre feito pela Médica Veterinária do 
Município de Soure. Nas obrigações do Município, temos duas componentes distintas: 
uma componente, a que se atribuiu o valor de 400,00€/mês, fixo, destinado à aquisição 
de produtos alimentares, de higiene e limpeza dos animais e das instalações, tendo em 
vista o número médio dos animais que o Canil/Gatil tem e o valor de 400,00 €/mês 
(valor médio) feito em função do comprovativo de pagamento. Trata-se de uma 
importante medida, faz parte das competências da Câmara. Demos um passo importante 
com a criação do Canil/Gatil, até porque a Associação de Defesa dos Animais é a 
entidade com vocação para isso mesmo, e este protocolo dignificará esta instituição.”-----
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
A Senhora Vereadora Dra. Manuela Santos referiu que: “Senhor Vice-Presidente queria 
saudar a vinda deste Protocolo entre a Câmara Municipal e a Associação 
SOUREPATAS. São funções dos municípios, lamentavelmente não tendo a 
possibilidade de prestarmos este serviço com dignidade aos animais, então que seja esta 
associação - SOUREPATAS - a fazê-lo. A  recolha dos animais será feita pelos serviços 
da autarquia e posteriormente entregues  à associação. Se alguém pretender adotar um 
animal a SOUREPATAS entrega-o e, em princípio terá que ir vacinado, com chip 
colocado, é isto que a lei diz e que obriga. Gostaria de saber se isto é um custo da 
Associação ou do Município. ”------------------------------------------------------------------------- 
    

O Senhor Vice-Presidente Dr. Jorge Mendes referiu que: “são duas questões distintas. 
Quando refere que a  entrega do animal já tem que ter o chip e vacinado, estamos a falar 
da entrega do animal a quem depois irá cuidar dele e ficará com a propriedade do animal. 
Essa questão, põe-se entre a entrada e a saída  no canil para o futuro proprietário. 
Quanto à questão das vacinas, estarão aqui incluídas e que a gestão do centro passará a 
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fazer parte da  SOUREPATAS, são eles que cuidam do animal, em termos higiene e 
cuidados médicos, portanto a vacinação estará incluída no protocolo. A questão do chip 
não é um cuidado médico, não me parece que esteja aqui enquadrado, penso que é uma 
situação que está omissa e não estando protocolado, o Município  tem que assumir.”------    
 
Deliberado, por unanimidade, aprovar o ProDeliberado, por unanimidade, aprovar o ProDeliberado, por unanimidade, aprovar o ProDeliberado, por unanimidade, aprovar o Protocolo com a Associação de Defesa dos Animais de Soure tocolo com a Associação de Defesa dos Animais de Soure tocolo com a Associação de Defesa dos Animais de Soure tocolo com a Associação de Defesa dos Animais de Soure ––––    SOUREPATAS.SOUREPATAS.SOUREPATAS.SOUREPATAS.----------------

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

Ponto 15. ABASTECIMENTO PÚBLICO/ ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
    . NOVAS CAPTAÇÕES E OPERACIONALIZAÇÃO   

               . Nova Captação na Santilhana e Operacionalização 
                 - Adjudicação 
 
Foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto:  ABASTECIMENTO PÚBLICO/ÁGUA, DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

NOVAS CAPTAÇÕES E OPERACIONALIZAÇÃO 
    NOVA CAPTAÇÃO NA SANTILHANA E OPERACIONALIZAÇÃO 

ADJUDICAÇÃO 
 

Por deliberação de 27.06.2016, foi decidido recorrer à figura de ajuste directo, nos termos da alínea a) do artigo 19.º do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, como procedimento prévio à 
adjudicação da empreitada acima mencionada. 
 

Foi apresentada a proposta seguinte: 

EMPRESA VALOR PRAZO 

SONDALIS – CAPTAÇÕES DE ÁGUA, LDª 90.315,05 € 60 DIAS 
 

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e que o valor da proposta é inferior ao preço base, (90.489,50 €), os 
serviços sugerem a adjudicação da presente empreitada à empresa Sondalis – Captações de Água, Ldª. 
 
É obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo não se encontra dispensado da redução a escrito – 
vide al. d) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro -.            
 

Tendo em conta que a decisão é favorável ao único interessado, sugere-se a dispensa da audiência prévia, nos termos da 
alínea b) do nº 2 do artigo 103º do CPA. 
 
A eficácia da presente adjudicação, nomeadamente para efeitos de quaisquer pagamentos, depende da publicitação da 
mesma, pela entidade adjudicante, no portal único da internet dedicado aos contratos públicos (www.base.gov.pt) – ver art. 
127.º do CCP -. 
 

Conclusão: 
 

Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos: 
 

1. A adjudicação da presente empreitada à empresa SONDALIS – CAPTAÇÕES DE ÁGUA, LDª; 
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2. Aprovação da minuta do contrato, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 98.º do CCP; 
 

3. Autorização para a realização da despesa no valor de 90.315,05 euros, acrescido de IVA. 
 
À Consideração superior, 
O Técnico Superior, 
(Mauro Alegre, Eng.º) 
27.07.2016 
 
 

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

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

Ponto 16. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS      
                . FESTAS E FEIRA DE SÃO MATEUS 
                  - Adjudicações 
16.1. Espetáculos: Produção, Logística, Locação de Equipamentos, Segurança e 

Artistas nos dias 16 e 18 de setembro 
 

Foi presente a seguinte informação: 
 
Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS 
             FEIRA DE S. MATEUS / FATACIS 

- ESPECTÁCULOS: PRODUÇÃO, LOGÍSTICA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SEGURANÇA E ARTISTAS NOS DIAS 16 E 18 DE SETEMBRO 
* ADJUDICAÇÃO 

 

Por deliberação da Reunião de Câmara, de 25.07.2016, foi decidido recorrer à figura do ajuste directo, como 
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado. 
 

A empresa consultada apresentou a seguinte proposta: 
 

EMPRESA VALOR 
 

Malpevent – Consultoria e Produção de Eventos, Lda 52.000,00 € 
 

 

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta é inferior ao preço base definido, 
sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma. 
De acordo com o n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de Janeiro, o contrato do presente serviço será reduzido a escrito. 

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

CONCLUSÃO 

Tendo em conta a presente informação, sugerimos: 

1. A aprovação da minuta do contrato; 

2. A dispensa de audiência prévia; 

3. A adjudicação do presente serviço à empresa “Malpevent – Consultoria e Produção de Eventos, Lda”; 
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 52.000,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. 
 

À consideração superior, 
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O Técnico-Superior, 
(Ivo Costa, Dr.) 
02.08.2016 
 

Despacho: 
De acordo. Adjudique-se. 
À Reunião de Câmara, para ratificação. 
O Presidente da Câmara, 
(Mário Jorge Nunes) 
02.08.2016 
 
 

 

Deliberado, por maioria, com 4 (quatro) votos a favor do Senhor ViceDeliberado, por maioria, com 4 (quatro) votos a favor do Senhor ViceDeliberado, por maioria, com 4 (quatro) votos a favor do Senhor ViceDeliberado, por maioria, com 4 (quatro) votos a favor do Senhor Vice----Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores 

eleitos pelo PS, CDU e PPD/PSDeleitos pelo PS, CDU e PPD/PSDeleitos pelo PS, CDU e PPD/PSDeleitos pelo PS, CDU e PPD/PSD----    CDS/PPCDS/PPCDS/PPCDS/PP----PPM, e 2 (duas) abstenções dosPPM, e 2 (duas) abstenções dosPPM, e 2 (duas) abstenções dosPPM, e 2 (duas) abstenções dos    Senhores Vereadores Dr. Carlos Páscoa e Dra. Senhores Vereadores Dr. Carlos Páscoa e Dra. Senhores Vereadores Dr. Carlos Páscoa e Dra. Senhores Vereadores Dr. Carlos Páscoa e Dra. 

Márcia Travassos eleitos pelo PPD/PSDMárcia Travassos eleitos pelo PPD/PSDMárcia Travassos eleitos pelo PPD/PSDMárcia Travassos eleitos pelo PPD/PSD----CDS/PPCDS/PPCDS/PPCDS/PP----PPM, ratificar o Despacho do Senhor Presidente.PPM, ratificar o Despacho do Senhor Presidente.PPM, ratificar o Despacho do Senhor Presidente.PPM, ratificar o Despacho do Senhor Presidente.--------------------------------------------    
    

16.2. Espetáculos: Artistas nos dias 17 e 19 de setembro 
 
 

Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS 
      FEIRA DE S. MATEUS / FATACIS 
        - ESPECTÁCULOS: ARTISTAS NOS DIAS 17 E 19 DE SETEMBRO 

* ADJUDICAÇÃO 
       

Foi presente a seguinte informação: 
Por deliberação da Reunião de Câmara, de 25.07.2016, foi decidido recorrer à figura do ajuste direto, como 
procedimento prévio à adjudicação do serviço acima mencionado. 
 
A empresa consultada apresentou a seguinte proposta: 
 

EMPRESA VALOR 
 

Pedro Galhoz - Produções, Unipessoal, Lda. 16.000,00 € 

 

Tendo em conta que a empresa respondeu ao solicitado e o preço da proposta está de acordo com o preço base 
definido, sugerimos a adjudicação do presente serviço à mesma. 
De acordo com o n.º 1 do artigo 94º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de Janeiro, o contrato do presente serviço será reduzido a escrito. 

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

CONCLUSÃO 
 
Tendo em conta a presente informação, sugerimos: 

1. A aprovação da minuta do contrato; 

2. A dispensa de audiência prévia; 

3. A adjudicação do presente serviço à empresa “Pedro Galhoz - Produções, Unipessoal, Lda.”; 
4. Autorização para a realização da despesa no valor de 16.000,00 euros, acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor. 
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À consideração superior, 
O Técnico-Superior, 
(Ivo Costa, Dr.) 
02.08.2016 
2, 
 
 

 

Despacho: 

De acordo. Adjudique-se. 
À Reunião de Câmara, para ratificação. 
O Presidente da Câmara, 
(Mário Jorge Nunes) 
02.08.2016 
 
 
 

Deliberado, por maioria, com 3 (três) votos a favor do Senhor ViceDeliberado, por maioria, com 3 (três) votos a favor do Senhor ViceDeliberado, por maioria, com 3 (três) votos a favor do Senhor ViceDeliberado, por maioria, com 3 (três) votos a favor do Senhor Vice----Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos 

pelo PS e CDU, pelo PS e CDU, pelo PS e CDU, pelo PS e CDU, e 3 (três) abstenções dos Senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSDe 3 (três) abstenções dos Senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSDe 3 (três) abstenções dos Senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSDe 3 (três) abstenções dos Senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSD----CDS/PPCDS/PPCDS/PPCDS/PP----PPM, ratificar o Despacho PPM, ratificar o Despacho PPM, ratificar o Despacho PPM, ratificar o Despacho 

do Senhor Presidente.do Senhor Presidente.do Senhor Presidente.do Senhor Presidente.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 

Ponto 17. DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS      
                . FESTAS E FEIRA DE SÃO MATEUS E FATACIS // 2016 
                . Ornamentação da Vila de Soure 
                      - Escolha de Procedimento Prévio 
 

Foram presentes as seguintes informações: 
 
Assunto: DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO – MERCADOS E FEIRAS 
  FESTAS DE S. MATEUS E FATACIS // 2016 

- ORNAMENTAÇÃO DA VILA DE SOURE – SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 
- ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 

       

Com vista à prestação do serviço em causa, sugere-se a V. Exa. a aprovação dos seguintes pontos: 
 
 ESCOLHA DO PROCEDIMENTO PRÉVIO 
 

Sugere-se a adopção da modalidade de ajuste direto, uma vez que o preço base é de 9.500,00 euros, inferior ao 
limite máximo de 75.000,00 euros estabelecido para o recurso ao procedimento de ajuste direto, cf. alínea a) 
do n.º 1 do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
Janeiro. 
 

A competência para a escolha do procedimento a adotar, bem como para a aprovação dos restantes pontos da 
presente informação, insere-se dentro do âmbito de competências quer da Câmara Municipal, quer do 
Presidente deste órgão, uma vez que se trata de uma despesa orçamentada inferior a 149.639,36 euros, cf. 
alínea a) do nº1 do artigo 18º do Decreto-Lei 197/99, de 08 de Junho. 
 
O encargo previsto tem dotação no orçamento para o presente ano de 2016 pela rubrica 03.01.02.02.25.05 e 
trata-se de ação inscrita em Plano Plurianual de Investimentos com a classificação de 05.003 2016/124-2. 
 
 
 PROCESSO 

Aprovar o Convite e o Caderno de Encargos em anexo. 

 CONSULTAR AS SEGUINTES ENTIDADES 

Sugere-se a consulta, nos termos do n.º 1 do art. 114º do CCP, às seguintes empresas: 
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 Fabrilight – Iluminações, Unipessoal, Lda.; 
 Ilumisilva – Iluminação decorativa e som profissional, Lda; 
 A Romeira – Iluminações festivas, Lda; 
 Blachere Iluminação Portugal, Lda. 
 
 
 JÚRI 

Aprovar o seguinte júri, de acordo com o n.º 1 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); 
 Vitor Miranda, Eng.; 
 Mauro Alegre, Eng.; 
 Ivo Costa, Dr. (Suplente); 
 Fernando Cavacas, Dr. (Suplente). 
  
À consideração superior, 
O Técnico Superior, 
(Fernando Cavacas, Dr.) 
03/08/2016 
 
e 
 

Assunto: Mercados e Feiras 
               Feira de São Mateus / Fatacis 2016 
                 Iluminação Decorativa 
 

Devido ao aproximar da época festiva, foi realizado um estudo e consequente análise ao mercado, 
com o intuito de dotar a sede de concelho de iluminação decorativa para os festejos em honra de São 
Mateus 2016. 

Assim, tendo em consideração a época de contenção vivida em todo o país, mas também o 
enraizamento das tradições e espírito comemorativo dos festejos anuais da vila de Soure, sugere-se a 

consulta ao mercado de forma a obter a melhor cotação para a realização dos trabalhos propostos, 
estimando-se o valor base em 9.500,0€ acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 
 

Empresas sugeridas para consulta: 

• A  Romeira - Iluminações Festivas, Lda. 
• Blachere Iluminação Portugal, Lda 
• Fabrilight – Iluminações Festivas, Lda 
• Ilumisilva, Lda - Iluminações Festivas e Som Profissional       
 

 À Consideração Superior 
O Técnico Superior 
(Vítor Miranda, Eng.º Eletrotécnico) 
05.08.2016 
 
Deliberado, por unanimidade, Deliberado, por unanimidade, Deliberado, por unanimidade, Deliberado, por unanimidade, aprovar a adoção da modalidade de ajuste direto, conforme decorre das informações técnicas aprovar a adoção da modalidade de ajuste direto, conforme decorre das informações técnicas aprovar a adoção da modalidade de ajuste direto, conforme decorre das informações técnicas aprovar a adoção da modalidade de ajuste direto, conforme decorre das informações técnicas 

dos serviços.dos serviços.dos serviços.dos serviços.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
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Ponto 18. COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
              . CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE - EM ZONAS RURAIS 
              . Estrada de Ligação entre o Casal do Redinho e a Ribeira da Mata 
                 - Adjudicação 
 
Foi presente a seguinte informação: 
 
 

Assunto:  COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES – REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO 
   CONSERVAÇÃO / REPARAÇÃO DA REDE EXISTENTE –  EM ZONAS RURAIS 
   ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE O CASAL DO REDINHO E A RIBEIRA DA MATA 
   ADJUDICAÇÃO 

 

Por deliberação de Câmara de 27.06.2016, foi decidido recorrer à figura de ajuste directo, nos termos da alínea a) do artigo 
19.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, como procedimento 
prévio à adjudicação da empreitada acima mencionada. 
 
Foram apresentadas as propostas seguintes: 
 

EMPRESA VALOR PRAZO 

CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. 148.538,15 € 60 DIAS 

POLAVE – CONSTRUÇÕES, LDª 149.133,27 € 60 DIAS 

DIAMANTINO JORGE & FILHO, LDª   149.713,89 € 60 DIAS 
 

Analisadas as propostas e elaborado o relatório final, o júri sugere a adjudicação da presente empreitada à empresa 
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. 
 

É obrigatória a celebração de contrato escrito uma vez que o mesmo não se encontra dispensado da redução a escrito – 
vide al. d) do n.º 1 do art.º 95.º do CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro -.            
 

Foi efectuada a audiência prévia dos concorrentes, nos termos do n.º 1 do art.º 123.º do CCP, sem que tenha sido 
apresentada qualquer observação por parte dos concorrentes. 
 

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

Conclusão: 
 

Tendo em conta a presente informação e o relatório, sugerimos: 
 

1. A adjudicação da presente empreitada à empresa CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.; 
 

2. Aprovação da minuta do contrato, nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 98.º do CCP; 
 

3. Autorização para a realização da despesa no valor de 148.538,15 euros, acrescido de IVA. 
 

À Consideração superior, 
O Chefe de Divisão de Obras Públicas e Municipais 
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(Mário Monteiro, Eng.º) 
04.08.2016 

 

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

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

 

Ponto 19. RLCTM - REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS  MUNICIPAIS 
             .  Publicidade 
               - FINDAGRIM 2016 – Feira Industrial, Comercial e Agrícola de    Maiorca 
                  Figueira da Foz 
                       . Autorização para a Divulgação de Evento 
                       . Isenção do Pagamento de Taxas 
 
Assunto: RLCTM – REGULAMENTO DE LIQUIDAÇÃO E COBRANÇA DE TAXAS MUNICIPAIS DO 

MUNICÍPIO DE SOURE 
 
                 * Autorização para colocar 30 pendões para publicitar a FINDAGRIM 2016 
                 * Isenção do pagamento da taxa 
 
A Junta de Freguesia de Maiorca e a Comissão Executiva da Findagrim_2016, Feira Industrial, Comercial e 
Agrícola de Maiorca - Figueira da Foz, solicitaram autorização para colocar 30 pendões espalhados pelo 
Concelho de Soure para divulgação da feira que se vai realizar de 10 a 14 de agosto de 2016. 
 
 
Referem ainda que os pendões serão retirados dia 17 de agosto. 
 
Solicitaram também a isenção do pagamento das respetivas taxas. 
 
O valor da taxa a cobrar seria de 26,25 €. 
 
O pedido não tem enquadramento nas isenções previstas no artigo 25º do Regulamento de Liquidação e Cobrança 
de Taxas Municipais, contudo, ao abrigo do artigo 26º do mesmo regulamento, poderá ser concedida a isenção de 
taxas devidas pela publicidade, através de deliberação fundamentada da Câmara. 
 
 
À Consideração Superior 
Maria José Carvalhão – Engª Civil 
Chefe de Divisão G.U.P. 
2 de agosto de 2016  

 
Deliberado, por unanimidade, aprovar a autorização para a colocação de 30 pendões Deliberado, por unanimidade, aprovar a autorização para a colocação de 30 pendões Deliberado, por unanimidade, aprovar a autorização para a colocação de 30 pendões Deliberado, por unanimidade, aprovar a autorização para a colocação de 30 pendões e a Isenção do Pagamento de Taxas.e a Isenção do Pagamento de Taxas.e a Isenção do Pagamento de Taxas.e a Isenção do Pagamento de Taxas.----------------

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

Ponto 20. PROGRAMA OPERACIONAL SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA NO USO 
DOS RECURSOS (POSEUR) 

                     - Notificação da Decisão de Aprovação 
 

20.1. Projeto: Recicla Soure (POSEUR-03-1911-FC-000066) 
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Foi tomado conhecimento.Foi tomado conhecimento.Foi tomado conhecimento.Foi tomado conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 

20.2. Projeto-Piloto de Compostagem em Soure (POSEUR-03-1911-FC-000068) 
 
Foi tomado Foi tomado Foi tomado Foi tomado conhecimento.conhecimento.conhecimento.conhecimento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 
Ponto 21. COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA 
               . Autoridade de Transportes   
                 - Minuta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 
 

Foi presente a seguinte informação: 
 

Assunto: COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE COIMBRA 
                 Autoridade de Transportes 
                 Minuta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências 
 
Relativamente ao assunto em epígrafe, informamos: 

A possibilidade de os municípios delegarem competências nas entidades intermunicipais está prevista 
nos artigos 128.º e 129.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, desde que efetuada nos domínios dos 
interesses próprios das populações destas, em especial no âmbito do planeamento e gestão da estratégia 
de desenvolvimento económico e social, da competitividade territorial, da promoção dos recursos 
endógenos e da valorização dos recursos patrimoniais e naturais, do empreendedorismo e da criação de 
emprego, da mobilidade, da gestão de infraestruturas urbanas e das respetivas atividades prestacionais e 
da promoção e gestão de atividades geradoras de fluxos significativos de população, bens e 
informação. 
 

O Órgão competente para autorizar a celebração de contratos de delegação de competências entre o 
município e a CIM – Região de Coimbra é a Assembleia Municipal, por força da alínea k) do n.º 1 do 
artigo 25.º da Lei n.º 75/2013. 
 

PROPOSTA 

Face ao exposto, sugere-se que a Câmara Municipal: 
- Aprecie a Minuta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competência e, em caso de 
aprovação, a submeta à aprovação da Assembleia Municipal. 
 

 

À Consideração Superior, 
O Adjunto do Presidente, 
(Gil Soares, Dr.) 
 

05.08.2016 
 

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e submetêDeliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e submetêDeliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e submetêDeliberado, por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências e submetê----

la à Assembleia Municipal, conforme decorre da informação dos serviços.la à Assembleia Municipal, conforme decorre da informação dos serviços.la à Assembleia Municipal, conforme decorre da informação dos serviços.la à Assembleia Municipal, conforme decorre da informação dos serviços.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------    
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Não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Vice-Presidente da Câmara, Jorge 
Manuel Simões Mendes, Dr., deu por encerrados os trabalhos às dezasseis e dez 
horas.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


