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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

84.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 22 de fevereiro de 2017 

 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Justificada a falta do Sr. Vereador Ricardo Jorge 
Colaço Leão à presente Reunião. 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada 
pelo Sr. Presidente da Câmara, 

Sr. Vice-Presidente, 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores 

eleitos pela Coligação Democrática Unitária 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 82/2017 
 

Transferência de Competências 
 

A descentralização administrativa, conforme a 
CRP – Constituição da República Portuguesa - 
tem por finalidade assegurar o reforço da coesão 
nacional e de solidariedade inter-regional e 
promover a eficiência e eficácia da gestão pública, 
assegurando os direitos das populações. 
Descentralização que envolve, entre outros 
aspetos, a transferência de atribuições e 
competências para as autarquias. 
 
A transferência de poderes e competências para 
executar (física e financeiramente) ações, serviços 
ou investimentos é mera desconcentração - só há 
descentralização quando a transferência inclua o 
poder de decidir. 
 

A transferência de atribuições e competências 
deve ser acompanhada dos meios humanos, 
recursos financeiros e do património adequado ao 
desempenho das funções transferidas, visa uma 
melhor e mais eficaz resposta aos direitos, 
aspirações e necessidades das populações, e não 
pode consistir, como a prática tem demonstrado, 
num processo de redução do investimento público 
e alijamento do ónus de insatisfação e 
incumprimento para o poder local. 
 
A solução a encontrar deverá passar por uma 
verdadeira descentralização de competências, em 
que o Poder Local democrático se assuma como 
titular de atribuições e competências próprias, com 
os inerentes poderes de direção e conformação 
que faça sentido à luz do princípio da 
subsidariedade e complementaridade como forma 
de melhor responder aos direitos e anseios das 
populações e que não ponha em causa a 
universalidade das funções sociais do Estado. 
 
Objetivos que exigem, como garantia de coerência 
do processo, uma delimitação clara das 
atribuições e competências que envolva os níveis 
de administração central, regional e local. 
 
Devem manter-se no Estado, para além dos que 
são próprios do exercício da soberania, os 
poderes que permitam o desenvolvimento 
estrutural do país e os que coloquem todos os 
cidadãos em plano de igualdade no acesso aos 
bens e serviços constitucionalmente garantidos 
nos domínios económico, social e cultural. 
 
A inexistência de autarquias de nível intermédio – 
as regiões administrativas – que não são 
substituíveis pelas CIM ou qualquer outra solução 
inter-municipal, constitui um obstáculo a uma 
efetiva descentralização que é urgente resolver. 
 
Novas competências para as autarquias exigem o 
preenchimento de condições (financeiras, de 
autonomia e de organização) para o seu pleno 
exercício, reclamam a reposição de condições 
para responder às responsabilidades que já hoje 
detêm, exigem a devolução às autarquias das 
competências em relação às águas que lhe foram 
retiradas com a criação dos sistemas multi-
municipais. Exigem ainda a reposição das 
freguesias. 
 
A experiência de décadas em que, mais que 
transferência de competências, se transferiram 
encargos, obriga à avaliação rigorosa dos meios 
necessários ao exercício das competências 
consideradas, a definição do ponto de partida para 
a fixação do volume de recursos necessário e a 
verificação de garantias futuras quanto ao regime 
financeiro. 
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Face aos projetos de diplomas do governo agora 
concluídos sobre transferência de competências e 
sobre a orgânica das CCDR, a Câmara Municipal 
de Loures, reunida a 22 de fevereiro de 2017 
delibera: 
 
 
1. Reafirmar a descentralização como condição 

essencial para o desenvolvimento local e 
regional. 

 
2. Reiterar a exigência de criação das regiões 

administrativas enquanto fator indispensável a 
um processo coerente de delimitação de 
responsabilidades entre os vários níveis de 
administração, a uma reforma democrática de 
administração, à defesa da autonomia dos 
municípios. 

 
3. Exigir a eliminação de todas as restrições à 

autonomia do poder local em matéria 
financeira, orçamental, organizacional, 
material e humana, tendo em conta o princípio 
da solidariedade. 

 
4. Rejeitar qualquer nova transferência de 

atribuições e competências sem a garantia 
comprovada da dotação das autarquias com 
os meios indispensáveis ao seu pleno 
exercício, presente e futuro. 

 
 

Os eleitos da CDU 
na Câmara Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções dos 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata) 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 80.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 28 de dezembro 
de 2016. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação os Srs. Vereadores 
António Manuel Pombinho Costa Guilherme, 
Tiago Farinha Matias e Jorge Daniel Sousa 
Moreira da Silva, por não terem estado 
presentes naquela reunião) 
 
 
 

Projeto de Ata da 81.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 11 de janeiro de 
2017. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Jorge 
Daniel Sousa Moreira da Silva, por não ter 
estado presente naquela reunião) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 1.ª Alteração ao 
Orçamento para 2017 e Opções do Plano 2017-
2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 52/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Os documentos previsionais da Câmara 

Municipal, para o quadriénio 2017-2020, foram 
elaborados em setembro/outubro de 2016; 

 
B. Existe a necessidade de inscrever nas 

Grandes Opções do Plano projetos 
cofinanciados, aprovados pelas respetivas 
autoridades de gestão, nomeadamente: 

 
• Combate ao Abandono Escolar - Intervenção 

Integrada de Promoção do Sucesso 
Escolar/Equipas Multidisciplinares; 

• Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da 
Ribeira do Prior Velho. 

 
C. Existe a necessidade de reajustar valores de 

despesa e receita relativos a projetos 
cofinanciados, uma vez que se conhecem as 
necessidades reais e o calendário das 
operações: 

 
• Regeneração Física, Social e Económica das 

zonas com Comunidades Desfavorecidas - 
Regeneração da Parcela 6 Catujal/Unhos; 

• Reabilitação e Qualificação do Património 
Cultural - Quinta e Palácio de Valflores; 

• Conservação Proteção e Desenvolvimento do 
Património Natural e Cultural - Requalificação 
da Frente Ribeirinha; 

• Programa Urbact II - Regeneration. 
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D. É necessária a realização antecipada do 
investimento da ação “Acesso ao Centro 
Comunitário de Santo António dos Cavaleiros 
e Piscinas” previsto em exercício posterior; 
assim como ajustar as dotações orçamentais 
de acordo com os calendários de realização, 
de algumas ações, nomeadamente: “Aquisição 
e Licenciamento de Software”, “Revitalização 
Urbana”, “Manutenção das Escolas EB 2,3”e 
“Remodelação de Parques”; 

 
E. É necessário alterar a classificação económica 

da ação “Intervenções diversas em parques 
infantis e de jogo e recreio” e a inscrição da 
ação “Palácio Barroco - Contenção da 
estrutura”; 

 
F. Face à premência da realização das 

modificações expressas na presente proposta 
de alteração orçamental, optou-se pelo 
recurso transitório, até à 1.ª revisão aos 
documentos previsionais e inclusão do saldo 
da gerência de 2016, à dotação da rubrica 
“consumos energéticos” para compensação 
dos reforços orçamentais necessários. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do ponto 8.3 do Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação 
vigente, seja aprovada a 1.ª Alteração ao 
Orçamento 2017 e Opções do Plano 2017-2020, 
conforme documento em anexo. 

 
 

Loures, 15 de fevereiro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Proposta de aprovação da celebração de contrato 
de utilização de imóvel municipal entre o Município 
de Loures e a Associação Casa Sem Cor. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 53/2017 

 
Considerando que: 
 
A. É pretensão da Associação Casa Sem Cor 

(doravante designada por Associação), a 
utilização do imóvel municipal onde 
anteriormente funcionou a Escola EB1 do 
Freixial, na freguesia de Bucelas, destinado à 
instalação do projeto e missão do trabalho da 
Associação, que tem como objeto “a melhoria 
das condições de bem-estar das crianças 
assistidas nos hospitais pediátricos, 
nomeadamente promovendo iniciativas na 
área da prevenção, apoio e reabilitação e 
acolhimento, tendo como objetivo último a 
dignificação e a defesa dos direitos da criança 
e adolescente; promover a colaboração da 
comunidade com os hospitais nacionais e 
internacionais tendo em vista o máximo 
aproveitamento das suas potencialidades, 
tendendo à melhoria do nível de saúde dos 
que aquele recorrem, sempre que a criança o 
necessite; promover e apoiar iniciativas 
dirigidas, nomeadamente ao acolhimento de 
crianças e seu acompanhante familiar, 
enquanto se mantiver em tratamento 
ambulatório ou em tratamento prolongado, 
fora da sua residência”; 

 
B. Foi emitido parecer favorável pelo 

Departamento de Coesão Social Habitação à 
pretensão da Associação; 

 
C. A Associação aceitou as condições 

identificadas pelos serviços. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nas alíneas g), u) e v) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro e alínea a) do n.º 2 do artigo 52.º do 
Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, aprovar 
a celebração de Contrato de Utilização de Imóvel 
Municipal entre o Município de Loures e a 
Associação Casa Sem Cor. 
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Loures, 15 de fevereiro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Minuta de Contrato de Utilização 
de Imóvel Municipal 

 
CLÁUSULA 1.ª 

OBJETO 
 

O imóvel, integrado no domínio privado municipal, 
inscrito sob o artigo urbano 1428 da freguesia de 
Bucelas e descrito na ficha predial n.º 742 da 
mesma freguesia, situado na Rua Agostinho José 
da Silva, no Freixial, em Bucelas, cuja situação é a 
que se encontra refletida no Documento 
Complementar integrante do presente Contrato, 
para instalação do projeto e missão do trabalho da 
Associação Casa Sem Cor, destina-se ao 
acolhimento temporário de crianças/jovem e 
família, na situação de carência socioeconómica, 
deslocação aos hospitais pediátricos com a 
finalidade de receberem tratamento em situações 
de saúde mais complexas e que implicam estadia 
prolongada após alta hospitalar. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
GRATUITIDADE 

 
O imóvel é entregue a título gratuito, pelo período 
de cinco anos. 

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
BENS MÓVEIS 

 
São igualmente entregues os bens móveis 
existentes e identificados no Documento 
Complementar ao presente Contrato, que dele faz 
parte integrante. 

 
 

CLÁUSULA 4.ª 
INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

 
A Associação Casa Sem Cor deve apresentar um 
relatório semestral da atividade desenvolvida 
assim como da situação dos bens objeto do 
presente Contrato sob pena de se verificar a sua 
caducidade. 

 
 
 
 

CLÁUSULA 5.ª 
ACOMPANHAMENTO 

DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 
 

O Município de Loures tem o direito de, quando e 
pelos meios que entender convenientes, 
acompanhar e fiscalizar o exercício das atividades 
direta ou indiretamente relacionadas com o âmbito 
do Contrato e solicitar informação adequada ao 
cumprimento das condições que resultam da sua 
celebração. 

 
 

CLÁUSULA 6.ª 
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 

 
As despesas de funcionamento, nomeadamente, 
com água, eletricidade e gás (incluindo as 
despesas devidas com a autonomização dos 
contadores, quando aplicável), são da 
responsabilidade da Associação Casa Sem Cor, 
desde a data de início da ocupação do imóvel, que 
se verifica com a detenção das chaves de acesso. 

 
 

CLÁUSULA 7.ª 
OBRAS NO IMÓVEL 

 
A Associação Casa Sem Cor fica autorizada a 
proceder à execução das obras que considere 
úteis e necessárias à prossecução dos fins a que 
se destina o imóvel municipal, desde que 
previamente autorizadas pelo Município de 
Loures. 

 
 

CLÁUSULA 8.ª 
MANUTENÇÃO DOS BENS 

 
A Associação Casa Sem Cor assegurará a 
manutenção dos bens municipais, sendo 
responsável por conservá-los no estado em que 
lhes foram entregues. 

 
 

CLÁUSULA 9.ª 
SINISTROS E RESPONSABILIDADE 

 
1. A Associação Casa Sem Cor é responsável 

pela prestação de informação ao Município de 
Loures no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
após ocorrência de qualquer facto que cause 
prejuízo ao(s) bem(ns) municipal/municipais, a 
qual deve ser pormenorizada e acompanhada 
de fotos, orçamento ou fatura para / referente 
à reparação dos prejuízos e de auto policial 
caso a causa do dano seja provocada por 
terceiro. 
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2. A responsabilidade pela ocorrência de 
quaisquer acidentes decorrentes do imóvel 
municipal é da Associação Casa Sem Cor. 

 
 

CLÁUSULA 10.ª 
INICIATIVAS NO IMÓVEL 

 
No caso do Município de Loures pretender realizar 
iniciativas no imóvel municipal deverá informar a 
Associação Casa Sem Cor com, pelo menos, 30 
(trinta) dias de antecedência. 

 
 

CLÁUSULA 11.ª 
RUÍDO 

 
A Associação Casa Sem Cor obriga-se a respeitar 
o que se encontra estabelecido no Regulamento 
Geral do Ruído, nomeadamente no que concerne 
ao período de funcionamento da respetiva 
atividade. 

 
 

CLÁUSULA 12.ª 
DENÚNCIA 

 
Poderá ser denunciado o presente Contrato, 
desde que: 
 
1. O Município de Loures avise, por escrito, a 

Associação Casa Sem Cor, com, pelo menos, 
6 (seis) meses de antecedência; 

 
2. A Associação Casa Sem Cor avise, por 

escrito, o Município de Loures, com uma 
antecedência não inferior a 120 (cento e vinte) 
dias. 

 
 

CLÁUSULA 13.ª 
EXTINÇÃO 

 
O Contrato findará: 
 
1. Se o funcionamento da atividade ali exercida 

provocar, de modo evidente, incomodidade 
para os restantes residentes contíguos ao 
imóvel; 

 
2. Se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no 

Contrato ou se houver paralisação de 
atividade e sem motivo justificado, por período 
superior a 2 (dois) meses; 

 
3. Se a Associação Casa Sem Cor proporcionar 

o uso privativo do local, total ou parcial, sem 
prévia autorização do Município de Loures; 

 

4. Se a Associação Casa Sem Cor deixar de ter 
existência jurídica própria e autónoma; 

 
5. Se se verificar a denúncia prevista na cláusula 

anterior. 
 
 

CLÁUSULA 14.ª 
DEVOLUÇÃO DOS BENS 

 
Findo o Contrato: 
 
1. O imóvel e os bens móveis municipais serão 

restituídos em bom estado de conservação ao 
Município de Loures, sem qualquer direito de 
indemnização à Associação Casa Sem Cor 
pelas obras por esta realizadas; 

 
2. A Associação Casa Sem Cor deverá entregar 

os bens municipais no prazo de 30 (trinta) 
dias, findos os quais o Município de Loures 
retoma a posse dos mesmos. 

 
 

CLÁUSULA 15.ª 
BENFEITORIAS 

 
A Associação Casa Sem Cor poderá levantar as 
benfeitorias úteis, mas apenas no caso de não 
provocar danos no imóvel municipal, não tendo 
direito a haver qualquer compensação ou 
indemnização pelas mesmas em caso contrário. 

 
 

CLÁUSULA 16.ª 
RESOLUÇÃO DE QUESTÕES DIVERSAS 

 
Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação, 
aplicação e execução do presente contrato, bem 
como a integração de lacunas, serão resolvidas 
por acordo entre a Associação Casa Sem Cor e o 
Município de Loures. 
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DOCUMENTO COMPLEMENTAR 
 

ao Contrato de Utilização de Imóvel Municipal 
sito na rua Agostinho José da Silva, 

no Freixial, em Bucelas 
 

BEM IMÓVEL 
 

O estado de conservação do imóvel municipal e 
suas dependências, bem como do edifício em que 
se integra é o seguinte: 
 
Descrição: Imóvel municipal composto por uma 
área total com 228 m2, respeitante a área coberta 
com 91 m2 e logradouro com 137 m2. 
Estado de conservação 1 (bom/mau/razoável): 
Bom 
 
Dependências do imóvel 2 : A propriedade 
municipal está ocupada com edifício de 1 (um) 
piso onde funcionou a Escola EB1 do Freixial, 
composta por: 
 
- 2 (dois) espaços amplos; 
- 1 (um) grupo de instalações sanitárias 
coletivas e uma (1) instalação sanitária simples; 
- logradouro envolvente, delimitado por 
muro (encimado por gradeamento). 
 
Estado de conservação 1 (bom/mau/razoável): 
Bom 
 
 
Edifício em que se integra o imóvel 3: 
Estado de conservação 1 (bom/mau/razoável): 
Bom 
 
Valor do bem imóvel 4 (avaliação/patrimonial): 
71.750,00 € 
Data correspondente ao valor do bem imóvel: 
Determinado no ano de 2015 
 
As chaves de acesso ao imóvel, em número de 
três (3), são entregues com a assinatura do 
Contrato de que este Documento Complementar é 
parte integrante. 

 
 

BENS MÓVEIS 5 
 

No imóvel objeto do Contrato encontram-se 
também alguns bens móveis que são igualmente 
objeto do mesmo Contrato. 
 
Descrição: Quadro escolar 120x90 SINT VERDE 
N.º de inventário: 109385 
Estado de conservação (bom /mau/razoável): 
Razoável 
Data de aquisição: 31/07/2001 
Valor de aquisição: 138,29 
 

Descrição: Quadro escolar 120x90 SINT VERDE 
N.º de inventário: 109386 
Estado de conservação (bom /mau/razoável): 
Razoável 
Data de aquisição: 31/07/2001 
Valor de aquisição: 138,29 
 
 
 
1 São parte integrante deste Documento Complementar 11 
fotografias do bem Imóvel e a planta de localização 
correspondente. 
 
2 Identificar arrecadações/garagens/lugares de parqueamento, 
etc.. 
 
3 Só aplicável quando não existe coincidência entre o imóvel 
objeto do Contrato e o edifício. 
 
4 Este valor corresponde à área total do imóvel municipal 
(inclui valor do terreno sobre o qual o equipamento está 
implantado). 
 
5 Integra este Documento Complementar a folha de 
carga/listagem dos bens móveis obtida da base de dados de 
inventário da Câmara Municipal de Loures. 

 
 
 

 
 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista, não tendo participado na 
votação o Sr. Vereador João Luís da Costa 
Nunes) 
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Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da oneração 
de propriedade municipal, tendente a outorga de 
escritura pública de constituição de direito de 
superfície, a título gratuito, a favor do Grupo 
Desportivo Águas de Camarate. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 54/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Grupo Desportivo Águias de Camarate, 

fundado em 1950, é uma das coletividades 
mais emblemáticas do concelho de Loures, 
com reconhecido mérito e relevância social e 
desportiva na sua área de influência, com 
atividade federada nas modalidades de 
futebol, pugilismo e kickboxing; 

 
B. O Grupo Desportivo Águias de Camarate vem 

utilizando para a prática do futebol o Campo 
de Jogos da Quinta dos Barros com 11.214 
m2, propriedade do Município de Loures; 

 
C. A Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas 

de Génese Ilegal, a Divisão do Planeamento e 
Reabilitação Urbana e a Junta de Freguesia 
da União das Freguesias de Camarate, Unhos 
e Apelação prestaram parecer favorável 
tendente à permanência e manutenção do 
atual equipamento desportivo, composto por 
campo de jogos e construções de apoio do 
Grupo Desportivo. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
propor à Assembleia Municipal autorizar a 
oneração da propriedade municipal com 11.214 m2 
tendente à outorga da escritura pública de 
constituição de direito de superfície, a título 
gratuito, com o Grupo Desportivo Águias de 
Camarate. 

 
 

Loures, 15 de fevereiro de  2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

Minuta de Contrato de Constituição 
de Direito de Superfície 

 
 

Cláusula Primeira 
Identificação do prédio objeto do contrato 

 
Pelo presente contrato é constituído a favor do 
Grupo Desportivo Águias de Camarate (doravante, 
Grupo Desportivo) o direito de superfície sobre o 
prédio localizado em Barros e Vales Magos, em 
Camarate, freguesia da União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação, com a área de 
11.214 m2, melhor localizado em planta anexa, de 
que o Município de Loures (doravante, Município) 
é legítimo proprietário, inscrito na matriz sob o 
artigo 7335 da referida freguesia e descrito na 
ficha predial n.º 3360/Camarate. 

 
 

Cláusula Segunda 
Propriedade 

 
O imóvel, objeto do presente contrato, encontra-se 
em conformidade com os limites da propriedade 
municipal. 

 
 

Cláusula Terceira 
Licenciamentos 

 
O Grupo Desportivo obriga-se a diligenciar pelo(s) 
licenciamento(s) devido(s) no âmbito da sua 
atividade, e dentro dos prazos fixados pela 
Administração, sob pena de resolução do contrato 
e extinção do direito de superfície nos termos da 
cláusula décima terceira. 

 
 

Cláusula Quarta 
Gratuitidade do contrato 

 
O direito de superfície é constituído pelo prazo de 
70 (setenta) anos e a título gratuito. 

 
 

Cláusula Quinta 
Objeto do direito de superfície 

 
O direito de superfície constituído destina-se à 
permanência e manutenção do atual equipamento 
desportivo, composto por campo de jogos e 
construções de apoio do Grupo Desportivo. 
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Cláusula Sexta 
Acompanhamento e fiscalização 

pelo Município 
 

O Município de Loures tem o direito de, quando e 
pelos meios que entender convenientes, 
acompanhar e fiscalizar o exercício de todas as 
atividades direta ou indiretamente relacionadas 
com o âmbito do direito de superfície constituído e 
solicitar informação escrita adequada sobre o 
cumprimento das condições que resultam do 
direito de superfície. 

 
 

Cláusula Sétima 
Responsabilidade pelo imóvel 

 
1. O Grupo Desportivo assegurará a manutenção 

do equipamento desportivo existente no 
imóvel municipal, composto por campo de 
jogos e construções de apoio, sendo 
responsável por conservá-lo no estado em que 
se encontra. 

 
2. O Grupo Desportivo fica autorizado a proceder 

às obras que considere úteis e necessárias à 
prossecução dos fins a que se destina o 
imóvel transmitido objeto do equipamento 
desportivo existente, desde que previamente 
autorizadas pelo Município. 

 
 

Cláusula Oitava 
Responsabilidade 

pelas despesas de funcionamento 
 

O Grupo Desportivo é responsável pelas despesas 
de funcionamento inerentes ao equipamento 
desportivo implantado no imóvel transmitido, 
incluindo, os seguros que o tenham por objeto. 

 
 

Cláusula Nona 
Utilização Municipal 

 
1. No caso do Município pretender realizar 

iniciativas no equipamento desportivo 
implantado no imóvel municipal, deverá 
informar o Grupo Desportivo, solicitando-lhe 
autorização com trinta (30) dias de 
antecedência. 

 
2. O Município pode utilizar gratuitamente o 

equipamento desportivo no máximo de 100 
horas por ano. 

 
 
 
 

Cláusula Décima 
Direito de preferência 

 
No caso de alienação do direito de superfície, o 
Município goza do direito de preferência em 
primeiro lugar. 

 
 

Cláusula Décima Primeira 
Oneração do direito de superfície 

 
O direito de superfície só poderá ser onerado pelo 
Grupo Desportivo para garantia de financiamento 
de obras a realizar no equipamento desportivo, 
composto por campo de jogos e construções de 
apoio, sob pena de extinção do direito de 
superfície e reversão do prédio para o Município. 

 
 

Cláusula Décima Segunda 
Responsabilidade contratual 

 
Em qualquer caso, o Grupo Desportivo é a única 
entidade responsável pelo cumprimento das 
obrigações a que fica adstrita em tudo o que se 
relacione de forma direta ou indireta com o direito 
de superfície constituído, podendo o Município 
resolver o presente contrato em caso de 
incumprimento de alguma daquelas obrigações, 
nos termos previstos na cláusula Décima Terceira. 

 
 

Cláusula Décima Terceira 
Resolução do contrato 

e extinção do direito de superfície 
 

1. Ao Município é conferido sempre o direito de 
resolver o contrato, em caso de incumprimento 
pelo Grupo Desportivo, dos deveres e 
obrigações que resultam da presente 
constituição do direito de superfície. 

 
2. O direito de superfície extingue-se ainda ao 

abrigo do disposto no artigo 1536.º do Código 
Civil, com a reversão do imóvel para o 
Município, designadamente: 

 
2.1. se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no 

ato de constituição do direito de superfície; 
 
2.2. se houver paralisação da atividade e sem 

motivo justificado por período superior a 6 
(seis) meses; 

 
2.3. se for alienado o direito de superfície sem 

autorização expressa do Município; 
 
2.4. se o Grupo Desportivo deixar de ter existência 

jurídica própria e autónoma; 
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2.5. se o Grupo Desportivo proporcionar o uso 
privativo do local, total ou parcialmente, de 
forma permanente sem prévia autorização do 
Município. 

 
 

Cláusula Décima Quarta 
Eficácia do ato de resolução 

 
Declarada a extinção do direito de superfície pelo 
Município, a mesma opera, sem dependência de 
qualquer outra formalidade e para todos os efeitos 
legais, incluindo para inscrição no registo predial, 
com a notificação da superficiária. 

 
 

Cláusula Décima Quinta 
Reversão 

 
1. Expirado o prazo para que foi constituído, 

resolvido o contrato ou extinto o direito de 
superfície, por qualquer causa, o prédio e 
todas as obras e construções existentes no 
terreno e em bom estado de conservação, 
integrarão o património municipal, sem 
qualquer indemnização para o Grupo 
Desportivo, pelas benfeitorias entretanto 
realizadas. 

 
2. O decurso do prazo pelo qual foi constituído 

ou a extinção do direito de superfície por 
qualquer outra razão implicam: 

 
2.1. a entrega do local pelo Grupo Desportivo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, contado de qualquer 
dos factos determinantes da reversão, livre de 
pessoas e bens; 

 
2.2. a tomada de posse do local pelo Município, 

caso não se verifique o cumprimento do prazo 
e condições de entrega. 

 
 

Cláusula Décima Sexta 
Legislação aplicável 

 
A presente constituição do direito de superfície 
rege-se pelo disposto na Lei n.º 31/2014, de 30 de 
maio e pelo Código Civil. 

 
 
 

 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de alteração 
à Conta 51 - Património. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 55/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A propriedade descrita na 2.ª Conservatória do 

Registo Predial sob a ficha n.º 721 da 
freguesia de Santo Antão do Tojal, sita na Rua 
do Juncal, n.º 20, em A-das-Lebres, encontra-
se registada a favor do Município; 

 
B. O registo identificado não está refletido no 

inventário municipal e, consequentemente, 
nas demonstrações financeiras do Município; 

 
C. O Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, 

que cria o POCAL, estabelece no ponto 11.3, 
na classe 5, que as alterações à conta 51 têm 
que ser formalmente autorizadas; 

 
D. O Manual de Controlo Interno, no ponto 9, 

define que os movimentos contabilísticos 
registados na conta de Fundo Patrimonial são 
efetuados com base nas atas dos órgãos 
municipais. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere submeter à 
Assembleia Municipal para autorização, nos 
termos do disposto na alínea i), n.º 1, do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, conjugado com a alínea l), n.º 2, do 
artigo 25.º do mesmo diploma: 
 
A alteração à conta 51, designada por Património 
no valor de 4.414,36 € (quatro mil e quatrocentos 
e catorze euros e trinta e seis cêntimos), por 
contrapartida da conta 42.1 denominada Terrenos 
e recursos naturais. 
 
Mov. Conta Descrição Valor 

a 42.1 
51 

Terrenos e Recursos Naturais 
Património 

4.414,36 

 
 

Loures, 15 de fevereiro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 
 

PROTEÇÃO CIVIL 
 

Proposta de celebração de Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
Associação de Radioamadores da Vila de 
Moscavide. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 56/2017 

 
Considerando que: 
 
A. As comunicações em emergência são um 

instrumento decisivo na gestão, condução e 
operacionalização das atividades de proteção 
civil em contexto de acidente grave ou 
catástrofe; 

 
B. É avisado existirem redundâncias nas redes 

de comunicações rádio de forma a garantir 
alternativas fiáveis em caso de falência das 
redes existentes; 

 

C. A Associação de Radioamadores da Vila de 
Moscavide (ARVM) detém a experiência, os 
equipamentos e operadores que possibilitam, 
de forma rápida e célere, estabelecer uma 
rede de comunicações alternativa, cobrindo as 
necessidades neste domínio; 

 
D. Esta colaboração deve ser objeto de 

protocolo. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea o) do número 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprove a celebração 
de um protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Loures e a Associação de 
Radioamadores da Vila de Moscavide (ARVM), 
que se anexa. 

 
 

Loures, 15 de fevereiro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

entre o Município de Loures 
e a Associação de Radioamadores 

da Vila de Moscavide 
 

Considerando que a Bolsa de Radioamadores 
Voluntários (BRV) é uma Rede Alternativa de 
Operadores de Comunicações, formada por 
radioamadores voluntários, coordenados pela 
Associação de Radioamadores da Vila de 
Moscavide (ARVM), que tem por finalidade 
colaborar com o Município de Loures através do 
Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), em 
casos de emergência declarada e sempre que a 
sua ação for solicitada. 
 
 
Entre 
 
O Município de Loures, com sede em Loures, na 
Praça da Liberdade, em Loures, pessoa coletiva 
n.º 501294996, neste ato representado pelo seu 
Presidente, Dr. Bernardino José Torrão Soares, 
com poderes para o efeito 
 
e 
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a Associação de Radioamadores da Vila de 
Moscavide, com sede na Rua António Maria Pais, 
6 - 4.º D em Moscavide, Loures, pessoa coletiva 
n.º 502022620, neste ato representada pelo seu 
Presidente, Francisco José Martins Gonçalves, 
com poderes para o efeito, 
 
em conjunto designados por “Partes” 
 
é celebrado o presente protocolo de colaboração, 
que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA 1.ª 
Objeto 

 
O presente protocolo tem por objeto a cooperação 
entre as duas entidades com vista à criação de 
uma Rede alternativa de Operadores de 
Comunicações ao serviço do Serviço Municipal de 
Proteção Civil de Loures (SMPC). 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
Condições Gerais de Execução 

 
O SMPC de Loures, em caso de necessidade de 
ativação da rede alternativa de comunicações ou 
em face de uma previsão de necessidades neste 
domínio, entrará em contato com a ARVM e com a 
seguinte ordem de prioridade: 
 
1. Presidente da ARVM; 
 
2. Outros associados a designar pela Direção, 

cuja lista nominal será entregue ao SMPC de 
Loures e atualizada sempre que necessário 
pela ARVM; 

 
3. Vice-presidente da ARVM; 
 
4. Restantes membros da Direção. 

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
Condições de funcionamento 

da Bolsa de Radioamadores Voluntários 
 

1. A Bolsa de Radioamadores Voluntários é 
coordenada pela ARVM e é aberta a todos os 
radioamadores que nela queiram participar 
sem qualquer espécie de interesse. 

 
2. A Bolsa de Radioamadores Voluntários estará 

representada na Comissão Municipal de 
Proteção Civil pelo Presidente da ARVM ou 
seu substituto. 

 

3. A Bolsa de Radioamadores Voluntários atuará 
em conformidade com o prescrito neste 
Protocolo e de acordo com as necessidades 
operacionais requeridas pelo Serviço 
Municipal de Proteção Civil de Loures. 

 
4. A Bolsa de Radioamadores Voluntários reger-

se-á, no aspeto técnico e ético, pelas normas 
legais do Regulamento do Radioamador. 

 
5. A Bolsa de Radioamadores Voluntários tem a 

sua sede na Rua António Maria Pais, n.º 6 - 
4.º D, em Moscavide, sede da ARVM. O local 
do Centro Coordenador em frequências de 
Radioamador será a sede da ARVM e 
funcionará nas frequências do Serviço de 
Amador. 

 
6. O Radioamador, ao ter conhecimento duma 

ocorrência grave no Concelho de Loures, deve 
utilizar as frequências indicadas na cláusula 
9.ª, manter-se em escuta e aguardar que os 
seus serviços sejam solicitados pela Estação 
Coordenadora da Bolsa de Radioamadores 
Voluntários. 

 
7. O Radioamador pertencente à Bolsa de 

Radioamadores Voluntários deverá manter a 
sua estação sempre apta a funcionar em 
situações de emergência. 

 
8. Fazem parte integrante da Bolsa de 

Radioamadores Voluntários todos os 
Radioamadores licenciados pela ANACOM - 
Autoridade Nacional de Comunicações que a 
ela desejem aderir em pleno espírito de 
voluntariado e que se inscrevam através da 
ARVM. 

 
 

CLÁUSULA 4.ª 
Obrigações dos aderentes 

à Bolsa de Radioamadores Voluntários 
 

Os aderentes à Bolsa de Radioamadores 
Voluntários comprometem-se a: 
 
a) Respeitar o Regulamento do Radioamador e 

obedecer à sua deontologia; 
 
b) Aceitar o presente Protocolo e providenciar o 

seu cumprimento; 
 
c) Colocar ao serviço da Bolsa de 

Radioamadores Voluntários os seus 
conhecimentos técnicos, estação e o material 
que disponham e seja indispensável para a 
operacionalidade na ação; 
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d) Colaborar com todas as entidades 
intervenientes em situações de emergência; 

 
e) Não interferir, ou de qualquer modo, dificultar 

a ação de entidades especializadas de 
socorro; 

 
f) Colaborar no recrutamento de novos 

elementos para a Bolsa de Radioamadores 
Voluntários; 

 
g) Usar de discrição e ser comedido durante a 

emergência; 
 
h) Manter a confidencialidade das comunicações. 

 
 

CLÁUSULA 5.ª 
Modos de Comunicação 

 
Os modos de Comunicação serão os seguintes: 
 
a) Fonia, AM, FM, SSB; 
 
b) Comunicações Digitais: Packet Radio; RTTY; 

TVA (Televisão de Amadores). 
 
 

CLÁUSULA 6.ª 
Coordenador Técnico 

da Bolsa de Radioamadores Voluntários 
 

O Coordenador Técnico da Bolsa de 
Radioamadores Voluntários é indigitado pela 
ARVM e: 
 
1. Responde perante a ARVM e tem sob a sua 

responsabilidade a manutenção da estação da 
Proteção Civil de Loures instalada na sede da 
ARVM; 

 
2. Dá apoio técnico à Estação Coordenadora da 

Bolsa de Radioamadores Voluntários; 
 
3. Deve ser detentor de uma Licença de Amador 

da classe 2 ou superior. 
 
 

CLÁUSULA 7.ª 
Condições de funcionamento 

da Associação de Radioamadores 
da Vila de Moscavide 

 
1. A ARVM deverá, pelas suas características, 

estar equipada de equipamentos rádio, 
antenas e acessórios, bem como de 
equipamento digital e componentes, que 
permitam ter uma cobertura efetiva de todo o 
Concelho; 

2. A ARVM funciona com o indicativo CT1RVM 
nas bandas de amador e com indicativo a 
atribuir pela ANACOM / Serviço Municipal de 
Proteção Civil quando da instalação do 
equipamento da Proteção Civil de Loures; 

 
3. Face a eventual inoperacionalidade da 

Estação Coordenadora da Bolsa de 
Radioamadores Voluntários, esta poderá 
designar outra estação que a substitua. 

 
 

CLÁUSULA 8.ª 
Operador de Emergência 

da Bolsa de Radioamadores Voluntários 
 

O Operador de Emergência da Bolsa de 
Radioamadores Voluntários é indigitado pela 
ARVM e: 
 
1. Responde perante a ARVM, e tem sob a sua 

responsabilidade a operação da Estação do 
Serviço Municipal de Proteção Civil de Loures 
na sede da ARVM; 

 
2. Deverá ser detentor da uma Licença de 

Amador da classe 2 ou superior. 
 
 

CLÁUSULA 9.ª 
Frequências de Serviço 

 
1. Frequência de Serviço VHF (Simplex) 

145.350 MHz F.M. 
 
2. Frequência de Serviço UHF (Simplex) 

434.350 MHz F.M. 
 
3. Frequência de Serviço UHF (REPETIDOR) 

439.325 MHz F.M. RU746 - CQ0URVM - 
Santa Eulália - Vialonga. 

 
 

CLÁUSULA 10.ª 
Identificação dos membros 

da Bolsa de Radioamadores Voluntários 
 

Quando em atividade e integrados em missões 
que resultem da ativação da Bolsa de 
Radioamadores Voluntários por parte do Serviço 
Municipal de Proteção Civil, será fornecida 
identificação, por parte deste Serviço, que 
comprove a sua atividade junto das entidades que 
o requeiram. 
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CLÁUSULA 11.ª 
Obrigações do Município de Loures 

 
1. A Câmara Municipal de Loures 

responsabilizar-se-á pela atribuição de um 
subsídio anual, cujo valor não excederá os 
2.000,00 € sendo que a utilização do referido 
montante, deverá ter como alvo primordial, os 
investimentos em equipamentos e sua 
manutenção, não podendo ser aceites pedidos 
de comparticipação, sem as faturas 
acompanhadas dos respetivos comprovativos 
de pagamento. 
 
Em complemento, serão admissíveis as 
despesas relativas à organização de eventos 
por parte da ARVM, no montante limite de 
500,00 € ou da sua representação em eventos 
realizados por terceiros, no âmbito do 
radioamadorismo, que decorram em território 
nacional continental. 

 
2. Os elementos pertencentes à Bolsa de 

Radioamadores Voluntários, quando em 
missão solicitada pelo Serviço Municipal de 
Proteção Civil, bem como quaisquer avarias 
ou deterioração dos equipamentos imputáveis 
à sua utilização no âmbito do presente 
protocolo, estarão abrangidos por seguro da 
Câmara Municipal de Loures. 

 
3. Aquando da realização de exercícios e/ou 

simulacros promovidos pelo Serviço Municipal 
de Proteção Civil, no âmbito das suas 
atividades de planeamento e de prevenção, 
caso enquadráveis nos objetivos e nas 
atividades dos mesmos, será a ARVM 
convidada a participar, estabelecendo-se com 
a devida antecedência o seu enquadramento e 
forma de participação. 

 
 

CLÁUSULA 12.ª 
Utilização de símbolos 

 
A utilização de símbolos da Câmara Municipal por 
parte da ARVM, nomeadamente o brasão, logótipo 
e símbolo da proteção civil municipal, fica 
condicionada à presença destes elementos 
enquanto referência do apoio municipal à ARVM e 
enquadrados neste contexto. 

 
 

CLÁUSULA 13.ª 
Revogação 

 
O presente Protocolo pode ser revogado, por 
acordo expresso das Partes. 

 

CLÁUSULA 14.ª 
Denúncia do Protocolo 

 
O presente Protocolo pode ser denunciado por 
qualquer uma das Partes, com um aviso expresso 
e prévio de 30 (trinta) dias úteis, sem prejuízo de 
ficar assegurada a realização de eventuais 
atividades em curso. 

 
 

CLÁUSULA 15.ª 
Resolução 

 
1. O incumprimento por qualquer uma das 

Partes, das obrigações constantes no 
presente protocolo, confere à parte lesada o 
direito à resolução do Protocolo, não havendo 
no entanto lugar a qualquer indemnização. 

 
2. A resolução deverá ser notificada à parte 

faltosa através de carta registada com aviso 
de receção, operando automaticamente a 
partir da data de receção, sem prejuízo de 
ficar assegurada a realização de eventuais 
atividades em curso. 

 
 

CLÁUSULA 16.ª 
Regulação 

 
O presente Protocolo será regulado nos seus 
aspetos legais pela legislação em vigor respeitante 
ao voluntariado de Proteção Civil. 

 
 

CLÁUSULA 17.ª 
Dúvidas e Omissões 

 
As dúvidas resultantes da interpretação, validade 
ou aplicação das cláusulas do presente protocolo 
serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre 
as Partes. 

 
 

CLÁUSULA 18.ª 
Vigência do Protocolo 

 
O presente Protocolo produz efeitos a partir da 
data da sua assinatura e vigora até 31 de 
dezembro de 2017. 

 
 

Loures, xx de xxxxxxx de 2017 
 

Pelo Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
Bernardino José Torrão Soares 
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Pela Associação de Radioamadores 
da Vila de Moscavide 

 
O Presidente da Direção 

Francisco José Martins Gonçalves 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Proposta de celebração de Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
Associação Brigada Autónoma de Resgate com 
Cães (BARC). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 57/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O socorro e assistência na área geográfica do 

município, de pessoas e outros seres vivos em 
perigo é um dos objetivos fundamentais da 
proteção civil municipal; 

 
B. Através do Serviço Municipal de Proteção 

Civil, o Município pode ter de intervir em 
situações em que seja necessário desenvolver 
esforços na busca de pessoas desparecidas 
em situações muito particulares; 

 
C. Os cães são elementos de reconhecida 

capacidade de colaboração nas ações de 
busca e salvamento, quando devidamente 
treinados para o efeito; 

 
D. A Associação Brigada Autónoma de Resgate 

com Cães (BARC) é uma entidade de direito 
privado que forma e mantém, 
permanentemente, uma equipa operacional de 
cães e respetivos guias, aptos a intervir nas 
ações referidas; 

 
E. A BARC disponibiliza-se de forma voluntária a 

participar em missões de busca e salvamento 
com cães, quando para tal for solicitada pelo 
Serviço Municipal de Proteção Civil; 

 
F. Esta colaboração deve ser objeto de 

protocolo. 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea o) do número 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprove a celebração 
de um protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Loures e a Associação Brigada 
Autónoma de Resgate com Cães (BARC), que se 
anexa. 

 
 

Loures, 15 de fevereiro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

entre o Município de Loures 
e a Associação Brigada Autónoma 

de Resgate com Cães 
 

Considerando que: 
 
a) O socorro e assistência, no território municipal, 

de pessoas e outros seres vivos em perigo é 
um dos objetivos fundamentais da proteção 
civil municipal; 

 
b) No âmbito da proteção civil e através do 

Serviço Municipal de Proteção Civil, o 
Município pode ter que intervir em situações 
em que seja necessário socorrer pessoas em 
perigo ou ainda em situações de 
desaparecimento; 

 
c) Os cães são elementos de reconhecida 

capacidade de colaboração nas ações de 
busca e salvamento de pessoas que se 
encontrem em perigo ou desaparecidas, 
quando devidamente treinados para esse 
efeito; 

 
d) A Associação Brigada Autónoma de Resgate 

com Cães, adiante designada por BARC, é 
uma entidade de direito privado que forma e 
mantém, permanentemente, uma equipa 
operacional de cães e respetivos guias, aptos 
a intervir nas ações acima referidas; 

 
e) A BARC disponibiliza-se de forma voluntária, a 

participar nas missões de busca e salvamento 
com cães, quando para tal for solicitada pelo 
Serviço Municipal de Proteção Civil. 
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Entre 
 
O Município de Loures, com sede em Loures, na 
Praça da Liberdade, em Loures, pessoa coletiva 
n.º 501294996, neste ato representado pelo seu 
Presidente, Dr. Bernardino José Torrão Soares, 
com poderes para o efeito 
 
e 
 
a Associação Brigada Autónoma de Resgate com 
Cães, com sede na Calçada da Ajuda, n.º 86, 1.º 
Esquerdo, em Lisboa, pessoa coletiva n.º 
507871618, neste ato representada por Jorge 
Manuel Pereira da Silva Mendes Leal e Luís 
Miguel Candeias Guerreiro, com poderes para o 
efeito, 
 
em conjunto designados por “Partes” 
 
é celebrado o presente protocolo de colaboração, 
que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA 1.ª 
Objeto 

 
O presente protocolo visa a colaboração voluntária 
e gratuita da equipa canina de busca e salvamento 
da BARC com o Serviço Municipal de Proteção 
Civil de Loures, sempre que ocorram situações de 
desaparecimento de seres humanos, na área 
territorial do Município e que envolvam a 
necessidade de resgatar pessoas que se 
encontrem em perigo ou desaparecidas. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
Condições Gerais de Execução 

 
1. A colaboração estabelecida na cláusula 

anterior será precedida de requisição dos 
meios da BARC, por parte do Serviço 
Municipal de Proteção Civil de Loures, que 
coordenará sempre a intervenção dos 
referidos meios a envolver nas operações a 
realizar, em acordo com as Forças de 
Segurança. 

 
2. Caso a BARC seja ativada diretamente por 

familiares ou amigos da pessoa desaparecida, 
a Associação informará o Serviço Municipal de 
Proteção Civil e caso este serviço entenda 
ativar a BARC em conformidade com o ponto 
anterior, nestes casos também é válido o 
presente protocolo. 

 
 
 

CLÁUSULA 3.ª 
Obrigações da Associação BARC 

 
A BARC, no âmbito do presente Protocolo, 
compromete-se, de forma gratuita a participar nas 
missões de busca e salvamento com cães, 
quando para tal for convocada pelo Serviço 
Municipal de Proteção Civil, e de acordo com a 
supervisão das Forças de Segurança. 

 
 
 

CLÁUSULA 4.ª 
Obrigações do Município de Loures 

 
1. No âmbito do presente Protocolo, o Município 

de Loures, através do Serviço Municipal de 
Proteção Civil e enquanto durar a intervenção 
da BARC, porá à disposição desta os meios 
de comunicação e logísticos que se revelem 
indispensáveis ao desempenho das missões 
de busca e salvamento, à cobertura das 
deslocações dos membros das equipas 
convocadas desde a sede da Associação até 
ao local das buscas e seu retorno à sede, 
assegurando, igualmente, a alimentação, o 
fornecimento de água e locais para descanso 
dos voluntários e respetivos cães. 

 
2. Ainda, como forma de apoio à BARC, o 

município compromete-se a desenvolver 
esforços no sentido de divulgar a Associação 
e a atividade desta junto de meios de 
comunicação social e de outras entidades, 
sempre que enquadráveis no âmbito das 
atividades de proteção civil. 

 
3. Aquando da realização de exercícios e 

simulacros promovidos pelo Serviço Municipal 
de Proteção Civil, no âmbito das suas 
atividades de planeamento e de prevenção, 
caso enquadráveis nos objetivos e nas 
atividades dos mesmos, será a BARC 
convidada a participar, estabelecendo-se com 
a devida antecedência o seu enquadramento e 
forma de participação. 

 
 
 

CLÁUSULA 5.ª 
Revogação 

 
O presente Protocolo pode ser revogado, por 
acordo expresso das Partes. 
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CLÁUSULA 6.ª 
Denúncia do Protocolo 

 
O presente Protocolo pode ser denunciado por 
qualquer uma das Partes, com um aviso expresso 
e prévio de 30 (trinta) dias úteis, sem prejuízo de 
ficar assegurada a realização de eventuais 
atividades em curso. 

 
 

CLÁUSULA 7.ª 
Resolução 

 
1. O incumprimento por qualquer uma das 

Partes, das obrigações constantes no 
presente protocolo, confere à parte lesada o 
direito à resolução do Protocolo, não havendo 
no entanto lugar a qualquer indemnização. 

 
2. A resolução deverá ser notificada à parte 

faltosa através de carta registada com aviso 
de receção, operando automaticamente a 
partir da data de receção, sem prejuízo de 
ficar assegurada a realização de eventuais 
atividades em curso. 

 
 

CLÁUSULA 8.ª 
Dúvidas e Omissões 

 
As dúvidas resultantes da interpretação, validade 
ou aplicação das cláusulas do presente protocolo 
serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre 
as partes. 

 
 

CLÁUSULA 9.ª 
Vigência do Protocolo 

 
O presente Protocolo produz efeitos a partir da 
data da sua assinatura e vigora até 31 de 
dezembro de 2017. 

 
 

Loures, xx de xxxxxxx de 2017 
 

Pelo Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
Bernardino José Torrão Soares 

 
 
 

Pela Brigada Autónoma de Resgate com Cães 
 

Luís Miguel Candeias Guerreiro 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

Proposta de celebração de Protocolo entre o 
Município de Loures e as Associações e Corpos 
de Bombeiros do Concelho de Loures, no âmbito 
do Apoio ao Associativismo e Voluntariado em 
Bombeiros (PAAVB). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 58/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A atividade geral das Associações 

Humanitárias de Bombeiros, sediadas na área 
geográfica do concelho, é de extrema 
importância no contexto do socorro e 
assistência às pessoas e outros seres vivos 
em perigo, assim como na proteção de bens 
de diversa natureza; 

 
B. Para a prossecução destes fins, as 

Associações mantêm e sustentam Corpos de 
Bombeiros Voluntários dotados de recursos 
humanos especializados, veículos, 
equipamentos e ferramentas diversas para 
intervir nas situações de emergência; 

 
C. A Câmara Municipal de Loures desde há anos 

que procede a transferências financeiras e 
apoios em género em regime de 
complementaridade aos disponibilizados às 
Associações através da Autoridade Nacional 
de Proteção Civil; 

 
D. Se tem revelado decisivo o apoio da Câmara 

Municipal neste contexto, daqui resultando um 
benefício maior para as populações; 

 
E. O apoio concedido anualmente deve ser 

objeto de protocolo. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea o) do número 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprove a celebração 
de um protocolo entre a Câmara Municipal de 
Loures e as Associações e Corpos de Bombeiros 
Voluntários do Concelho no âmbito do Apoio ao 
Associativismo e Voluntariado em Bombeiros 
(PAAVB), que se anexa. 
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Loures, 15 de fevereiro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Monteiro Lima por integrar os Corpos 
Sociais dos Bombeiros Voluntários de 
Moscavide e Portela) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas características, 
e para consulta facilitada, o Protocolo de Apoio ao 
Associativismo e Voluntariado em Bombeiros 
(PAAVB) encontra-se integralmente 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
 
Proposta de celebração de Protocolo entre o 
Município de Loures e cada Associação/Corpo de 
Bombeiros do Concelho de Loures, para 
manutenção de um Grupo de Intervenção 
Permanente. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 59/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Os Corpos de Bombeiros Voluntários do 

Concelho são um parceiro estratégico na 
política municipal de proteção civil nos 
domínios da proteção e socorro às populações 
do concelho; 

 
B. A base de recrutamento dos homens e 

mulheres que compõem os seus quadros de 
pessoal assenta na génese do voluntariado, o 
que constitui um fator limitativo na 
disponibilidade destes recursos durante a 
maior parte do dia para acorrer em tempo às 
emergências; 

 
C. É importante, no domínio do socorro e da 

emergência, haver uma primeira intervenção 
rápida, qualificada e muitas das vezes 
musculada, para garantir o bom sucesso das 
operações, o socorro pronto das pessoas e 
outros seres vivos em perigo e a limitação dos 
impactos sobre os bens; 

 

D. Este objetivo apenas pode ser conseguido 
através da presença de equipas, em regime 
de prontidão, nos respetivos Corpos de 
Bombeiros, constituindo Grupos de 
Intervenção Permanente (GIPE); 

 
E. O apoio financeiro à manutenção do GIPE 

deve ser objeto de protocolo. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea o) do número 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprove a celebração 
de um protocolo entra a Câmara Municipal de 
Loures e cada Associação/Corpo de Bombeiros do 
Concelho para a Manutenção de um Grupo de 
Intervenção Permanente (GIPE), de que se anexa 
minuta comum. 

 
 

Loures, 15 de fevereiro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

PROTOCOLO 
PARA A MANUTENÇÃO 

DE UM GRUPO 
DE INTERVENÇÃO PERMANENTE 

(GIPE) 
 

Entre 
 
O Município de Loures, com sede na Praça da 
Liberdade, em Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo seu 
Presidente, Dr. Bernardino José Torrão Soares, 
com poderes para o efeito 
 
e 
 
a Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de (nome), com sede em (morada), 
pessoa coletiva (número), neste ato representada 
pelo seu Presidente de Direção, (nome) e pelo seu 
Comandante do Corpo de Bombeiros, (nome), 
ambos com poderes para o efeito, 
 
em conjunto designados por “Partes”, 
 
é celebrado o presente protocolo de colaboração, 
que se regerá pelas cláusulas seguintes: 
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CLÁUSULA 1.ª 
Objeto 

 
O presente protocolo visa a manutenção de um 
Grupo de Intervenção Permanente, adiante 
designado por GIPE, no Corpo de Bombeiros 
Voluntários de (nome), na prossecução dos 
objetivos estabelecidos na Lei de Bases da 
Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 
de julho, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 80/2015, de 3 de agosto. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
Obrigações do Município de Loures 

 
1. No âmbito do presente Protocolo, o Município 

de Loures, através do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, adiante designado por 
CML/SMPC, compromete-se a: 

 
a) Disponibilizar uma verba para o ano de 2017, 

com o objetivo de ser mantido, no Corpo de 
Bombeiros Voluntários de (nome), um GIPE 
com um total de (número) bombeiros; 

 
b) O montante global da verba a transferir resulta 

da aplicação da seguinte fórmula: 
 

Mg = Vr x Nm x Nb 
 
Em que as variáveis têm o seguinte significado: 
 
Mg - montante global a transferir; 

Vr - valor de referência; 

Nm - número de meses; 

Nb - número de bombeiros. 
 
c) Para o período de vigência do presente 

protocolo, o valor de referência é igual a 
899,00 €; o número de meses é igual a 14; e o 
número de bombeiros a considerar é o 
constante da alínea a) do nº 1 deste artigo. 

 
d) O montante global da verba a transferir para a 

Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de (nome), é, para o período de 
vigência do presente protocolo, de (valor) 
euros. 

 
2. Para concretizar o referido na alínea a) do 

ponto anterior, a CML/SMPC transferirá 
mensalmente para a Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de (nome) a verba 
correspondente a 1/12 avos do valor do 
montante global inscrito na alínea d) do ponto 
anterior. 

 

3. A CML iniciará a transferência da verba 
mencionada no ponto 2 a partir do primeiro 
mês, inclusive, de entrada em vigor do 
Protocolo. 

 
 
§ único - Se razões de natureza técnico-
administrativa não possibilitarem a entrada em 
vigor de novo Protocolo no primeiro mês do ano, 
manter-se-á o valor das transferências 
correspondentes ao que vigorar à data e até à 
entrada em vigor de novo protocolo. Após a 
entrada em vigor do novo protocolo serão 
efetuados os acertos correspondentes ao 
diferencial entre o valor já recebido e o que 
deveria ter sido pago até aquele período, se for o 
caso. 

 
 
 

CLÁUSULA 3.ª 
Obrigações 

da Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de (nome) 

 
No âmbito do presente protocolo, a Associação 
compromete-se a: 
 
a) Recrutar e contratar, para o seu Corpo de 

Bombeiros, os elementos necessários ao 
funcionamento do GIPE, de acordo com o 
número estabelecido na alínea a) do ponto 1 
da cláusula 2.ª, após seleção promovida pelo 
respetivo Comandante, obrigando-se a aplicar 
integralmente a verba consagrada na alínea d) 
do ponto 1 da mesma cláusula, para esse fim; 

 
b) Entregar na CML/SMPC, com conhecimento 

ao Secretariado das Associações de 
Bombeiros do Concelho de Loures, adiante 
designado por Secretariado, até 5 dias úteis 
após a assinatura do Protocolo, uma relação 
nominal dos bombeiros que fazem parte do 
GIPE, conforme formulário constante do anexo 
I. Estas relações ficarão anexas ao presente 
protocolo, depois de assinado, sendo parte 
integrante do mesmo; 

 
c) Entregar na CML/SMPC, com conhecimento 

ao Secretariado, com base em modelo 
fornecido pelo SMPC, assinado pelo 
Comandante do Corpo de Bombeiros, a 
relação dos serviços prestados pelo respetivo 
GIPE, com periodicidade trimestral, conforme 
modelo constante no anexo I; 
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d) Assegurar todas as obrigações decorrentes da 
celebração dos contratos de trabalho com 
cada elemento do GIPE, nomeadamente as 
que decorrem de obrigações fiscais, 
contribuições para a segurança social, 
subsídio de refeição, seguro e outras, 
consagradas pela legislação em vigor, em 
matéria de relações laborais; 

 
e) Aplicar a cada elemento do GIPE um horário 

de trabalho não superior a 40 horas semanais. 
 
 

CLÁUSULA 4.ª 
Requisitos dos bombeiros a integrar o GIPE 

 
Os bombeiros que vão integrar o GIPE devem 
satisfazer os seguintes requisitos: 
 
a) Pertencerem aos quadros de Comando e Ativo 

do Corpo de Bombeiros; 
b) Possuírem, no mínimo, a categoria de 

Bombeiro de 3.ª, na atividade no quadro, 
cumprindo os requisitos estabelecidos na 
legislação em vigor; 

c) O coordenador do GIPE, se existir, deve ser 
um elemento do quadro de comando; 

d) O chefe do GIPE deve, no mínimo, possuir a 
categoria de Bombeiro de 1.ª; 

e) O motorista do GIPE deve possuir habilitação 
legal para a condução de veículos pesados e 
a formação complementar adequada ao 
exercício da função; 

f) Todos os elementos do GIPE devem obter 
formação complementar especializada em 
função das necessidades e riscos específicos 
da área de atuação do Corpo de Bombeiros. 

 
 

CLÁUSULA 5.ª 
Gestão do pessoal do GIPE 

 
A gestão do pessoal do GIPE é feita pelo 
Comandante do Corpo de Bombeiros, 
designadamente em matéria de férias, escalas e 
folgas, tendo em conta as disposições legais 
aplicáveis. 

 
 

CLÁUSULA 6.ª 
Área de atuação do GIPE 

 
O GIPE atuará prioritariamente na área de 
atuação do Corpo de Bombeiros a que pertence e, 
complementarmente, em toda a área do concelho 
de Loures quando necessário, podendo, em 
situações de reconhecida emergência, atuar nos 
concelhos limítrofes, dando conhecimento em 
tempo útil ao Serviço Municipal de Proteção Civil. 

CLÁUSULA 7.ª 
Missão do GIPE 

 
A atividade a desenvolver pelo GIPE integra-se na 
missão dos corpos de bombeiros, conforme 
estipulado no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 
247/2007, de 27 de junho, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 248/2012, de 21 
de novembro, nomeadamente, o seguinte: 
 
a) A prevenção e o combate a incêndios; 
b) O socorro às populações em caso de 

incêndios, inundações, desabamentos e, de 
um modo geral, em todos os acidentes; 

c) O socorro a náufragos e buscas subaquáticas; 
d) O socorro e transporte de acidentados e 

doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar, 
no âmbito do sistema integrado de emergência 
médica; 

e) A participação em outras atividades de 
proteção civil, no âmbito do exercício das 
funções específicas que lhes forem cometidas; 

f) O exercício de atividades de formação e 
sensibilização, com especial incidência para a 
prevenção do risco de incêndio e acidentes 
junto das populações. 

 
 
 

CLÁUSULA 8.ª 
Deveres dos elementos do GIPE 

 
1. Os elementos que constituem o GIPE devem 

permanecer nos quartéis durante o período de 
serviço, prontos a intervir, devidamente 
uniformizados e com equipamento apropriado 
a cada tipo de missão, efetuando apenas 
serviços de emergência, sem prejuízo do 
disposto na cláusula 7.ª do presente Protocolo. 

 
2. Fora dos períodos de intervenção, sem 

prejuízo da prontidão no socorro, os 
elementos do GIPE deverão estar 
permanentemente ocupados, nomeadamente 
em tarefas de manutenção de veículos, 
equipamentos, instalações e outras 
necessárias ao seu bom funcionamento; em 
ações de valorização e formação profissional e 
naquelas que decorrem das alíneas e) e f) da 
cláusula 7.ª. 
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CLÁUSULA 9.ª 
Fiscalização 

 
A Câmara Municipal de Loures, através do SMPC, 
poderá fiscalizar o cumprimento das cláusulas 
constantes do presente Protocolo, 
comprometendo-se a Associação a prestar, com o 
apoio do Comandante do Corpo de Bombeiros, 
toda a colaboração necessária para o efeito. 

 
 

CLÁUSULA 10.ª 
Revogação 

 
O presente Protocolo pode ser revogado, por 
acordo expresso das Partes. 

 
 

CLÁUSULA 11.ª 
Denúncia do Protocolo 

 
O presente Protocolo pode ser denunciado por 
qualquer uma das Partes, com um aviso expresso 
e prévio de 30 (trinta) dias úteis, sem prejuízo de 
ficar assegurada a realização de eventuais 
atividades em curso. 

 
 

CLÁUSULA 12.ª 
Resolução 

 
1. O incumprimento, por qualquer uma das 

Partes, das obrigações constantes no 
presente protocolo, confere à parte lesada o 
direito à resolução do Protocolo, não havendo, 
no entanto, lugar a qualquer indemnização. 

 
2. A resolução deverá ser notificada à parte 

faltosa através de carta registada com aviso 
de receção, operando automaticamente a 
partir da data de receção, sem prejuízo de 
ficar assegurada a realização de eventuais 
atividades em curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA 13.ª 
Dúvidas e Omissões 

 
As dúvidas resultantes da interpretação, validade 
ou aplicação das cláusulas do presente protocolo 
serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre 
as partes. 

 
 

CLÁUSULA 14.ª 
Vigência do Protocolo 

 
O presente Protocolo, e enquanto não for 
publicada legislação que venha a enquadrar 
financeira e estruturalmente os GIPEs, produz 
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2017 e é válido 
pelo período de um ano, considerando-se 
tacitamente renovado por iguais períodos 
sucessivos, caso não seja denunciado, por escrito, 
por qualquer das partes signatárias, mediante o 
envio de notificação por escrito com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
relativamente à data prevista para a denúncia. 
 

 
Loures, xx de xxxxxx de 2017 

 
Pelo Município de Loures 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

___________________________________ 
Bernardino José Torrão Soares 

 
 
 

Pela Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de (nome) 

O Presidente da Direção 
 

___________________________________ 
(nome) 

 
 
 

O Comandante 
do Corpo de Bombeiros Voluntários de (nome) 

 
________________________________________ 

(nome) 
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Dados referentes ao ___ Trimestre de _______ 
       
Corpo de Bombeiros Voluntários de: _____________________________ 
       
1 - Composição dos Grupos     
       
Grupo 1      
Nome Categoria Função 
     
     
      
       
Horário  Período semanal 
     
       
Grupo 2      
Nome Categoria Função 

      
      
      
       
Horário  Período semanal 
     
       
2 - Alterações e impedimentos     

 
       
3 - Atividades realizadas     

 
       
4 - Atividade operacional     

  
       
5 - Missões fora do Concelho     

  
       
       
Data: ____ de ____________________ de _______   
       
       
O Comandante 
 
Formulário 2 - Relatório trimestral da atividade desenvolvida pelos GIPE’s 
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Tabela com as mensalidades de acordo com a metodologia proposta 
 

CB Vr Nm Nb Mg Meses Valor mensal 
Loures 899,00 € 14 15 188.790,00 € 12 15.732,50 € 
Sacavém 899,00 € 14 15 188.790,00 € 12 15.732,50 € 
Camarate 899,00 € 14 9 113.274,00 € 12 9.439,50 € 
Moscavide 899,00 € 14 9 113.274,00 € 12 9.439,50 € 
Bucelas 899,00 € 14 8 100.688,04 € 12 8.390,67 € 
Fanhões 899,00 € 14 8 100.688,04 € 12 8.390,67 € 
Zambujal 899,00 € 14 8 100.688,04 € 12 8.390,67 € 

TOTAIS 906.192,12 €  75.516,01 € 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo participado na votação o Sr. Vereador Ricardo Jorge 
Monteiro Lima por integrar os Corpos Sociais dos Bombeiros Voluntários de Moscavide e Portela) 

 
 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS 
E ESPAÇO PÚBLICO 

 
Processo n.º 1578-D/DOME 
Loures Cidade Acessível - Rua da República - 
Troço 2 
Proposta de aprovação do Relatório Final e de 
consequente adjudicação, de ratificação de todas 
as decisões tomadas pelo Júri do procedimento, 
de delegação de competências para aprovação 
das minutas dos contratos e de nomeação da 
Diretora Técnica da Fiscalização e Representante 
Legal do Dono da Obra. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 60/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da deliberação da Câmara 

Municipal de Loures, tomada na sua Reunião 
Ordinária de 19-10-2016, e da deliberação do 
Conselho de Administração dos SIMAR, 
datada de 21-10-2016, em cumprimento do 
Acordo de Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes celebrado entre o Município de 
Loures e os SIMAR, foi lançado o concurso 
público, em conformidade com o previsto no 
artigo 19.º alínea b) e artigos 17.º e 18.º, todos 
do Código dos Contratos Públicos, 
desenvolvido sob o número de processo 1578-
D/DOME, com vista à celebração de contrato 
para a empreitada Loures Cidade Acessível - 
Rua da República - Troço 2 - Loures; 

 
 
 
 
 
B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 

de propostas, o júri do procedimento elaborou 
o Relatório Preliminar com análise, avaliação e 
ordenação das propostas apresentadas pelos 
concorrentes, tendo-o submetido a audiência 
prévia com concessão de prazo que também 
já decorreu, e sem que fossem apresentadas 
quaisquer observações por parte dos 
concorrentes nesse âmbito; 

 
C. Entretanto, o júri elaborou o Relatório Final 

que se anexa, e que cabe submeter à Câmara 
Municipal de Loures com vista à aprovação do 
mesmo; 

 
D. Do teor do Relatório Final, dá-se nota, em 

síntese, que o mesmo propõe a adjudicação à 
empresa Extraco - Construccións e Proxectos, 
SA - Sucursal; 

 
E. O preço base do procedimento foi de 

535.006,83 € (quinhentos e trinta e cinco mil, 
seis euros e oitenta e três cêntimos), excluindo 
o IVA e com um prazo máximo de execução 
de 100 (cem) dias seguidos e o preço global 
da adjudicação cifra-se em 484.752,20 € 
(quatrocentos e oitenta e quatro mil, 
setecentos e cinquenta e dois euros e vinte 
cêntimos) e o prazo de execução de 80 
(oitenta) dias seguidos, sendo que a parte 
correspondente à Câmara Municipal de Loures 
é de 219.307,18 € (duzentos e dezanove mil 
trezentos e sete euros e dezoito cêntimos) e o 
restante da responsabilidade dos SIMAR, a 
estes valores acresce o IVA à taxa legal em 
vigor; 
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F. Não obstante ser a Câmara Municipal o órgão 
competente para a aprovação das minutas dos 
contratos este órgão pode delegar tal 
competência no Presidente da Câmara 
Municipal; 

 
G. A delegação de competências a que se alude 

no considerando anterior, e que ora se vai 
propor, se justifica tendo presente a urgência 
na celebração do contrato decorrente do 
procedimento, na expetativa de minimizar os 
impactos decorrentes da obra no sentido de a 
mesma poder iniciar com a máxima brevidade 
possível, necessidade essa que dificilmente se 
alcançará observando-se a sujeição de 
proposta para aprovação da minuta do 
contrato à Câmara Municipal dentro do quadro 
da normal calendarização das suas reuniões. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea f) do número 1 do artigo 33.º, e 
do n.º 1 do artigo 34.º, ambos do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos números 3 e 
4 do artigo 148.º, bem como nos artigos 73.º e 
76.º, estes últimos todos do Código dos Contratos 
Públicos, aprovar: 
 
1. O Relatório Final referente ao concurso 

público desenvolvido sob o número de 
processo 1578-D/DOME, informação n.º 
108/direp/am, tendente à celebração de 
contrato de empreitada para a construção do 
Loures Cidade Acessível - Rua da República - 
Troço 2 - Loures; 

 
2. A ratificação de todas as decisões tomadas 

pelo júri do procedimento no âmbito das suas 
competências, nomeadamente em matéria de 
aprovação de erros e omissões ao caderno de 
encargos de acordo com a Ata de Reunião de 
Erros e Omissões; 

 
3. A adjudicação, nos termos do Acordo para 

Constituição de Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes celebrado com os SIMAR, da 
empreitada para a construção do Loures 
Cidade Acessível - Rua da República - Troço 2 
- Loures, à empresa Extraco - Construccións e 
Proxectos, SA - Sucursal, com um prazo de 80 
dias, e pelo preço da sua proposta, sendo que 
a parte pela qual o Município de Loures é 
responsável é no valor de 219.307,18 
(duzentos e dezanove mil trezentos e sete 
euros e dezoito cêntimos) e a parte pela qual 
os SIMAR são responsáveis é no valor de 
265.445,02 € (duzentos e sessenta e cinco 

mil, quatrocentos e quarenta e cinco euros e 
dois cêntimos), perfazendo a obra um total de 
484.752,20 (quatrocentos e oitenta e quatro 
mil setecentos e cinquenta e dois euros e vinte 
cêntimos), valores aos quais acresce o IVA à 
taxa legal em vigor; 

 
4. A delegação de competências para aprovação 

da respetiva minuta dos contratos a celebrar, 
no âmbito do mesmo procedimento, no 
Presidente da Câmara Municipal; 

 
5. A nomeação como Diretora Técnica da 

Fiscalização e Representante Legal do Dono 
da Obra a Sra. Engenheira Ana Boto, nos 
termos e para os efeitos do disposto no artigo 
344.º do Código dos Contratos Públicos. 

 
… 

 
 

Loures, 14 de fevereiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro, no 
âmbito de Acordo de Colaboração existente. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 65/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município reconhece o papel 

desempenhado pelos agentes musicais, 
nomeadamente as bandas de música, no 
sentido de estimular, fomentar e divulgar o 
gosto pela música; 

 
B. As bandas de música, enquanto agentes 

socioculturais privilegiados neste campo de 
atuação, têm vindo a desenvolver um trabalho 
de formação, divulgação e prática musical, no 
concelho; 
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C. Neste âmbito, a Sociedade Recreativa de 
Casaínhos, com o NIF 501853260, realizou o 
IX Encontro de Bandas Filarmónicas, no dia 
27 de novembro de 2016; 

 
D. Está prevista, na alínea b) do ponto 2. da 

cláusula terceira, do acordo celebrado entre o 
Município de Loures e a Sociedade Recreativa 
de Casaínhos, para o ano de 2016, a 
comparticipação para apoio à realização de 
Festivais de Bandas. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em 
conjugação com a cláusula 3.ª do acordo de 
colaboração outorgado entre a Sociedade 
Recreativa de Casaínhos e o Município de Loures, 
aprovar o apoio financeiro, no valor de 560,00 € 
(quinhentos e sessenta euros), à respetiva 
associação, nos termos indicados na informação 
técnica registada em webdoc com o n.º 
E/121933/2016. 

 
 

Loures, 30 de janeiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO 
DE TARIFAS E TAXAS 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 61/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A AAMTP - Associação Arte Marcial TO’A 

Portugal, com o NIF 509983880, realizou no 
dia 19 de novembro de 2016, entre as 11H00 
e as 20H00, a 5.ª Gala de Artes Marciais, no 
Pavilhão José Gouveia; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o 

pagamento, por hora, de 10,53 € (dez euros e 
cinquenta e três cêntimos), IVA não incluído; 

 

C. A ocupação (incluindo iniciativa, montagem e 
desmontagem) teve a duração de nove horas, 
correspondendo a um valor total a pagamento 
de 116,56 € (cento e dezasseis euros e 
cinquenta e seis cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão José Gouveia em conjugação com a 
al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, à Associação Arte Marcial 
TO’A Portugal, no valor total de 116,56 € (cento e 
dezasseis euros e cinquenta e seis cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 31 de janeiro 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 62/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O Rancho Folclórico do Bairro da 

Fraternidade, com o NIF 504560069, realizou, 
nos dias 5 e 6 de novembro de 2016, a 
iniciativa 24 Horas de Folclore, no Pavilhão 
José Gouveia; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia 

pressupõe o pagamento por hora, de 10,53 € 
(dez euros e cinquenta e três cêntimos) para a 
realização da iniciativa e de 5,44 € (cinco 
euros e quarenta e quatro cêntimos) para 
montagens/desmontagens, sem IVA incluído; 
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C. A ocupação teve a duração de trinta e quatro 
horas de iniciativa e doze horas de 
montagens/desmontagens, distribuídas da 
seguinte forma: no dia 4 de novembro, entre 
as 19h00 e as 24h00, no dia 5, entre as 00h00 
e as 02h00 e as 08h00 e as 24h00, no dia 6 
entre as 00h00 e as 03h00 e as 08h00 e as 
24h00 e no dia 7 entre as 00h00 e as 04h00, 
do que resulta um valor total a cobrar de 
520,66 € (quinhentos e vinte euros e sessenta 
e seis cêntimos), com IVA incluído à taxa legal 
em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão José Gouveia, em 
conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, ao Rancho 
Folclórico do Bairro da Fraternidade, no valor total 
de 520,66 € (quinhentos e vinte euros e sessenta 
e seis cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 
vigor. 

 
 

Loures, 30 de janeiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 63/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Loures, com o NIF 501064770, 
solicitou a utilização do Cineteatro de Loures, 
para a realização da Assembleia Geral de 
Associados, no dia 16 de dezembro de 2016, 
entre as 20H00 e as 24H00; 

 

B. A utilização do Cineteatro de Loures 
pressupõe o pagamento, por hora, de 7,60 € 
(sete euros e sessenta cêntimos), IVA incluído 
à taxa legal em vigor; 

 
C. A ocupação teve a duração de quatro horas, 

correspondendo a um valor total a pagamento 
de 30,40 € (trinta euros e quarenta cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

do valor relativo à utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do Quadro Normativo 
de Cedência e Utilização do Cineteatro de Loures, 
em conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela utilização respetiva, à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures, 
no valor total de 30,40 € (trinta euros e quarenta 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 31 de janeiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 64/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Loures, com o NIF 501064770, 
solicitou a utilização do Cineteatro de Loures, 
para a realização de uma Masterclass, nos 
dias 21 e 22 de janeiro de 2017, entre as 
10H00 e as 21H00; 

 
B. A utilização do Cineteatro de Loures 

pressupõe o pagamento, por hora diurna, de 
5,50 € (cinco euros e cinquenta cêntimos) e 
por hora noturna, de 6,70 € (seis euros e 
setenta cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 
vigor, ao qual acresce um euro por hora, por 
se tratar de uma utilização ao fim-de semana; 
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C. A ocupação teve a duração de vinte e duas 
horas, correspondendo a um valor total a 
pagamento de 147,80 € (cento e quarenta e 
sete euros e oitenta cêntimos), IVA incluído à 
taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

do valor relativo à utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do Quadro Normativo 
de Cedência e Utilização do Cineteatro de Loures, 
em conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela utilização respetiva, à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures, 
no valor total de 147,80 € (cento e quarenta e sete 
euros e oitenta cêntimos), IVA incluído à taxa legal 
em vigor. 

 
 

Loures, 31 de janeiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 73/2017 
 

Considerando que: 
 
A. Veio o Agrupamento 760-Beato, do Corpo 

Nacional de Escutas, solicitar autorização para 
a realização de acampamento no Parque 
Municipal do Cabeço de Montachique, nos 
dias 25 a 28 de fevereiro de 2017, contando 
com a presença de 28 participantes; 

 
B. O Corpo Nacional de Escutas é uma 

organização reconhecida pela World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts e 
pela World Organization of the Scout 
Movement, pelo seu caráter particular, bem 
como pelo seu relevante papel social, 
educativo e de voluntariado; 

 

C. Ao abrigo do disposto pelo n.º 4 do artigo 18.º 
do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 
dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
51/2015, de 13 de abril, a realização de 
acampamentos pelas entidades reconhecidas 
pelas organizações mencionadas em B. fica 
isenta de licenciamento e sujeita apenas a 
comunicação prévia à Câmara Municipal, ao 
Delegado de Saúde e ao Comandante da PSP 
ou da GNR, consoante os casos, bem como à 
autorização do proprietário do prédio, sem 
prejuízo do cumprimento das regras a que se 
refere o n.º 3 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho; 

 
D. A isenção de licenciamento da atividade de 

acampamento ocasional implica, 
necessariamente, a isenção da taxa que recai 
sobre a emissão dessa licença, nos termos do 
disposto pelo artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 
310/2002, de 18 de dezembro na sua redação 
em vigor e do artigo 110.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures; 

 
E. A utilização e aproveitamento de domínio 

municipal estão sujeitos ao pagamento de 
uma taxa, pelos requerentes, nos termos da 
alínea f) do artigo 68.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures; 

 
F. A área utilizada para a realização da atividade 

é de 200 m2, durante 4 dias, pelo que seria 
devido o pagamento da taxa municipal no 
valor de 134,00 €; 

 
G. O Agrupamento 760-Beato, do Corpo Nacional 

de Escutas, requereu ainda a isenção de 
taxas, nos termos do número 11 do artigo 5.º 
do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, ao abrigo do estatuto de utilidade 
pública que lhe foi reconhecida mediante 
declaração de 21 de julho de 1983, publicada 
no Diário da República - 2.ª série, n.º 177, de 3 
de agosto de 1983; 

 
H. Em virtude deste reconhecimento de utilidade 

pública, ao abrigo e nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, a Câmara 
Municipal de Loures pode deliberar isentar o 
Agrupamento 760 - Beato, do Corpo Nacional 
de Escutas, do pagamento de taxas 
municipais. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal, no valor global 
de 134,00 € (cento e trinta e quatro euros), devida 
pelo Agrupamento 760-Beato, do Corpo Nacional 
de Escutas, pela utilização e aproveitamento de 
domínio municipal, nos termos da alínea f) do 
artigo 68.º do Regulamento de Taxas do Município 
de Loures, no âmbito da realização de um 
acampamento, com a duração de 4 dias, no 
Parque Municipal do Cabeço de Montachique. 

 
 

Loures, 15 de fevereiro de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 74/2017 
 

Considerando que: 
 
A. No âmbito da realização do “Acampamento 

Baden Powell”, evento apoiado pela Câmara 
Municipal de Odivelas e que promove o 
envolvimento da Associação dos Escoteiros 
de Portugal (AEP) e do Corpo Nacional de 
Escutas (CNE), foi solicitada autorização para 
a realização de acampamento no Parque 
Municipal do Cabeço de Montachique, nos 
dias 6 e 7 de maio de 2017, contando com a 
presença de 150 Escoteiros e Escuteiros do 
concelho de Odivelas; 

 
B. A Associação dos Escoteiros de Portugal e o 

Corpo Nacional de Escutas são organizações 
reconhecidas pela World Association of Girl 
Guides and Girl Scouts e pela World 
Organization of the Scout Movement, pelo seu 
caráter particular, bem como pelo seu 
relevante papel social, educativo e de 
voluntariado; 

 

C. Ao abrigo do disposto pelo n.º 4 do artigo 18.º 
do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 
dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
51/2015, de 13 de abril, a realização de 
acampamentos pelas entidades reconhecidas 
pelas organizações mencionadas em B. fica 
isenta de licenciamento e sujeita apenas a 
comunicação prévia à Câmara Municipal, ao 
Delegado de Saúde e ao Comandante da PSP 
ou da GNR, consoante os casos, bem como à 
autorização do proprietário do prédio, sem 
prejuízo do cumprimento das regras a que se 
refere o n.º 3 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho; 

 
D. A isenção de licenciamento da atividade de 

acampamento ocasional implica, 
necessariamente, a isenção da taxa que recai 
sobre a emissão dessa licença, nos termos do 
disposto pelo artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 
310/2002, de 18 de dezembro na sua redação 
em vigor e do artigo 110.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures; 

 
E. A utilização e aproveitamento de domínio 

municipal estão sujeitos ao pagamento de 
uma taxa, pelos requerentes, nos termos da 
alínea f) do artigo 68.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures; 

 
F. A área utilizada para a realização da atividade 

é de 200 m2, durante 2 dias, pelo que seria 
devido o pagamento da taxa municipal no 
valor de 67,00 €; 

 
G. Foi ainda requerida a isenção de taxas por 

parte da Associação dos Escoteiros de 
Portugal e do Corpo Nacional de Escutas, nos 
termos do número 11 do artigo 5.º do 
Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, ao abrigo do estatuto de utilidade 
pública que lhes foi reconhecida mediante 
declaração de 31 de maio de 1982, publicada 
no Diário da República - 2.ª Série, n.º 132, de 
11 de junho de 1982 (AEP) e declaração de 21 
de julho de 1983, publicada no Diário da 
República - 2.ª série, n.º 177, de 3 de agosto 
de 1983 (CNE), respetivamente; 

 
H. Em virtude deste reconhecimento de utilidade 

pública, ao abrigo e nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, a Câmara 
Municipal de Loures pode deliberar isentar a 
Associação dos Escoteiros de Portugal e o 
Corpo Nacional de Escutas do pagamento de 
taxas municipais. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal no valor global de 
67,00 € (sessenta e sete euros) devida pela 
Associação dos Escoteiros de Portugal e pelo 
Corpo Nacional de Escutas pela utilização e 
aproveitamento de domínio municipal, nos termos 
da alínea f) do artigo 68.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, no âmbito da 
realização de um acampamento, com a duração 
de 2 dias, no Parque Municipal do Cabeço de 
Montachique. 

 
 

Loures, 15 de fevereiro de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 75/2017 
 

Considerando que: 
 
A. Veio o Agrupamento 1369-Santa Marta do 

Casal de Cambra, do Corpo Nacional de 
Escutas, solicitar autorização para a 
realização de acampamento no Parque 
Municipal do Cabeço de Montachique, nos 
dias 18 e 19 de fevereiro de 2017, contando 
com a presença de 14 participantes; 

 
B. O Corpo Nacional de Escutas é uma 

organização reconhecida pela World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts e 
pela World Organization of the Scout 
Movement, pelo seu caráter particular, bem 
como pelo seu relevante papel social, 
educativo e de voluntariado; 

 
C. Ao abrigo do disposto pelo n.º 4 do artigo 18.º 

do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 
dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
51/2015, de 13 de abril, a realização de 
acampamentos pelas entidades reconhecidas 

pelas organizações mencionadas em B. fica 
isenta de licenciamento e sujeita apenas a 
comunicação prévia à Câmara Municipal, ao 
Delegado de Saúde e ao Comandante da PSP 
ou da GNR, consoante os casos, bem como à 
autorização do proprietário do prédio, sem 
prejuízo do cumprimento das regras a que se 
refere o n.º 3 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho; 

 
D. A isenção de licenciamento da atividade de 

acampamento ocasional implica, 
necessariamente, a isenção da taxa que recai 
sobre a emissão dessa licença, nos termos do 
disposto pelo artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 
310/2002, de 18 de dezembro na sua redação 
em vigor e do artigo 110.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures; 

 
E. A utilização e aproveitamento de domínio 

municipal estão sujeitos ao pagamento de 
uma taxa, pelos requerentes, nos termos da 
alínea f) do artigo 68.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures; 

 
F. A área utilizada para a realização da atividade 

é de 200 m2, durante 2 dias, pelo que é devido 
o pagamento da taxa municipal no valor de 
67,00 €; 

 
G. O Agrupamento 1369-Santa Marta do Casal 

de Cambra, do Corpo Nacional de Escutas, 
requereu ainda a isenção de taxas, nos termos 
do número 11 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, ao abrigo do 
estatuto de utilidade pública que lhe foi 
reconhecida mediante declaração de 21 de 
julho de 1983, publicada no Diário da 
República - 2.ª série, n.º 177, de 3 de agosto 
de 1983; 

 
H. Em virtude deste reconhecimento de utilidade 

pública, ao abrigo e nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, a Câmara 
Municipal de Loures pode deliberar isentar o 
Agrupamento 1369-Santa Marta do Casal de 
Cambra, do Corpo Nacional de Escutas, do 
pagamento de taxas municipais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal no valor global de 
67,00 € (sessenta e sete euros) devida pelo 
Agrupamento 1369-Santa Marta do Casal de 
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Cambra, do Corpo Nacional de Escutas, pela 
utilização e aproveitamento de domínio municipal, 
nos termos da alínea f) do artigo 68.º do 
Regulamento de Taxas do Município de Loures, 
no âmbito da realização de um acampamento, 
com a duração de 2 dias, no Parque Municipal do 
Cabeço de Montachique. 

 
 

Loures, 15 de fevereiro de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 76/2017 
 

Considerando que: 
 
A. Veio o Agrupamento 1369-Santa Marta do 

Casal de Cambra, do Corpo Nacional de 
Escutas, solicitar autorização para a 
realização de acampamento no Parque 
Municipal do Cabeço de Montachique, nos 
dias 10 a 12 de março de 2017, contando com 
a presença de 32 participantes; 

 
B. O Corpo Nacional de Escutas é uma 

organização reconhecida pela World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts e 
pela World Organization of the Scout 
Movement, pelo seu caráter particular, bem 
como pelo seu relevante papel social, 
educativo e de voluntariado; 

 
C. Ao abrigo do disposto pelo n.º 4 do artigo 18.º 

do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 
dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
51/2015, de 13 de abril, a realização de 
acampamentos pelas entidades reconhecidas 
pelas organizações mencionadas em B. fica 
isenta de licenciamento e sujeita apenas a 
comunicação prévia à Câmara Municipal, ao 
Delegado de Saúde e ao Comandante da PSP 
ou da GNR, consoante os casos, bem como à 
autorização do proprietário do prédio, sem 
prejuízo do cumprimento das regras a que se 
refere o n.º 3 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho; 

D. A isenção de licenciamento da atividade de 
acampamento ocasional implica, 
necessariamente, a isenção da taxa que recai 
sobre a emissão dessa licença, nos termos do 
disposto pelo artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 
310/2002, de 18 de dezembro na sua redação 
em vigor e do artigo 110.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures; 

 
E. A utilização e aproveitamento de domínio 

municipal estão sujeitos ao pagamento de 
uma taxa, pelos requerentes, nos termos da 
alínea f) do artigo 68.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures; 

 
F. A área utilizada para a realização da atividade 

é de 200 m2, durante 3 dias, pelo que é devido 
o pagamento da taxa municipal no valor de 
100,00 €; 

 
G. O Agrupamento 1369-Santa Marta do Casal 

de Cambra, do Corpo Nacional de Escutas, 
requereu ainda a isenção de taxas, nos termos 
do número 11 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, ao abrigo do 
estatuto de utilidade pública que lhe foi 
reconhecida mediante declaração de 21 de 
julho de 1983, publicada no Diário da 
República - 2.ª série, n.º 177, de 3 de agosto 
de 1983; 

 
H. Em virtude deste reconhecimento de utilidade 

pública, ao abrigo e nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, a Câmara 
Municipal de Loures pode deliberar isentar o 
Agrupamento 1369-Santa Marta do Casal de 
Cambra, do Corpo Nacional de Escutas, do 
pagamento de taxas municipais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal no valor global de 
100,00 € (cem euros) devida pelo Agrupamento 
1369-Santa Marta do Casal de Cambra, do Corpo 
Nacional de Escutas, pela utilização e 
aproveitamento de domínio municipal, nos termos 
da alínea f) do artigo 68.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, no âmbito da 
realização de um acampamento, com a duração 
de 3 dias, no Parque Municipal do Cabeço de 
Montachique. 
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Loures, 15 de fevereiro de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 77/2017 
 

Considerando que: 
 
A. Veio a II Secção do Agrupamento 317-Alverca, 

do Corpo Nacional de Escutas, solicitar 
autorização para a realização de 
acampamento no Parque Municipal do Cabeço 
de Montachique, nos dias 25 a 27 de fevereiro 
de 2017, contando com a presença de 40 
participantes; 

 
B. O Corpo Nacional de Escutas é uma 

organização reconhecida pela World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts e 
pela World Organization of the Scout 
Movement, pelo seu caráter particular, bem 
como pelo seu relevante papel social, 
educativo e de voluntariado; 

 
C. Ao abrigo do disposto pelo n.º 4 do artigo 18.º 

do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 
dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
51/2015, de 13 de abril, a realização de 
acampamentos pelas entidades reconhecidas 
pelas organizações mencionadas em B. fica 
isenta de licenciamento e sujeita apenas a 
comunicação prévia à Câmara Municipal, ao 
Delegado de Saúde e ao Comandante da PSP 
ou da GNR, consoante os casos, bem como à 
autorização do proprietário do prédio, sem 
prejuízo do cumprimento das regras a que se 
refere o n.º 3 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho; 

 
D. A isenção de licenciamento da atividade de 

acampamento ocasional implica, 
necessariamente, a isenção da taxa que recai 
sobre a emissão dessa licença, nos termos do 
disposto pelo artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 
310/2002, de 18 de dezembro na sua redação 
em vigor e do artigo 110.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures; 

E. A utilização e aproveitamento de domínio 
municipal estão sujeitos ao pagamento de 
uma taxa, pelos requerentes, nos termos da 
alínea f) do artigo 68.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures; 

 
F. A área utilizada para a realização da atividade 

é de 200 m2, durante 3 dias, pelo que seria 
devido o pagamento da taxa municipal no 
valor de 100,00 €; 

 
G. O Agrupamento 317-Alverca, do Corpo 

Nacional de Escutas, requereu ainda a 
isenção de taxas, nos termos do número 11 do 
artigo 5.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, ao abrigo do estatuto de 
utilidade pública que lhe foi reconhecida 
mediante declaração de 21 de julho de 1983, 
publicada no Diário da República - 2.ª série, 
n.º 177, de 3 de agosto de 1983; 

 
H. Em virtude deste reconhecimento de utilidade 

pública, ao abrigo e nos termos da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, a Câmara 
Municipal de Loures pode deliberar isentar o 
Agrupamento 317-Alverca, do Corpo Nacional 
de Escutas, do pagamento de taxas 
municipais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal, no valor global 
de 100,00 € (cem euros), devida pelo 
Agrupamento 317-Alverca, do Corpo Nacional de 
Escutas, pela utilização e aproveitamento de 
domínio municipal, nos termos da alínea f) do 
artigo 68.º do Regulamento de Taxas do Município 
de Loures, no âmbito da realização de um 
acampamento, com a duração de 3 dias, no 
Parque Municipal do Cabeço de Montachique.  

 
 

Loures, 15 de fevereiro de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 79/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação Pensamentos ao Vento, sem 

fins lucrativos, encontra-se sediada na Rua 
Salvador Allende, n.º 37, 4.º Dt.º, em 
Sacavém, concelho de Loures, e tem como 
objeto o desenvolvimento e difusão da prática 
naturista, através de ações de caráter 
desportivo, recreativo, ecológico e natural, cfr. 
constituição da Associação Pensamentos ao 
Vento, em anexo. 

 
B. A Associação Pensamentos ao Vento, 

mediante autorização municipal, realizou, no 
dia 27/08/2016, entre as 21h e as 23h30, a 2.ª 
caminhada naturista no Parque Municipal do 
Cabeço de Montachique. 

 
C. Para a realização desta caminhada, nos 

termos da alínea f) do artigo 68.º do 
Regulamento de Taxas do Município de 
Loures em articulação com o n.º 3 do artigo 6.º 
do mesmo Regulamento, é devido o 
pagamento de um taxa por utilização do 
domínio municipal o que, no caso concreto, 
corresponde ao valor de 725,81 € (setecentos 
e vinte e cinco euros e oitenta e um cêntimos), 
considerando que o percurso pedestre 
utilizado perfaz um total de 4500 m2. 

 
D. A Câmara Municipal de Loures pode, ao 

abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do 
Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, isentar o pagamento de taxas a 
associações legalmente constituídas sem fins 
lucrativos cuja atividade se destina 
diretamente à realização dos seus fins. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento da taxa municipal no valor de 
725,81 € (setecentos e vinte e cinco euros e 
oitenta e um cêntimos), referente à realização da 
2.ª caminhada naturista no Parque Municipal do 
Cabeço de Montachique pela Associação 
Pensamentos ao Vento. 

 
 
 
 
 

Loures, 15 de fevereiro de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 
 

COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 
 

IGUALDADE E CIDADANIA 
 

Proposta de celebração de Contrato-Programa 
entre o Município de Loures e a Fábrica da Igreja 
Paroquial de Santo António de Moscavide, tendo 
por objeto obras de manutenção e reparação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 66/2017 

 
Considerando que: 
 

A. A Fábrica da Igreja Paroquial de Santo António 
de Moscavide assume um particular papel na 
função social e religiosa para a comunidade de 
Moscavide; 

 
B. A Igreja apresenta sinais evidentes de 

degradação e exigência de intervenção para 
garantir a segurança da comunidade nas suas 
práticas de culto e outras que ali se realizam; 

 
C. A comunidade desenvolveu um amplo esforço 

de iniciativas envolvendo empresas e 
particulares para angariação de fundos para 
que a sua Igreja assuma o valor que a 
comunidade católica lhe pretende dar; 

 
D. A obra já efetuada, foi no valor total de 

73.800,00 € (setenta e três mil e oitocentos 
euros) e veio a Igreja solicitar apoio financeiro 
à Câmara Municipal. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 
23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, conjuntamente com o consignado nas 
alíneas o) e t) do n.º 1 do artigo 33.º da referida 
Lei, aprovar o Contrato-Programa que se anexa, a 
celebrar entre o Município de Loures e a Fábrica 
da Igreja Paroquial de Santo António de 
Moscavide, e cujo objeto é a atribuição de apoio 
financeiro à Instituição para exclusiva 
comparticipação nas obras de manutenção e 
reparo da Igreja Paroquial de Santo António de 
Moscavide, até ao montante global de 10.000,00 € 
(dez mil euros). 

 
 

Loures, 16 de fevereiro de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
 

celebrado entre o Município de Loures 
e a Fábrica da Igreja Paroquial 

de Santo António de Moscavide 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com sede em Loures, na Praça da 
Liberdade, devidamente representado neste ato 
pelo Presidente da Câmara, Bernardino José 
Torrão Soares, com poderes para o ato, doravante 
designado por Município ou por primeiro 
outorgante 
 
e 
 
a Fábrica da Igreja Paroquial de Santo António de 
Moscavide, pessoa coletiva número 500958998, 
com sede social na Avenida de Moscavide, código 
postal 1885-061 Moscavide, União das Freguesias 
de Moscavide e Portela, concelho de Loures, 
devidamente representado neste ato pelo Pároco 
José Fernando da Silva Ferreira, que outorga na 
qualidade de representante da respetiva, 
doravante designado por Instituição ou por 
segundo outorgante 
 
 
e considerando que: 
 

1. A Igreja Paroquial de Santo António de 
Moscavide assume um particular papel na 
função social e religiosa para a comunidade 
de Moscavide; 

2. A Igreja apresenta sinais evidentes de 
degradação e exigência de intervenção para 
garantir a segurança da comunidade nas suas 
práticas de culto e outras que ali se realizam; 

3. A comunidade desenvolveu um amplo esforço 
de iniciativas envolvendo empresas e 
particulares para angariação de fundos para 
que a sua Igreja assuma o valor que a 
comunidade católica lhe pretende dar; 

4. A obra já efetuada, foi no valor total de 
73.800,00 € (setenta e três mil e oitocentos 
euros) e veio a Igreja solicitar apoio financeiro 
à Câmara Municipal;  

5. De acordo com o estipulado no quadro de 
competências das autarquias locais, 
nomeadamente nas alíneas o) e t) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com a redação em vigor, é função 
das Câmaras Municipais ajudar dentro das 
suas possibilidades na proteção do património 
edificado, com valor arquitetónico; 

6. O Património, cultura e ciência é também uma 
das atribuições dos Municípios, de acordo com 
o consignado na alínea e) do n.º 2 do artigo 
23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
com a redação em vigor. 

 
 
É livremente estabelecido e reciprocamente aceite 
o presente Contrato-Programa que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto 

 
O presente contrato-programa tem por objeto a 
atribuição de apoio financeiro pelo Município à 
Instituição, para exclusiva comparticipação na 
obra de restauro da igreja, sito na Avenida de 
Moscavide, código postal 1885-061 Moscavide, 
União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
concelho de Loures. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Apoio financeiro 

 
1. O primeiro outorgante atribui ao segundo 

outorgante o apoio financeiro mencionado na 
cláusula anterior, até ao montante global de 
10.000,00 € (dez mil euros). 
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2. O apoio financeiro referido no número anterior 
destina-se exclusivamente a comparticipar nos 
encargos/custos havidos com a obra referida 
na cláusula primeira, mediante a apresentação 
pelo segundo outorgante dos respetivos 
documentos comprovativos da despesa. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Obrigações do primeiro outorgante 

 
O primeiro outorgante obriga-se a: 
 
a) Efetuar os pagamentos correspondentes ao 

apoio financeiro referido no número um da 
cláusula segunda, após apresentação dos 
documentos que comprovem que a despesa 
foi efetuada pelo segundo outorgante; 

b) Verificar a execução dos trabalhos 
desenvolvidos pelo segundo outorgante e 
objeto do presente contrato. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
Obrigações do segundo outorgante 

 
O segundo outorgante obriga-se a: 
 
a) Cooperar com o Município no 

acompanhamento e controlo do exato e 
pontual cumprimento do presente contrato-
programa; 

b) Cumprir o estabelecido no presente contrato-
programa, mediante a entrega de toda a 
informação e documentação necessária ao 
primeiro outorgante;  

c) Facultar, no prazo de 10 dias, todos os 
elementos que lhe forem solicitados pelo 
Município, no âmbito do objeto do presente 
contrato-programa; 

d) Publicitar o projeto objeto do presente 
contrato-programa, fazendo referência ao 
apoio pelo Município, através da menção 
expressa “Com o apoio da Câmara Municipal 
de Loures” e inclusão do respetivo logótipo em 
todos os suportes gráficos de promoção ou 
divulgação do projeto ou das atividades, bem 
como em toda a informação difundida nos 
diversos meios de comunicação; 

e) Atender, na sua atuação, aos critérios de 
economia, eficácia e eficiência na gestão do 
apoio atribuído; 

f) Utilizar o apoio financeiro concedido em 
conformidade com o projeto por si 
apresentado e aprovado pelo Município, não 
podendo ser desviado para outras finalidades, 
nem locados, alienados ou por qualquer modo 
onerados, no todo ou parte, os bens e serviços 
com ele adquiridos. 

CLÁUSULA QUINTA 
Acompanhamento e Controlo 

 
A execução do presente contrato está sujeita a 
visitas de acompanhamento, controlo e/ou 
auditoria, por parte do primeiro outorgante ou de 
quem for mandatado por este, desde a celebração 
do presente contrato, tendo em vista a sua 
viabilização e consolidação, bem como a 
verificação do cumprimento das normas aplicáveis 
e das respetivas obrigações. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
Revisão ao Contrato-Programa 

 
O presente contrato-programa pode ser objeto de 
revisão, por acordo expresso das partes, no que 
se mostre estritamente necessário, ou 
unilateralmente pelo primeiro outorgante devido a 
imposição legal ou ponderoso interesse público.  

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Incumprimento, Rescisão e Sanções 

 
1. O incumprimento pelo segundo outorgante de 

uma ou mais condições estabelecidas no 
presente contrato-programa constitui motivo 
para a rescisão imediata do mesmo por parte 
do primeiro outorgante; 

 
2. A rescisão do contrato, por causa imputável ao 

segundo outorgante, implica a restituição do 
apoio financeiro concedido, sendo o segundo 
outorgante obrigado, no prazo de 60 dias a 
contar da data de receção da respetiva 
notificação, a devolver os montantes 
recebidos, acrescidos de juros à taxa legal, 
contados desde a data de recebimento dos 
ditos montantes; 

 
3. No caso de incumprimento do presente 

contrato-programa, fica o segundo outorgante 
impedido de apresentar novo pedido de apoio 
ou beneficiar de apoio do Município que 
revista a mesma natureza e finalidade, num 
período a estabelecer pelo órgão Câmara 
Municipal de Loures. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
Denúncia 

 
O presente contrato-programa poderá ser 
denunciado pelo segundo outorgante mediante 
carta registada a remeter ao primeiro outorgante, 
com um aviso prévio de 30 dias úteis, invocando 
que os fundamentos que justificaram o pedido de 
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apoio e a sua adesão ao presente contrato-
programa já não subsistem e, no caso de já se ter 
verificado a atribuição de apoio financeiro por 
parte do Município, procedendo à devida 
restituição do montante auferido. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
Vigência do Contrato-Programa 

 
O presente contrato-programa entra em vigor na 
data da sua celebração e o termo de vigência 
deste contrato ocorre com o integral cumprimento 
de todas as obrigações dele emergente. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Dúvidas e Omissões 

 
As dúvidas e omissões resultantes da 
interpretação, validade ou aplicação das cláusulas 
deste contrato-programa serão resolvidas 
casuisticamente, por acordo entre os seus 
outorgantes, segundo o princípio geral da 
interpretação mais favorável à prossecução do 
objeto expresso na cláusula primeira. 
 
Feito em Loures, aos ___ dias do mês de fevereiro 
do ano dois mil e dezassete em dois exemplares 
originais, ficando um em poder de cada uma das 
partes. 

 
 

Pela Câmara Municipal de Loures 
 

O Presidente 
Bernardino José Torrão Soares 

 
 
 

Pela Fábrica da Igreja Paroquial 
de Santo António de Moscavide 

 
O Pároco 

José Fernando da Silva Ferreira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de celebração de Contrato-Programa 
entre o Município de Loures e a Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de Nossa Senhora da 
Encarnação - Apelação, tendo por objeto obras de 
manutenção e reparação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 67/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Nossa Senhora da Encarnação - Apelação 
pretende levar a efeito obras de caráter 
urgente, nomeadamente a remoção do telhado 
de amianto e a substituição do teto falso que 
se encontra em avançado estado de 
degradação, bem como outras obras de 
conservação no interior e exterior da Igreja; 

 
B. As obras de manutenção e reparação da 

Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa 
Senhora da Encarnação - Apelação são 
fundamentais para salvaguardar a segurança 
do espaço de culto para a comunidade local e 
garantir as condições necessárias para as 
suas habituais práticas religiosas; 

 
C. A comunidade tem vindo a mobilizar-se no 

sentido de angariar fundos que permitam 
ajudar a suportar as despesas das obras 
mencionadas; 

 
D. A obra a efetuar está orçamentada no valor 

total de 50.000,00 € (cinquenta mil euros) e 
veio a Igreja solicitar apoio financeiro à 
Câmara Municipal. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 
23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, conjuntamente com o consignado nas 
alíneas o) e t) do n.º 1 do artigo 33.º da referida 
Lei, aprovar o Contrato-Programa que se anexa, a 
celebrar entre o Município de Loures e a Fábrica 
da Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa 
Senhora da Encarnação - Apelação, e cujo objeto 
é a atribuição de apoio financeiro à Instituição para 
exclusiva comparticipação nas obras de 
manutenção e reparo da Igreja Paroquial da 
Freguesia de Nossa Senhora da Encarnação - 
Apelação, até ao montante global de 10.000,00 € 
(dez mil euros). 
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Loures, 14 de fevereiro de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
 

celebrado entre o Município de Loures 
e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 
de Nossa Senhora da Encarnação - Apelação 

 
Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com sede em Loures, na Praça da 
Liberdade, devidamente representado neste ato 
pelo Presidente da Câmara, Bernardino José 
Torrão Soares, com poderes para o ato, doravante 
designado por Município ou por primeiro 
outorgante 
 
e 
 
a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 
Nossa Senhora da Encarnação-Apelação, pessoa 
coletiva número 502671041, com sede social no 
Largo 25 de abril, código postal 2680-297 
Apelação, União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação, concelho de Loures, 
devidamente representada neste ato pelo Pároco 
António Alexandre da Rocha Ferreira, que outorga 
na qualidade de representante da respetiva, 
doravante designado por Instituição ou por 
segundo outorgante 
 
e considerando que: 
 
1. A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Nossa Senhora da Encarnação - Apelação 
pretende levar a efeito obras de caráter 
urgente, nomeadamente a remoção do telhado 
de amianto e a substituição do teto falso que 
se encontra em avançado estado de 
degradação, bem como outras obras de 
conservação no interior e exterior da Igreja; 

 
2. As obras de manutenção e reparação da 

Igreja Paroquial da Freguesia de Nossa 
Senhora da Encarnação - Apelação são 
fundamentais para salvaguardar a segurança 
do espaço de culto para a comunidade local e 
garantir as condições necessárias para as 
suas habituais práticas religiosas; 

 
 

3. A comunidade desenvolveu um amplo esforço 
de iniciativas, envolvendo particulares na 
angariação de fundos com a realização da 
festa paroquial em honra da Nossa Senhora 
da Encarnação que ocorre todos os anos; 

 
4. A obra a efetuar está orçamentada no valor 

total de 50.000,00 € (cinquenta mil euros) e 
veio a Igreja solicitar apoio financeiro à 
Câmara Municipal; 

 
5. De acordo com o estipulado no quadro de 

competências das autarquias locais, 
nomeadamente nas alíneas o) e t) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com a redação em vigor, é função 
das Câmaras Municipais apoiar na proteção 
do património edificado, com valor 
arquitetónico; 

 
6. O Património é também uma das atribuições 

dos Municípios, de acordo com o consignado 
na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, com a redação 
em vigor. 

 
 
É livremente estabelecido e reciprocamente aceite 
o presente Contrato-Programa que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

Objeto 
 

O presente contrato-programa tem por objeto a 
atribuição de apoio financeiro pelo Município à 
Instituição, para a exclusiva comparticipação nas 
obras de caráter urgente, nomeadamente a 
remoção do telhado de amianto, a substituição do 
teto falso que se encontra em avançado estado de 
degradação, bem como outras obras de 
conservação no interior e exterior da Igreja 
Paroquial da Freguesia de Nossa Senhora da 
Encarnação-Apelação, pessoa coletiva número 
502671041, com sede social na Largo 25 de abril, 
código postal 2680-297 Apelação, União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
concelho de Loures. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Apoio financeiro 

 
1. O primeiro outorgante atribui ao segundo 

outorgante o apoio financeiro mencionado na 
cláusula anterior, até ao montante global de 
10.000,00 € (dez mil euros). 
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2. O apoio financeiro referido no número anterior 
destina-se exclusivamente a comparticipar nos 
encargos/custos havidos com a obra referida 
na cláusula primeira, mediante a apresentação 
pelo segundo outorgante dos respetivos 
documentos comprovativos da despesa. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Obrigações do primeiro outorgante 

 
O primeiro outorgante obriga-se a: 
 
a) Efetuar os pagamentos correspondentes ao 

apoio financeiro referido no número um da 
cláusula segunda, após apresentação dos 
documentos que comprovem que a despesa 
foi efetuada pelo segundo outorgante; 

 
b) Verificar a execução dos trabalhos 

desenvolvidos pelo segundo outorgante e 
objeto do presente contrato. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
Obrigações do segundo outorgante 

 
O segundo outorgante obriga-se a: 
 
a) Cooperar com o Município no 

acompanhamento e controlo do exato e 
pontual cumprimento do presente contrato-
programa; 

 
b) Cumprir o estabelecido no presente contrato-

programa, mediante a entrega de toda a 
informação e documentação necessária ao 
primeiro outorgante; 

 
c) Facultar, no prazo de 10 dias, todos os 

elementos que lhe forem solicitados pelo 
Município, no âmbito do objeto do presente 
contrato-programa; 

 
d) Publicitar o projeto objeto do presente 

contrato-programa, fazendo referência ao 
apoio pelo Município, através da menção 
expressa “Com o apoio da Câmara Municipal 
de Loures” e inclusão do respetivo logótipo em 
todos os suportes gráficos de promoção ou 
divulgação do projeto ou das atividades, bem 
como em toda a informação difundida nos 
diversos meios de comunicação; 

 
e) Atender, na sua atuação, aos critérios de 

economia, eficácia e eficiência na gestão do 
apoio atribuído; 

 

f) Utilizar o apoio financeiro concedido em 
conformidade com o projeto por si 
apresentado e aprovado pelo Município, não 
podendo ser desviado para outras finalidades, 
nem locados, alienados ou por qualquer modo 
onerados, no todo ou parte, os bens e serviços 
com ele adquiridos. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
Acompanhamento e Controlo 

 
A execução do presente contrato está sujeita a 
visitas de acompanhamento, controlo e/ou 
auditoria, por parte do primeiro outorgante ou de 
quem for mandatado por este, desde a celebração 
do presente contrato, tendo em vista a sua 
viabilização e consolidação, bem como a 
verificação do cumprimento das normas aplicáveis 
e das respetivas obrigações. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
Revisão ao Contrato-Programa 

 
O presente contrato-programa pode ser objeto de 
revisão, por acordo expresso das partes, no que 
se mostre estritamente necessário, ou 
unilateralmente pelo primeiro outorgante devido a 
imposição legal ou ponderoso interesse público. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Incumprimento, Rescisão e Sanções 

 
1. O incumprimento pelo segundo outorgante de 

uma ou mais condições estabelecidas no 
presente contrato-programa constitui motivo 
para a rescisão imediata do mesmo por parte 
do primeiro outorgante; 

 
2. A rescisão do contrato, por causa imputável ao 

segundo outorgante, implica a restituição do 
apoio financeiro concedido, sendo o segundo 
outorgante obrigado, no prazo de 60 dias a 
contar da data de receção da respetiva 
notificação, a devolver os montantes 
recebidos, acrescidos de juros à taxa legal, 
contados desde a data de recebimento dos 
ditos montantes; 

 
3. No caso de incumprimento do presente 

contrato-programa, fica o segundo outorgante 
impedido de apresentar novo pedido de apoio 
ou beneficiar de apoio do Município que 
revista a mesma natureza e finalidade, num 
período a estabelecer pelo órgão Câmara 
Municipal de Loures. 
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CLÁUSULA OITAVA 
Denúncia 

 
O presente contrato-programa pode ser 
denunciado por qualquer dos outorgantes, com um 
aviso expresso e prévio de 30 dias úteis, 
invocando razões ponderosas, sem prejuízo de 
ficar assegurada a realização de eventuais 
atividades em curso, caso seja possível, e do 
direito a indemnização a que haja lugar por não 
cumprimento das obrigações assumidas pelas 
partes. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
Revogação 

 
O presente contrato-programa pode ser revogado 
a todo o tempo por acordo das partes, o qual será 
formalizado por escrito. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Vigência do Contrato-Programa 

 
O presente contrato-programa entra em vigor na 
data da sua celebração e o termo de vigência 
deste contrato ocorre com o integral cumprimento 
de todas as obrigações dele emergente. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Dúvidas e Omissões 

 
As dúvidas e omissões resultantes da 
interpretação, validade ou aplicação das cláusulas 
deste contrato-programa serão resolvidas 
casuisticamente, por acordo entre os seus 
outorgantes, segundo o princípio geral da 
interpretação mais favorável à prossecução do 
objeto expresso na cláusula primeira. 
 
 
Feito em Loures, aos ___ dias do mês de fevereiro 
do ano dois mil e dezassete em dois exemplares 
originais, ficando um em poder de cada uma das 
partes. 

 
 
 

Pela Câmara Municipal de Loures 
 

O Presidente 
Bernardino José Torrão Soares 

 
 
 
 
 

Pela Fábrica da Igreja Paroquial 
da Freguesia 

de Nossa Senhora da Encarnação-Apelação 
 

O Pároco 
António Alexandre da Rocha Ferreira 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de celebração de Contrato-Programa 
entre o Município de Loures e a Igreja Paroquial 
de São Silvestre de Unhos, tendo por objeto obras 
de reparação de cobertura. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 68/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Igreja Paroquial de São Silvestre de Unhos 

foi classificada como monumento de interesse 
público; 

 
B. A obra de manutenção e reparação do telhado 

da Igreja Paroquial de São Silvestre de Unhos 
é fundamental para a conservação do bem 
representativo da identidade e da história do 
concelho, o qual importa preservar, enquanto 
testemunho com valor civilizacional e cultural. 
A execução desta obra vem salvaguardar a 
segurança do espaço de culto para a 
comunidade local e garantir as condições 
necessárias para as suas habituais práticas 
religiosas; 

 
C. A comunidade tem vindo a mobilizar-se no 

sentido de angariar fundos que permitam 
ajudar a suportar as despesas das obras 
mencionadas; 

 
D. A obra a efetuar está orçamentada numa 

primeira fase no valor de 25.000,00 € (vinte e 
cinco mil euros) e veio a Igreja solicitar apoio 
financeiro à Câmara Municipal. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 
23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, conjuntamente com o consignado nas 
alíneas o) e t) do n.º 1 do artigo 33.º da referida 
Lei, aprovar o Contrato-Programa que se anexa, a 
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celebrar entre o Município de Loures e a Igreja 
Paroquial de São Silvestre de Unhos, e cujo objeto 
é a atribuição de apoio financeiro à Instituição para 
exclusiva comparticipação na obra de reparação 
do telhado da Igreja Paroquial de São Silvestre de 
Unhos, até ao montante global de 10.000,00 € 
(dez mil euros). 

 
 

Loures, 14 de fevereiro de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
 

celebrado entre o Município de Loures 
e a Igreja Paroquial de São Silvestre de Unhos 

 
Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com sede em Loures, na Praça da 
Liberdade, devidamente representado neste ato 
pelo Presidente da Câmara, Bernardino José 
Torrão Soares, com poderes para o ato, doravante 
designado por Município ou por primeiro 
outorgante 
 
e 
 
a Igreja Paroquial de São Silvestre de Unhos, 
pessoa coletiva número 501133070, com sede 
social no Largo de São Silvestre, código postal 
2680-445 Unhos, União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação, concelho de 
Loures, devidamente representado neste ato pelo 
Pároco Francisco Frederico Waalders, que 
outorga na qualidade de representante da 
respetiva, doravante designado por Instituição ou 
por segundo outorgante 
 
e considerando que: 
 
1. Por Portaria n.º 454/2012, de 18.09.2012, a 

Igreja Paroquial de São Silvestre de Unhos, de 
fundação medieval, foi reedificada, cerca de 
1668, num modelo de gosto maneirista de 
grandes dimensões e linhas monumentais. Foi 
classificada como monumento de interesse 
público; 

 
2. A obra de manutenção e reparação do telhado 

da Igreja Paroquial de São Silvestre de Unhos 
é fundamental para a conservação do bem 
representativo da identidade e da história do 

concelho, o qual importa preservar, enquanto 
testemunho com valor civilizacional e cultural. 
A execução desta obra vem salvaguardar a 
segurança do espaço de culto para a 
comunidade local e garantir as condições 
necessárias para as suas habituais práticas 
religiosas; 

 
3. A comunidade desenvolveu um amplo esforço 

em iniciativas, envolvendo particulares na 
angariação de fundos com a realização da 
Festa Paroquial em honra da Nossa Senhora 
do Rosário que ocorre todos os anos; 

 
4. A obra a efetuar está orçamentada, numa 

primeira fase, no valor de 25.000,00 € (vinte e 
cinco mil euros) e veio a Igreja solicitar apoio 
financeiro à Câmara Municipal; 

 
5. De acordo com o estipulado no quadro de 

competências das autarquias locais, 
nomeadamente nas alíneas o) e t) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com a redação em vigor, é função 
das Câmaras Municipais ajudar dentro das 
suas possibilidades na proteção do património 
edificado, com valor arquitetónico; 

 
6. O Património é também uma das atribuições 

dos Municípios, de acordo com o consignado 
na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, com a redação 
em vigor. 

 
 
É livremente estabelecido e reciprocamente aceite 
o presente Contrato-Programa que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto 

 
O presente contrato-programa tem por objeto a 
atribuição de apoio financeiro pelo Município à 
Instituição, para a exclusiva comparticipação na 
obra de reparação do telhado da Igreja Paroquial 
de São Silvestre de Unhos, sita no Largo de São 
Silvestre, 2680-445 Unhos, União das Freguesias 
de Camarate, Unhos e Apelação, concelho de 
Loures. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Apoio financeiro 

 
1. O primeiro outorgante atribui ao segundo 

outorgante o apoio financeiro mencionado na 
cláusula anterior, até ao montante global de 
10.000,00 € (dez mil euros). 
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2. O apoio financeiro referido no número anterior 
destina-se exclusivamente a comparticipar nos 
encargos/custos havidos com a obra referida 
na cláusula primeira, mediante a apresentação 
pelo segundo outorgante dos respetivos 
documentos comprovativos da despesa. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Obrigações do primeiro outorgante 

 
O primeiro outorgante obriga-se a: 
 
a) Efetuar os pagamentos correspondentes ao 

apoio financeiro referido no número um da 
cláusula segunda, após apresentação dos 
documentos que comprovem que a despesa 
foi efetuada pelo segundo outorgante; 

 
b) Verificar a execução dos trabalhos 

desenvolvidos pelo segundo outorgante e 
objeto do presente contrato. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
Obrigações do segundo outorgante 

 
O segundo outorgante obriga-se a: 
 
a) Cooperar com o Município no 

acompanhamento e controlo do exato e 
pontual cumprimento do presente contrato-
programa; 

 
b) Cumprir o estabelecido no presente contrato-

programa, mediante a entrega de toda a 
informação e documentação necessária ao 
primeiro outorgante; 

 
c) Facultar, no prazo de 10 dias, todos os 

elementos que lhe forem solicitados pelo 
Município, no âmbito do objeto do presente 
contrato-programa; 

 
d) Publicitar o projeto objeto do presente 

contrato-programa, fazendo referência ao 
apoio pelo Município, através da menção 
expressa “Com o apoio da Câmara Municipal 
de Loures” e inclusão do respetivo logótipo em 
todos os suportes gráficos de promoção ou 
divulgação do projeto ou das atividades, bem 
como em toda a informação difundida nos 
diversos meios de comunicação; 

 
e) Atender, na sua atuação, aos critérios de 

economia, eficácia e eficiência na gestão do 
apoio atribuído; 

 

f) Utilizar o apoio financeiro concedido em 
conformidade com o projeto por si 
apresentado e aprovado pelo Município, não 
podendo ser desviado para outras finalidades, 
nem locados, alienados ou por qualquer modo 
onerados, no todo ou parte, os bens e serviços 
com ele adquiridos. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
Acompanhamento e Controlo 

 
A execução do presente contrato está sujeita a 
visitas de acompanhamento, controlo e/ou 
auditoria, por parte do primeiro outorgante ou de 
quem for mandatado por este, desde a celebração 
do presente contrato, tendo em vista a sua 
viabilização e consolidação, bem como a 
verificação do cumprimento das normas aplicáveis 
e das respetivas obrigações. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
Revisão ao Contrato-Programa 

 
O presente contrato-programa pode ser objeto de 
revisão, por acordo expresso das partes, no que 
se mostre estritamente necessário, ou 
unilateralmente pelo primeiro outorgante devido a 
imposição legal ou ponderoso interesse público.  

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Incumprimento, Rescisão e Sanções 

 
1. O incumprimento pelo segundo outorgante de 

uma ou mais condições estabelecidas no 
presente contrato-programa constitui motivo 
para a rescisão imediata do mesmo por parte 
do primeiro outorgante; 

 
2. A rescisão do contrato, por causa imputável ao 

segundo outorgante, implica a restituição do 
apoio financeiro concedido, sendo o segundo 
outorgante obrigado, no prazo de 60 dias a 
contar da data de receção da respetiva 
notificação, a devolver os montantes 
recebidos, acrescidos de juros à taxa legal, 
contados desde a data de recebimento dos 
ditos montantes;  

 
3. No caso de incumprimento do presente 

contrato-programa, fica o segundo outorgante 
impedido de apresentar novo pedido de apoio 
ou beneficiar de apoio do Município que 
revista a mesma natureza e finalidade, num 
período a estabelecer pelo órgão Câmara 
Municipal de Loures. 
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CLÁUSULA OITAVA 
Denúncia 

 
O presente contrato-programa pode ser 
denunciado por qualquer dos outorgantes, com um 
aviso expresso e prévio de 30 dias úteis, 
invocando razões ponderosas, sem prejuízo de 
ficar assegurada a realização de eventuais 
atividades em curso, caso seja possível, e do 
direito a indemnização a que haja lugar por não 
cumprimento das obrigações assumidas pelas 
partes. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
Revogação 

 
O presente contrato-programa pode ser revogado 
a todo o tempo por acordo das partes, o qual será 
formalizado por escrito. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Vigência do Contrato-Programa 

 
O presente contrato-programa entra em vigor na 
data da sua celebração e o termo de vigência 
deste contrato ocorre com o integral cumprimento 
de todas as obrigações dele emergente. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Dúvidas e Omissões 

 
As dúvidas e omissões resultantes da 
interpretação, validade ou aplicação das cláusulas 
deste contrato-programa serão resolvidas 
casuisticamente, por acordo entre os seus 
outorgantes, segundo o princípio geral da 
interpretação mais favorável à prossecução do 
objeto expresso na cláusula primeira. 
 
Feito em Loures, aos ___ dias do mês de fevereiro 
do ano dois mil e dezassete em dois exemplares 
originais, ficando um em poder de cada uma das 
partes. 

 
Pela Câmara Municipal de Loures 

 
O Presidente 

Bernardino José Torrão Soares 
 
 

Pela Igreja Paroquial de São Silvestre de Unhos 
 

O Pároco 
Francisco Frederico Waalders 

 
(Aprovada por unanimidade) 

Proposta de celebração de Contrato-Programa 
entre o Município de Loures e a Igreja de Jesus 
Cristo Sobre a Terra pelo Seu Enviado Especial 
Simon Kimbangu, tendo por objeto aquisição de 
alcatifa. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 69/2017 

Considerando que: 
 
A. A Igreja de Jesus Cristo sobre a Terra pelo 

Seu Enviado Especial Simon Kimbangu tem 
tido um papel dinâmico e positivo junto da 
comunidade em que está inserida, 
nomeadamente através da sua Orquestra, 
onde tem vindo a formar musicalmente 
inúmeros jovens residentes no Bairro Quinta 
da Fonte, Apelação; 

 
B. A Igreja Kimbanguista pretende melhorar as 

condições do espaço utilizado para as suas 
práticas religiosas, nomeadamente através da 
colocação de alcatifa no local de culto, o que 
permitirá trazer mais conforto para a 
comunidade; 

 
C. A comunidade tem vindo a mobilizar-se, no 

sentido de angariar fundos que permitam 
ajudar a suportar as despesas inerentes a esta 
melhoria do espaço; 

 
D. O orçamento para aquisição da alcatifa tem o 

valor total 3.154,95 € (três mil cento e 
cinquenta e quatro euros e noventa e cinco 
cêntimos) e veio a Igreja solicitar apoio 
financeiro à Câmara Municipal. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto na alínea e) do n.º 2 do artigo 
23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, conjuntamente com o consignado nas 
alíneas o) e t) do n.º 1 do artigo 33.º da referida 
Lei, aprovar o Contrato-Programa que se anexa, a 
celebrar entre o Município de Loures e a Igreja de 
Jesus Cristo Sobre a Terra pelo Seu Enviado 
Especial Simon Kimbangu, e cujo objeto é a 
atribuição de apoio financeiro à Instituição para 
exclusiva comparticipação na aquisição da 
alcatifa, até ao montante global de 3.154,95 € (três 
mil, cento e cinquenta e quatro euros e noventa e 
cinco cêntimos). 
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Loures, 14 de fevereiro de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
 

celebrado entre o Município de Loures 
e a Igreja de Jesus Cristo Sobre a Terra 

pelo Seu Enviado Especial Simon Kimbangu 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com sede em Loures, na Praça da 
Liberdade, devidamente representado neste ato 
pelo Presidente da Câmara, Bernardino José 
Torrão Soares, com poderes para o ato, doravante 
designado por Município ou por primeiro 
outorgante 
 
e 
 
a Igreja de Jesus Cristo Sobre a Terra pelo Seu 
Enviado Especial Simon Kimbangu, pessoa 
coletiva número 980040531, com sede social na 
Rua Ary dos Santos n.º 7 - Cave, Bairro da Quinta 
da Fonte, código postal 2680-304 Apelação, União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
concelho de Loures, devidamente representado 
neste ato pelo Reverendo Paulo Zau Neto, que 
outorga na qualidade de representante da 
respetiva, doravante designado por Instituição ou 
por segundo outorgante 
 
e considerando que: 
 
1. A Igreja de Jesus Cristo Sobre a Terra pelo 

Seu Enviado Especial Simon Kimbangu tem 
tido um papel dinâmico e positivo junto da 
comunidade em que está inserida, 
nomeadamente através da sua Orquestra, 
onde tem vindo a formar musicalmente 
inúmeros jovens residentes no Bairro Quinta 
da Fonte, Apelação; 

 
2. A Igreja Kimbanguista pretende melhorar as 

condições do espaço utilizado para as suas 
práticas religiosas, nomeadamente através da 
colocação de alcatifa no local de culto, o que 
permitirá trazer mais conforto para a 
comunidade; 

 
 
 

3. A comunidade tem vindo a mobilizar-se, no 
sentido de angariar fundos que permitam 
ajudar a suportar as despesas inerentes a esta 
melhoria do espaço; 

 
4. O orçamento para aquisição da alcatifa tem o 

valor total 3.154,95 € (três mil cento e 
cinquenta e quatro euros e noventa e cinco 
cêntimos) e veio a Igreja solicitar apoio 
financeiro à Câmara Municipal; 

 
5. De acordo com o estipulado no quadro de 

competências das autarquias locais, 
nomeadamente nas alíneas o) e t) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com a redação em vigor; 

 
6. O Património é também uma das atribuições 

dos Municípios, de acordo com o consignado 
na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, com a redação 
em vigor. 

 
 
É livremente estabelecido e reciprocamente aceite 
o presente Contrato-Programa que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto 

 
O presente contrato-programa tem por objeto a 
atribuição de apoio financeiro pelo Município à 
Instituição, para a exclusiva comparticipação na 
compra de alcatifa, pessoa coletiva número 
980040531, com sede social na Rua Ary dos 
Santos n.º 7 - Cave, Bairro da Quinta da Fonte, 
código postal 2680-304 Apelação, União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
concelho de Loures. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Apoio financeiro 

 
1. O primeiro outorgante atribui ao segundo 

outorgante o apoio financeiro mencionado na 
cláusula anterior, até ao montante global de 
3.154,95 € (três mil cento e cinquenta e quatro 
euros e noventa e cinco cêntimos). 

 
2. O apoio financeiro referido no número anterior 

destina-se exclusivamente a comparticipar nos 
encargos/custos havidos com a compra 
referida na cláusula primeira, mediante a 
apresentação pelo segundo outorgante dos 
respetivos documentos comprovativos da 
despesa. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
Obrigações do primeiro outorgante 

 
O primeiro outorgante obriga-se a: 
 
a) Efetuar os pagamentos correspondentes ao 

apoio financeiro referido no número um da 
cláusula segunda, após apresentação dos 
documentos que comprovem que a despesa 
foi efetuada pelo segundo outorgante; 

 
b) Verificar a aplicação da alcatifa pelo segundo 

outorgante e objeto do presente contrato. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
Obrigações do segundo outorgante 

 
O segundo outorgante obriga-se a: 
 
a) Cooperar com o Município no 

acompanhamento e controlo do exato e 
pontual cumprimento do presente contrato-
programa; 

 
b) Cumprir o estabelecido no presente contrato-

programa, mediante a entrega de toda a 
informação e documentação necessária ao 
primeiro outorgante; 

 
c) Facultar, no prazo de 10 dias, todos os 

elementos que lhe forem solicitados pelo 
Município, no âmbito do objeto do presente 
contrato-programa; 

 
d) Publicitar o projeto objeto do presente 

contrato-programa, fazendo referência ao 
apoio pelo Município, através da menção 
expressa “Com o apoio da Câmara Municipal 
de Loures” e inclusão do respetivo logótipo em 
todos os suportes gráficos de promoção ou 
divulgação do projeto ou das atividades, bem 
como em toda a informação difundida nos 
diversos meios de comunicação; 

 
e) Atender, na sua atuação, aos critérios de 

economia, eficácia e eficiência na gestão do 
apoio atribuído; 

 
f) Utilizar o apoio financeiro concedido em 

conformidade com o projeto por si 
apresentado e aprovado pelo Município, não 
podendo ser desviado para outras finalidades, 
nem locados, alienados ou por qualquer modo 
onerados, no todo ou parte, os bens e serviços 
com ele adquiridos. 

 
 
 

CLÁUSULA QUINTA 
Acompanhamento e Controlo 

 
A execução do presente contrato está sujeita a 
visitas de acompanhamento, controlo e/ou 
auditoria, por parte do primeiro outorgante ou de 
quem for mandatado por este, desde a celebração 
do presente contrato, tendo em vista a sua 
viabilização e consolidação, bem como a 
verificação do cumprimento das normas aplicáveis 
e das respetivas obrigações. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
Revisão ao Contrato-Programa 

 
O presente contrato-programa pode ser objeto de 
revisão, por acordo expresso das partes, no que 
se mostre estritamente necessário, ou 
unilateralmente pelo primeiro outorgante devido a 
imposição legal ou ponderoso interesse público. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Incumprimento, Rescisão e Sanções 

 
1. O incumprimento pelo segundo outorgante de 

uma ou mais condições estabelecidas no 
presente contrato-programa constitui motivo 
para a rescisão imediata do mesmo por parte 
do primeiro outorgante; 

 
2. A rescisão do contrato, por causa imputável ao 

segundo outorgante, implica a restituição do 
apoio financeiro concedido, sendo o segundo 
outorgante obrigado, no prazo de 60 dias a 
contar da data de receção da respetiva 
notificação, a devolver os montantes 
recebidos, acrescidos de juros à taxa legal, 
contados desde a data de recebimento dos 
ditos montantes; 

 
3. No caso de incumprimento do presente 

contrato-programa, fica o segundo outorgante 
impedido de apresentar novo pedido de apoio 
ou beneficiar de apoio do Município que 
revista a mesma natureza e finalidade, num 
período a estabelecer pelo órgão Câmara 
Municipal de Loures. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
Denúncia 

 
O presente contrato-programa pode ser 
denunciado por qualquer dos outorgantes, com um 
aviso expresso e prévio de 30 dias úteis, 
invocando razões ponderosas, sem prejuízo de 
ficar assegurada a realização de eventuais 
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atividades em curso, caso seja possível, e do 
direito a indemnização a que haja lugar por não 
cumprimento das obrigações assumidas pelas 
partes. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
Revogação 

 
O presente contrato-programa pode ser revogado 
a todo o tempo por acordo das partes, o qual será 
formalizado por escrito. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Vigência do Contrato-Programa 

 
O presente contrato-programa entra em vigor na 
data da sua celebração e o termo de vigência 
deste contrato ocorre com o integral cumprimento 
de todas as obrigações dele emergente. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Dúvidas e Omissões 

 
As dúvidas e omissões resultantes da 
interpretação, validade ou aplicação das cláusulas 
deste contrato-programa serão resolvidas 
casuisticamente, por acordo entre os seus 
outorgantes, segundo o princípio geral da 
interpretação mais favorável à prossecução do 
objeto expresso na cláusula primeira. 
 
 
Feito em Loures, aos __ dias do mês de fevereiro 
do ano dois mil e dezassete em dois exemplares 
originais, ficando um em poder de cada uma das 
partes. 

 
 

Pela Câmara Municipal de Loures 
 

O Presidente 
Bernardino José Torrão Soares 

 
 
 

Pela Igreja de Jesus Cristo Sobre a Terra 
pelo Seu Enviado Especial Simon Kimbangu 

 
O Reverendo 

Paulo Zau Neto 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

Proposta de transferência de verba, a título de 
comparticipação nas despesas de funcionamento 
decorrentes de apoio logístico prestado na 1.ª 
Edição da iniciativa Loures Arte Pública. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 72/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município, através do Departamento de 

Coesão Social e Habitação, no âmbito da 
Igualdade e Cidadania, realizou a 1.ª edição 
do Loures Arte Pública, com o intuito de 
aproximar a arte e a cultura das populações; 

 
B. Esta iniciativa consistiu na pintura de murais, 

paredes, fachadas, entre outros, por todo o 
concelho em simultâneo durante dez dias, 
com artistas nacionais e estrangeiros, tendo 
os artistas pernoitado na instituição Casa do 
Gaiato de Lisboa; 

 
C. Esta cedência incluiu o alojamento com 

acesso ao uso das instalações, e desta forma 
contribuiu para um aumento dos encargos da 
instituição nos consumos de água, eletricidade 
e gás; 

 
D. A atribuição da verba de 4.800,00 € (quatro mil 

e oitocentos euros) à Casa do Gaiato de 
Lisboa visa comparticipar nas despesas de 
funcionamento decorrentes do apoio logístico 
com o acolhimento dos artistas para pernoitar. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a transferência de verba no 
valor de 4.800,00 € (quatro mil e oitocentos euros) 
à Casa do Gaiato de Lisboa, como 
comparticipação nas despesas de funcionamento, 
decorrentes do apoio logístico dado pela 
Instituição. 

 
 

Loures, 14 de fevereiro de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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EDUCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de transferência de verbas para 
Associações de Bombeiros, no âmbito do projeto 
de Hidroterapia - 1.º período do ano letivo de 
2016-2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 70/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município, no âmbito da Escola Inclusiva, 

implementou, em 2004/2005, o Programa de 
Hidroterapia para Crianças com Necessidades 
Educativas Especiais, garantindo a estes 
alunos sessões individualizadas de 
Hidroterapia. No presente ano letivo, este 
projeto abrange 324 alunos, identificados 
pelas equipas de ensino especial de cada 
Agrupamento de Escolas do concelho; 

 
B. Considerando que a totalidade de alunos 

abrangidos, mais de metade (202) são alunos 
de 1.º ciclo, esta ação constitui-se ainda como 
medida diferenciada na execução de um 
Programa de Enriquecimento Curricular 
inclusivo, já que permite aos alunos com 
Necessidades Educativas Especiais usufruir 
de Atividades de Enriquecimento Curricular 
enquadradas na Atividade Física Desportiva; 

 
C. Assim, foi solicitada a colaboração das 

Associações dos Bombeiros Voluntários de 
Sacavém, Moscavide e Portela, Bucelas, 
Camarate e Loures para assegurar a 
totalidade dos transportes efetuados no âmbito 
da Hidroterapia; 

 
D. Esta parceria assentou num valor de 

referência para cada transporte/percurso de 
50,00 € (cinquenta euros). Entende-se por 
transporte/percurso a deslocação semanal de 
cada grupo no trajeto Escola-Piscina-Escola; 

 
E. Visando a otimização da gestão financeira 

destas Associações, perspetivou-se a 
transferência do valor total em 3 períodos 
escolares durante o ano letivo 2016-2017. 

 
 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 setembro, com a redação dada 
pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, aprovar a 
transferência de verbas referentes ao pagamento 
do 1.º período letivo, às Associações dos 
Bombeiros Voluntários, num total de 34.400,00 € 
(trinta e quatro mil e quatrocentos euros), 
conforme abaixo especificado: 
 
Entidade: Associação dos Bombeiros Voluntários 
de Sacavém 
N.º de Contribuinte: 501143416 
Valor a atribuir: 17.400,00 € 
 
 
Entidade: Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Moscavide e Portela 
N.º de Contribuinte: 501139257 
Valor a atribuir: 1.500,00 € 
 
 
Entidade: Associação Humanitária dos Bombeiros 
de Bucelas 
N.º de Contribuinte: 501073523 
Valor a atribuir: 550,00 € 
 
 
Entidade: Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Camarate 
N.º de Contribuinte: 501241230 
Valor a atribuir: 6.300,00 € 
 
 
Entidade: Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Loures 
N.º de Contribuinte: 501064770 
Valor a atribuir: 8.650,00 € 
 
 
Total: 34.400,00 € 

 
 

Loures, 14 de fevereiro de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de transferência de verbas para 
entidades parceiras, no âmbito de dinamização de 
atividades de enriquecimento curricular - ano letivo 
de 2016-2017, 2.ª tranche. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 71/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Programa de Enriquecimento Curricular, no 

1.º ciclo do Ensino Básico Público, nas 
Escolas do Município de Loures, é dinamizado 
pelas entidades abaixo especificadas que se 
constituíram como parceiras diretas do 
município no desenvolvimento deste 
programa, para o ano letivo 2016-2017; 

 
B. Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 

144/2008, de 28 de julho, em especial ao 
determinado no seu artigo 12.º, o qual 
estabelece quadro de transferência de 
atribuições e competências para os Municípios 
em matéria de Educação, foi celebrado o 
Contrato de Execução entre o Ministério da 
Educação e a Câmara Municipal de Loures, 
em 16 de setembro de 2008; 

 
C. Este Contrato de Execução, na sua 1.ª 

cláusula, alínea b), transfere para o Município 
de Loures, a competência de prossecução das 
atividades de enriquecimento curricular no 1.º 
ciclo do Ensino Básico; 

 
D. O Decreto-Lei n.º 169/2015, de 24 de agosto e 

a Portaria n.º 644-A, de 24 de agosto, do 
Gabinete do Ministro da Educação e Ciência, 
definem as autarquias locais como uma das 
entidades promotoras das atividades de 
enriquecimento curricular no 1.º ciclo do 
Ensino Básico; 

 
E. A Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, 

define a introdução da disciplina de Inglês 
como obrigatória no 3,º ano de escolaridade 
do ensino básico no ano letivo 2015/2016, e a 
partir do ano letivo 2016/2017 no que respeita 
ao 4.º ano de escolaridade do ensino básico. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
art.º 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 
69/2015, de 16 de julho, a aprovação de 
transferência de verbas referentes ao pagamento 
da 2.ª tranche, às entidades dinamizadoras de 

Atividades de Enriquecimento Curricular, num total 
de 284.883,73 € (duzentos e oitenta e quatro mil, 
oitocentos e oitenta e três euros e setenta e três 
cêntimos), conforme abaixo especificado: 
 
1. 
 

Entidade Contribuinte 
Verba 

a 
transferir 

Associação de Pais 
e Encarregados 
de Educação 
dos alunos 
da Escola Básica 
Integrada 
da Bobadela 

509368212 3.256,06 € 

Associação 
de Pais/Encarregados 
de Educação 
da Escola do Ensino 
Básico 
do 1.º Ciclo 
n.º 3 da Bobadela 

504949853 2.707,58 € 

Associação de Pais 
e Encarregados 
de Educação 
dos Alunos 
da Escola Básica 1 
n.º 1 da Bobadela 

505293447 3.028,42 € 

Associação Pais 
e Encarregados 
de Educação 
do Agrupamento 
de Escolas Catujal-Unhos 

502368845 11.811,01 € 

Associação de Pais 
e Encarregados 
de Educação 
do Agrupamento 
General Humberto 
Delgado 

505426390 19.778,12 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de 
Educação 
da Escola Básica 1,2,3 de 
Bucelas 

503670910 7.470,53 € 

Associação de Pais 
e Encarregados 
de Educação 
do Núcleo Escolar 
de Fanhões 

503965685 4.198,76 € 

Associação de Pais 
e Encarregados 
de Educação 
do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico 
e Jardim de Infância 
do Infantado - Loures 

503845531 17.689,78 € 

Associação de Pais 
e Encarregados 
de Educação 
da Escola Primária n.º 3 
de Loures 

503058793 9.855,54 € 

Associação de Pais 
da Escola E.B. 1, n.º 1 
de Santo Antão do Tojal, 
Loures 

504076116 1.972,76 € 

Associação de Pais 
e Encarregados 
de Educação 
da Escola Básica n.º 1 
de São Julião do Tojal 

505198908 5.161,77 € 
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APEEFS 
Associação de Pais 
e Encarregados 
de Educação 
da Escola EB1/JI 
da Fonte Santa 

509065686 11.473,77 € 

Associação de Pais 
e Encarregados 
de Educação 
da Escola E.B1/ 
Jardim de Infância 
da Portela 

504927493 11.783,30 € 

Bússola da Brincadeira - 
Associação de Pais 509497810 7.903,41 € 

Sítio da Bela Vista 
Associação de Pais 
e Encarregados 
de Educação 

508613418 3.936,35 € 

Associação de Pais 
e Encarregados 
de Educação 
das Escolas EB1/JI 
da Portela da Azóia 

508384320 6.487,23 € 

Associação de Pais 
e Encarregados 
de Educação 
da Escola EB1/JI 
Alto da Eira 

501926712 4.557,00 € 

Associação de Pais 
e Encarregados 
de Educação 
da Escola EB1 da Covina 

507602838 4.431,53 € 

Associação de Pais 
e Encarregados 
de Educação 
da Escola Básica 
de Via Rara 

504447050 6.031,24 € 

Associação de Pais 
e Encarregados 
de Educação 
da Escola do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico 
n.º 4 de S. João da Talha 

503389684 24.764,30 € 

Associação de Pais 
do Agrupamento 
de Escolas 
Eduardo Gageiro 

504183397 25.918,59 € 

A.E.C. 
Associação 
Escola Comvida 

508265339 34.586,30 € 

 Total 228.803,35 € 

 
 
2. 
 

Entidade Contribuinte 
Verba 

a 
transferir 

Jardim de Infância 
O Nosso Mundo 501354760 8.795,12 € 

Centro Popular 
Infantil 
Nascer do Sol 

501391509 3.727,42 € 

Associação 
Cantinho 
da Pequenada 

503666602 2.567,82 € 

Associação 
de Reformados, 
Pensionistas 
e Idosos 
de São Julião 
do Tojal 

503180360 1.420,23 € 

Centro Social 
Paroquial 
de São Pedro 
de Lousa 

501683755 6.345,87 € 

Associação 
Dr. João dos Santos 

503045020 4.046,47 € 

Associação 
“O Saltarico” 501400206 15.172,75 € 

 Total 42.075,68 € 

 
 
3. 
 

Entidade Contribuinte 
Verba 

a 
transferir 

Junta 
de Freguesia 
de Moscavide 
e Portela 

510838162 14.004,70 € 

 Total 14.004,70 € 

 
 

Loures, 15 de fevereiro de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 
 
 

ISENÇÃO DE TAXA 
 

Proposta de isenção de pagamento de taxa 
inerente a emissão de licença de ruído para 
atividade ruidosa de caráter temporário. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 78/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

que conclui que a requerente se enquadra nos 
critérios de isenção de pagamento de taxas 
estabelecidos no Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, e o despacho do Sr. 
Diretor do DPGU; 

 
B. Os documentos apresentados, que certificam 

que a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Zambujal é uma associação 
sem fins lucrativos. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
pretensão instruída com o registo E/12905/2017, 
em nome de Junta de Freguesia de Santo Antão e 
São Julião do Tojal, com sede no Largo Francisco 
Maria Borges, Santo Antão do Tojal, na Freguesia 
de União das Freguesias de Santão Antão e São 
Julião do Tojal, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 5.º do Regulamento de Taxas do Município 
de Loures, publicado em Diário da República, 2.ª 
Série, n.º 187, de 25 de setembro de 2009, na 
redação atual: 
 
Aprovar a isenção do pagamento da taxa de ruído 
prevista no artigo 105.º n.º 1 do R.M.T. de Loures, 
no valor total de 160,00 € (cento e sessenta 
euros), à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Zambujal, pela emissão de licença 
de ruído para atividade ruidosa de caráter 
temporário, pela realização de bailes de Carnaval, 
no salão nobre do edifício sede da Associação, no 
Zambujal, no dia de sábado, 25-02-2017, das 
22h00 às 02h00 do dia seguinte e no dia de 
domingo, das 22h00 às 02h00 do dia seguinte. 
 
… 

 
Loures, 14 de fevereiro de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURISMO 
 

Proposta de celebração de Acordo de Cooperação 
entre o Município de Loures e a Associação do 
Carnaval de Loures, e de aprovação da 
transferência de verba, no montante de 40.000,00 
€, para comparticipação nas despesas de 
promoção, organização e realização do Carnaval 
Saloio de Loures 2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 81/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Carnaval Saloio de Loures, que no ano de 

2017, irá realizar-se entre os dias 26 e 28 de 
fevereiro, é um evento de enorme relevância e 
com longa tradição entre os munícipes de 
Loures, demonstrativo da relevância cultural 
do Município e que, pelas suas características, 
tem a capacidade de atrair um elevado 
número de visitantes, provenientes dos mais 
diversos pontos do país, contribuindo, 
consequentemente, para a promoção e 
dinamização do turismo na área do Município 
de Loures; 

 
B. A Câmara Municipal de Loures tem 

colaborado em parceria com a Associação do 
Carnaval de Loures, associação esta 
responsável pela promoção, organização e 
realização do evento, por forma a aumentar 
todas as potencialidades resultantes da 
realização deste; 

 
C. A promoção, organização e realização de tal 

evento implica um conjunto de despesas, às 
quais a Associação do Carnaval de Loures 
não se encontra em condições de fazer face 
por si só, cabendo ao Município de Loures, no 
âmbito do Acordo, comparticipar nos custos 
inerentes mediante atribuição de subsídio; 

 
D. Tal evento implica também a existência de 

diversas atividades a ele inerentes, entre elas, 
os Bailes e o Enterro do Entrudo pela entidade 
responsável pela organização e realização do 
evento, às quais é aplicável o Regulamento de 
Taxas do Município de Loures; 

 
E. Compete à Câmara Municipal, no âmbito das 

suas atribuições, deliberar apoiar ou 
comparticipar no apoio a atividades de 
interesse social, cultural e recreativa, entre 
outras, podendo esse apoio traduzir-se na 
atribuição de subsídios e na isenção do 
pagamento de taxas. 
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Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º 
conjugado com a alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na redação dada pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro: 
 
1. Aprovar a celebração do Acordo de 

Cooperação entre o Município de Loures e a 
Associação do Carnaval de Loures, nos 
termos constantes da minuta em anexo à 
presente proposta deliberativa; 

 
2. Aprovar a realização da transferência do 

montante de 40.000,00 € (quarenta mil euros) 
a favor da Associação do Carnaval de Loures, 
contribuinte n.º 504998870, para 
comparticipação nas despesas de promoção, 
organização e realização do evento Carnaval 
Saloio de Loures 2017. 

 
 

Loures, 10 de fevereiro de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Nuno Botelho 
 
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

entre 
o Município de Loures 

e a Associação do Carnaval de Loures 
 

É celebrado o presente Acordo de Cooperação 
entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, em 
Loures, aqui representado pelo Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José 
Torrão Soares, adiante também designado como 
Município 
 
e 
 
a Associação do Carnaval de Loures, pessoa 
coletiva n.º 504998870, com sede na Rua Manuel 
Francisco Soromenho, 50, em Loures, aqui 
representada pelo seu Presidente João Manuel 
Oliveira Silva, adiante também designada por 
ACL. 
 
Que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Âmbito) 

 
O presente Acordo de Cooperação estabelece as 
formas de cooperação entre o Município e a ACL 
para a organização e realização das atividades do 
Carnaval Saloio de Loures 2017. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações do Município) 

 
1. O Município compromete-se em apoiar 

financeiramente a ACL, no âmbito da iniciativa 
Carnaval Saloio de Loures 2017, sendo esse 
apoio no montante máximo de 40.000,00 € 
(quarenta mil euros). 

 
2. O Município compromete-se a isentar o 

pagamento de todas as taxas municipais 
devidas pelo licenciamento das atividades do 
evento, em montante a apurar no ato de 
licenciamento. 

 
3. O Município compromete-se em proceder ao 

pagamento de serviços públicos de 
segurança, nomeadamente policiamento até 
ao montante de 3.000,00 € (três mil euros). 

 
4. O pagamento do apoio financeiro previsto no 

n.º 1 ocorrerá, preferencialmente, no decurso 
do mês de março do ano correspondente. 

 
5. O Município compromete-se a proceder, 

através dos seus correspondentes serviços 
internos, à avaliação das solicitações de apoio 
da ACL, já rececionados pela Unidade de 
Turismo, os quais se anexam ao presente 
acordo e transcrevem: 

 
a) Taxas e Licenças 
 

• Autorização para realização de bailes de 
carnaval e respetivas licenças, nos seguintes 
dias e horas: 

 
- Dia 11.02.2017, das 20h00 às 02h00 de dia 

12.02.2017, no Pavilhão Paz e Amizade; 
- Dia 25.02.2017, das 20h00 às 04h00 de dia 

26.02.2017, no Pavilhão Paz e Amizade; 
- Dia 26.02.2017, das 18h00 às 01h00 de dia 

27.02.2017, no Pavilhão Paz e Amizade; 
- Dia 27.02.2017, das 20h00 às 04h00 de dia 

28.02.2017, no Pavilhão Paz e Amizade; 
 

• Autorização para instalação de divertimentos 
infantis e carroceis, na zona exterior fronteira 
do Pavilhão Paz e Amizade, bem como das 
respetivas licenças (ocupação de via pública), 
entre os dias 24.02.2017 e 01.03.2017 - das 
15h00 às 23h00; 
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• Autorização para realização de corso e 
colocação de música, nas ruas do desfile do 
corso, bem como as respetivas licenças; 

 

• Autorização para realização do Enterro do 
Carnaval, nas ruas de Loures e Parque Adão 
Barata, bem como as respetivas licenças, no 
dia 01.03.2017 entre as 19h00 e as 00h00 do 
dia 02.03.2017; 

 

• Autorização para lançamento de fogo de 
artifício, no Parque Adão Barata, bem como as 
respetivas licenças camarárias, a realizar 
antes das 00h00 do dia 02.03.2017; 

 

• Instalação de pontos de venda ambulante, ao 
abrigo do licenciamento zero, nos dias 
26.02.2017 e 28.02.2017, durante a realização 
do corso. 

 
b) Ordenamento do Trânsito 
 

• Autorização para fecho de ruas e alteração de 
circulação de trânsito nos dias 26.02.02017 e 
28.02.2017. 

 
c) Espaços 
 

• Cedência da zona exterior fronteira à entrada 
do Pavilhão Paz e Amizade, de 24.02.2017 a 
01.03.2017, para colocação de divertimentos 
infantis e carrocéis; 

 

• Cedência do Pavilhão Paz e Amizade para 
realização dos bailes de Carnaval no dia 
11.02.2017 e de 25.02.2017 a 28.02 2017; 

 

• Cedência do Ginásio do Pavilhão Paz e 
Amizade, para efeitos de vestiário dos grupos, 
nos dias 25.02.2017 a 28.02.2017; 

 

• Cedência de 2 espaços/instalações 
municipais, mediante disponibilidade, para 
sede e armazém provisórios, durante o 
período do evento. 

 
d) Limpeza e Higiene 
 

• Reforço de papeleiras e contentores no 
percurso do desfile, nos dias 26.02.2017 e 
28.02.2017; 

 

• Reforço de papeleiras e contentores no interior 
e exterior do Pavilhão Paz e Amizade, no dia 
11.02.2017 e de 25.02.2017 a 28.02.2017; 

 

• Disponibilização de varredoura mecânica e 
respetivo motorista, no pavilhão da 
Associação do Carnaval de Loures, no dia 
26.02.2017, para limpeza do respetivo 
pavilhão. 

e) Comunicação 
 
• Produção de cartazes “abrigo” e de “mupis - 

GT” e colocação dos mesmos nos locais 
habituais do Município, a partir do dia 
06.02.2017; 

 
• Divulgação do evento no site do Município, 

Agenda Municipal e restantes publicações do 
Município; 

 
• Produção de spot de TV e inserção do mesmo 

em canais televisivos; 
 
• Produção de spot de Rádio e inserção do 

mesmo na Horizonte FM; 
 
• Sonorização da Rua da República, bem como 

do percurso do desfile a partir do dia 
13.02.2017, durante o dia, até ao final dos 
festejos carnavalescos (01.03.2017), das 
10h00 às 19h00; 

 
• Sonorização do Parque Adão Barata, no dia 

01.03.2017, para efeitos de realização do 
Enterro do Carnaval de Loures. 

 
f) Policiamento 
 
• Batedores policiais para acompanhamento dos 

carros do Carnaval, nos dias 26.02.2017 e 
28.02.2017, a partir do pavilhão da ACL e 
respetivo regresso no final do cortejo; 

 
• Policiamento para regularização de trânsito e 

apoio ao corso, nos dias 26.02.2017 e 
28.02.2017; 

 
• Policiamento para acompanhamento do 

cortejo do Enterro do Carnaval, no dia 
01.03.2017, das 21h00 às 00h00 do dia 
02.03.2017, entre as instalações da Junta de 
Freguesia de Loures e o Parque Adão Barata. 

 
g) Transportes 
 
• Autocarros de passageiros, nos dias 

26.02.2017 e 28.02.2017 com horário, lotação 
e percurso a definir; 

 
• Máquina retroescavadora para colocação de 

colunas nas torres de som, no dia 24.02.2017, 
a partir das 14h00; 

 
• Máquina retroescavadora para retirada de 

colunas nas torres de som, no dia 28.02.2017, 
a partir das 19h00 (após a finalização do corso 
do Carnaval); 
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• Cedência da nave central das oficinas da 
Câmara Municipal de Loures, para recolha dos 
carros do corso, do dia 26.02.2017 a 
28.02.2017. 

 
h) Materiais 
 
• 120 baias para fecho de ruas, entre os dias 

26.02.2017 e 28.02.2017, nas zonas do desfile 
do Carnaval; 

 
• Colocação de placas de direção, indicativas do 

percurso do corso e localização de parques de 
estacionamento alternativos; 

 
• Cedência e colocação de mastros e respetivas 

flâmulas (mediante o número disponível à data 
do evento) ao longo do percurso, a partir do 
dia 17.02.2017 até 01.03.2017. 

 
i) Serviços Elétricos 
 
• Alimentação elétrica das torres de som, de 

32A por torre; 
 
• Alimentação elétrica do palco (no percurso), 

de 63A com corrente trifásica; 
 
• Alimentação elétrica para 10 roulottes de 

apoio à organização; 
 
• Alimentação elétrica com 2 pontos 

independentes, no passeio frente ao Pavilhão 
Paz e Amizade, para instalação de carrocéis e 
divertimentos infantis; 

 
• Alimentação elétrica e ponto de luz, no palco 

em frente ao pavilhão de Macau, no Parque 
Adão Barata, para leitura do testamento do 
Enterro do Carnaval, no dia 01.03.2017; 

 
• Eletricista de serviço, no Parque Adão Barata, 

para desligamento das luzes, durante o 
lançamento do fogo de artifício, no dia 
01.03.2017. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Obrigações 

da Associação do Carnaval de Loures) 
 

1. A ACL compromete-se a realizar o Carnaval 
Saloio de Loures 2017 e a entregar o relatório 
e análise de contas do referido evento durante 
o mês de junho de 2017, no qual deve constar 
o n.º de participantes do corso, o n.º de carros, 
o n.º de grupos e sua designação, o montante 
do subsídio atribuído a cada grupo pela ACL, 
o valor dos subsídios/patrocínios angariados e 

respetivas entidades/patrocinadores, a 
estimativa do n.º de foliões presentes, o n.º 
entidades participantes, a designação da 
atividade e montantes cobrados pela cedência 
de espaço/ocupação de via pública (ex.: 
roulottes; quiosques). 

 
2. A ACL cederá dois espaços à Câmara 

Municipal de Loures - Unidade de Turismo, 
para divulgação institucional do Município aos 
visitantes do corso. 

 
3. A ACL obriga-se a divulgar os 

projetos/eventos/atividades do Município 
durante o período da vigência do presente 
Acordo de Cooperação. 

 
4. A ACL compromete-se a vedar o espaço 

circundante às diversões mecânicas junto ao 
pavilhão Paz e Amizade, no dia 23.02.2017. 

 
5. A ACL compromete-se a colocar o logótipo da 

Câmara Municipal de Loures em todos os 
materiais de divulgação do evento. 

 
6. A ACL diligenciará junto da SPA - Sociedade 

Portuguesa de Autores e da IGAC toda a 
tramitação necessária e inerente à totalidade 
da programação dos eventos do Carnaval 
Saloio de Loures, bem como se obriga a 
suportar os custos que daí advenham. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Outras Formas de Cooperação) 

 
Poderão ainda ser pontualmente estabelecidas 
outras formas de cooperação de interesse para as 
partes, nas condições que vierem a ser 
acordadas. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
(Duração e Alteração 

do Acordo de Cooperação) 
 

O presente Acordo de Cooperação entrará em 
vigor em … de fevereiro de 2017, mantendo-se até 
ao cumprimento integral das obrigações que do 
mesmo decorrem para as duas entidades. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
(Divulgação do Acordo de Cooperação) 

 
As partes outorgantes comprometem-se a divulgar 
o presente Acordo de Cooperação pelos meios ao 
seu dispor, nomeadamente, através dos sites 
institucionais de ambas entidades. 
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Loures, ………………………de 2017 
 

Pelo Município de Loures 
 

Bernardino José Torrão Soares 
(Presidente da Câmara Municipal) 

 
 
 

Pela Associação do Carnaval de Loures 
 

João Manuel Oliveira Silva 
(Presidente da ACL) 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 10/2017 
 

de 17 de fevereiro de 2017 
 

Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais 
da Câmara Municipal de Loures 

Afetação de trabalhador 
ao Gabinete de Apoio à Presidência 

 
Determino, no uso da competência que me é 
conferida pelo artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, a afetação ao 
Gabinete de Apoio à Presidência do trabalhador 
Nelson Alves Januário, integrado na carreira de 
Técnico Superior. 
 
O presente despacho produz efeitos a 20 de 
fevereiro de 2017. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 025/DA/USA/AG 

 
de 14 de fevereiro de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 16 de fevereiro de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 
 

Substituição em período de férias 
 

Em face da ausência, por motivo de férias durante 
o dia 27 de Fevereiro de 2017, e para garantir o 
regular funcionamento da Unidade de 
Sustentabilidade Ambiental, proponho que as 
competências que me estão subdelegadas pelo 
Sr. Diretor do Departamento de Ambiente sejam 
subdelegadas à Sr.ª Dr.ª Ana Isabel Ribeiro. 
 
Caso a presente proposta mereça aprovação, 
solicito que dela se dê conhecimento ao 
DGMA/DGDA/EXPEDIENTE, para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Unidade 
de Sustentabilidade Ambiental 

 
(a) Ana Gaiolas 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 1869/2017 
 

Resultados da aplicação 
do método de seleção facultativo 

(entrevista profissional de seleção) 
e lista unitária de ordenação final 

Notificação de candidatos 
 

Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do 
artigo 30.º da Portaria 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria 145-A/2011, 
de 6 de abril, informam-se os candidatos ao 
procedimento concursal para constituição de 
reserva de recrutamento para a carreira e 
categoria de Assistente Operacional, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 157, de 17 de 
agosto de 2016, através do Aviso n.º 10195/2016 
que se encontra afixada nas instalações do 
Departamento de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Loures, sita na rua Dr. Manuel de 
Arriaga, n.º 7 em Loures, e disponibilizada na sua 
página eletrónica, a ata n.º 9 que contém as 
exclusões ocorridas pela aplicação do método de 
seleção facultativo (entrevista profissional de 
seleção), bem como a lista unitária de ordenação 
final dos candidatos aprovados. 
 
Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º e 
n.ºs 1 a 5 do artigo 31.º da Portaria, notificam-se 
os candidatos da lista unitária de ordenação final, 
bem como das exclusões ocorridas por aplicação 
da entrevista profissional de seleção que em sede 
de audiência dos interessados, querendo, poderão 
pronunciar-se por escrito, no prazo de 10 dias 
úteis contados da data da presente publicação, 
nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo. 

 
2 de fevereiro de 2017. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 35, de 17 de fevereiro de 2017] 

 
 

 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 1393/2017 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
NIF e designação da entidade adjudicante:  
680009671 - Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas 
Endereço: R. Ilha da Madeira, 2 
Código postal: 2674-504 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@simar-
louresodivelas.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: CP 5/2017 - 
Fornecimento continuado de pneus para viaturas e 
máquinas 
Tipo de Contrato: Aquisição de Bens Móveis 
Valor do preço base do procedimento 150000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 34352000 
 
3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
O concurso destina-se à instituição de um sistema 
de aquisição dinâmico: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
 
4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
 
 
 



 

 
N.º 4 

  

 
 

22 de FEVEREIRO 
de 2017 

 
 
 
 

58 

 

6- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Loures e Odivelas 
País: PORTUGAL 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Código NUTS: PT171 
 
7- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Restantes contratos 
Prazo contratual de 365 dias a contar da 
celebração do contrato 
 
9- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
9.1. Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
de Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: R.Funchal, Fanqueiro 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: da@simar-louresodivelas.pt 
 
9.2. Meio eletrónico de fornecimento das peças do 

concurso e de apresentação das propostas 
 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante  
Vortal (http://portugal.vortal.biz/) 
 
10- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS 
DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE 
DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO  

 
Até às 17:00 do 19.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
11- PRAZO DURANTE O QUAL OS 

CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

 
90 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
12- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Mais baixo preço 
 
13- DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 

Sim 
 
 

14- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Pç. da Liberdade 
Código postal: 2670-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
 
15- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2017/02/21 
 
16- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO 
NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: 
Não 

 
17- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Regime de contratação: DL n.º 18/2008, de 29.01 
 
18- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: António Pombinho Guilherme 
Cargo: Vogal do Conselho de Administração 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 38, de 22 de fevereiro de 2017] 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 52/2017 
 
 

1.ª Alteração ao Orçamento de 2017 e Opções do Plano 2017-2020 
 
 
 























































 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 58/2017 
 
 

Protocolo de Apoio ao Associativismo e Voluntariado em Bombeiros 
(PAAVB) 

 
 
 



 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 

E VOLUNTARIADO EM BOMBEIROS 

(PAAVB) 

ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES 

E 

AS ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS DO CONCELHO DE LOURES 

 

Preâmbulo 

 

Ao Estado, em geral, e ao Município de Loures, em particular, incumbem responsabilidades de 
proteção civil das pessoas e dos bens dos cidadãos, dos munícipes e da comunidade. 
 
A concretização de tais responsabilidades, em termos práticos de execução, situa-se na esfera de 
atuação de diversas entidades, pela natureza das funções que desempenham e em especial, está 
cometida aos Corpos de Bombeiros uma relevante contribuição no cumprimento das ações de 
proteção civil. Logo, o exercício das competências da Câmara Municipal em matéria de proteção civil 
tem como um dos instrumentos importantes a atividade dos Corpos de Bombeiros pertencentes às 
Associações Humanitárias. 
 
Imperioso se torna, pois, harmonizar e integrar, quanto possível, tal leque de responsabilidades, 
competências e ações, em termos de subsidiariedade, para que a Câmara Municipal continue a ter 
capacidade para assegurar e controlar o exercício da proteção civil no respetivo território, e os Corpos 
de Bombeiros que as integram se vejam progressivamente dotados dos meios humanos e materiais 
que, oriundos de várias fontes e devidamente geridos, lhes proporcionem o cumprimento da sua 
missão legalmente considerada de utilidade pública e administrativa. 
 
A Câmara Municipal de Loures tem um longo passado de contribuições financeiras e em espécie em 
benefício das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do seu concelho, com diversas 
aplicações em termos de despesas correntes e de investimentos. 
 
Todavia, tais contributos, com o título de subsídios, dotações ou quaisquer outros, carecem de ser 
programados em termos coerentes com os objetivos definidos ou a definir, otimizando e clarificando 
a relação Município/Associações e Corpos de Bombeiros. Em última instância, pretende-se pautar a 
metodologia, âmbito e processo de aplicação do PAAVB pelo conceito de “Contrato-Programa de 

Apoio ao Setor dos Bombeiros”, alicerçando a dita metodologia no Processo de Candidatura ao 
Programa de Apoio. 
 
 
 
 



 

 

 

 
Quadro Legal 

 
1. Nos termos do Decreto-Lei nº 247/2007, de 27 de junho, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei nº 248/2012, de 21 de novembro, e das demais normas e regulamentos em 
vigor, aos Corpos de Bombeiros competem as seguintes missões: 

 
a)  A prevenção e o combate a incêndios; 
b)  O socorro às populações, em caso de incêndios, inundações, desabamentos e, de um 

modo geral, em todos os acidentes; 
c)  O socorro a náufragos e buscas subaquáticas; 
d)  O socorro e transporte de acidentados e doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar, no 

âmbito do sistema integrado de emergência médica; 
e) A emissão, nos termos da lei, de pareceres técnicos em matéria de prevenção e 

segurança contra riscos de incêndio e outros sinistros; 
f)  A participação em outras atividades de proteção civil, no âmbito do exercício das 

funções específicas que lhes forem cometidas; 
g)  O exercício de atividades de formação e sensibilização, com especial incidência para a 

prevenção do risco de incêndio e acidentes junto das populações; 
h) A participação em outras ações e o exercício de outras atividades, para as quais estejam 

tecnicamente preparados e se enquadrem nos seus fins específicos e nos fins das 
respetivas entidades detentoras; 

i)  A prestação de outros serviços previstos nos regulamentos internos e demais legislação 
aplicável. 

 
 

2. Nos termos da alínea v), do nº 1, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações 
introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 46-B/2013, de 1 de novembro, e Declaração 
de Retificação n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, compete ao Presidente da Câmara 
Municipal; “Dirigir, em articulação com os organismos da administração pública com 

competência no domínio da proteção civil, o serviço municipal de proteção civil, tendo em 

vista o cumprimento dos planos de emergência e programas estabelecidos e a coordenação 

das atividades a desenvolver naquele âmbito, designadamente em operações de socorro e 

assistência na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe”. 
 

Ainda nos termos do nº 1, do art.º 10º, da Lei nº 65/2007, de 12 de novembro, “compete ao 

SMPC assegurar o funcionamento de todos os organismos municipais de proteção civil, bem 

como centralizar, tratar e divulgar toda a informação recebida à proteção civil municipal”, 
atendendo que, “os diversos organismos que integram o serviço municipal de proteção civil 

devem estabelecer entre si relações de colaboração institucional, no sentido de aumentar a 

eficácia e efetividade das medidas tomadas”, de acordo com o nº 1, do art.º 11º, da referida 
Lei. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Assim: 
 
 

Cláusula 1.ª 
Objetivo 

 
O PAAVB tem como objetivo geral, ser um instrumento de articulação e de clarificação da atitude de 
proteção civil da Câmara Municipal face ao setor dos Bombeiros do Concelho, nos domínios da 
definição das responsabilidades mútuas e específicas, da aproximação de interesses e necessidades e 
da promoção de uma lógica racional, coerente e equilibrada dos apoios prestados pela Câmara 
Municipal de Loures ao associativismo e voluntariado dos Bombeiros. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Destinatários 

 
Os destinatários do programa são as Associações Humanitárias e os Corpos de Bombeiros, sedeados 
no Concelho de Loures. 

 
 

Cláusula 3.ª 
Estrutura 

 
Considerando o âmbito, conteúdo e objetivos do PAAVB, este é estruturado em sete Subprogramas 
específicos, a saber: 
 
Subprograma I – Seguros 
 
De acidentes pessoais, do pessoal que integra os diversos quadros dos corpos de bombeiros, 
incluindo infantes e cadetes e dos elementos que integram os órgãos executivos das Associações 
Humanitárias de Bombeiros, conforme o disposto na Portaria nº 123/2014, de 19 de junho, que fixa 
as condições mínimas do seguro de acidentes pessoais, incluindo os limites de capital seguro e riscos 
cobertos; 
Dos veículos afetos à área operacional do Corpo de Bombeiros. 
 
Subprograma II - Atividades formativas para Bombeiros 
 
Subprograma III – Gestão corrente a que correspondem as despesas de funcionamento das 
Associações 
 
Subprograma IV – Aquisição de equipamento de combate a incêndios, salvamento, proteção 
individual, uniformes 
As contribuições financeiras ou em espécie nesta área, além de iniciativas próprias da Câmara 
Municipal de Loures, devem ter em conta a articulação complementar com similares contributos por 
parte da Administração Central, ou outros, integrando-se na estrutura de tipificação dos Corpos de 
Bombeiros, em vigor, bem como a salvaguarda de necessidades estratégicas no âmbito do socorro. 
 



 

 

 

 
Subprograma V – Construção e beneficiação de instalações e infraestruturas 
Tem como principal objeto as intervenções de manutenção corrente nos Quartéis de Bombeiros, nos 
seus vetores operacional e associativo. 
 
No caso de novos quartéis ou de obras financiadas pela Administração Central, a comparticipação da 
Câmara será, em princípio, em percentagem complementar, no montante até 30% da percentagem 
atribuída por aquela entidade, em função do valor da obra inscrito no respetivo Plano de 
Investimentos, com exclusão de quaisquer outros, salvo exceções a considerar casuisticamente pela 
Câmara Municipal. Nestes casos, a verba a considerar no subprograma será a que resultar da 
percentagem a aplicar e os pagamentos efetuados na base dos autos de medição apresentados. 
Os Quartéis com menos de 5 anos, contando da data de inauguração, não são abrangidos por este 
Subprograma. 
 
Subprograma VI – Apoio às despesas energéticas (água, eletricidade, gás) 
 
Subprograma VII – Manutenção de Grupos de Intervenção Permanente de Bombeiros 

(A formalizar em protocolo separado) 
 
 

Cláusula 4.ª 
Atribuição de Apoios 

 
1. Critérios 
 

Os critérios qualitativos e quantitativos de atribuição dos apoios são da competência da Câmara 
Municipal de Loures, tendo em atenção as prioridades apresentadas pelos representantes das 
Associações/Corpos de Bombeiros e as disponibilidades financeiras da Câmara Municipal de 
Loures. 

 
2. Prestação das Associações e respetivos Corpos de Bombeiros 
 

As Associações e respetivos Corpos de Bombeiros, além do cumprimento das missões 
consignadas na lei e mencionadas em 2.1, comprometem-se ainda e na medida das suas 
possibilidades, no âmbito técnico e dos meios humanos e materiais, a dar cumprimento às 
seguintes ações e procedimentos: 
a) Abastecimento de água às populações, em caso de avaria no sistema de distribuição ou de 

carência resultante de causas fortuitas, acidentais ou meteorológicas; 
b)  Comunicação, em tempo útil, ao Serviço Municipal da Proteção Civil, de deslocações de 

pessoal e de material para fora da área do concelho, com indicação de todos os meios 
deslocados; 

c)  Comunicação, em tempo útil, ao Serviço Municipal de Proteção Civil, de acidentes ou 
incidentes cuja magnitude ou gravidade o sugiram; em que a quantidade de meios ou 
entidades mobilizadas seja considerada como excecional; em que sejam afetadas instalações, 
meios técnicos ou pessoal da Câmara Municipal, Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e de Odivelas ou Empresas Municipais; 



 

 

 

d) Envio ao Serviço Municipal de Proteção Civil dos relatórios anuais, balanços e contas do 
exercício e respetivo parecer do Conselho Fiscal, imediatamente após a sua aprovação em 
sede de Assembleia Geral; 

e)  Comparência em reuniões convocadas pela Câmara Municipal de Loures; 
f)  Cedência de instalações sociais e de formação das Associações de Bombeiros, a solicitação do 

Serviço Municipal de Proteção Civil, para atividades municipais. 
 

3. Candidatura ao Programa de Apoio 
 

Anualmente e até 31 de outubro, o Secretariado concelhio deverá apresentar à Câmara Municipal 
de Loures proposta conjunta do PAAVB para o ano seguinte, referente às sete Associações do 
Concelho. 

 
4. Instrução dos processos 
 

Os pedidos de apoio e outros requisitos documentais e processuais deverão seguir as seguintes 
disposições: 

 
a)  Os pedidos de comparticipação ao abrigo dos subprogramas II, IV e V, deverão ser feitos chegar 

à Câmara Municipal de Loures até ao final do mês de outubro, com exceção do referente a 
veículos, de forma a possibilitar o processamento atempado do pagamento até ao final do ano; 

b) Os pedidos de comparticipação referentes a cada subprograma distinto, deverão ser 
apresentados em ofício próprio, não havendo lugar à junção de pedidos para subprogramas 
diferentes num mesmo ofício; 

c) Não poderão ser aceites pedidos de comparticipação sem as faturas acompanhadas dos 
respetivos comprovativos de pagamento; 

d) As faturas deverão ser discriminadas de forma que permitam a identificação dos itens 
mencionados. Sempre que tal não seja possível, a fatura deve vir acompanhada de um 
descritivo em anexo, que os permita identificar; 

e) A verificação de bens adquiridos que constem da faturação, será efetuada in loco, de forma 
aleatória, após a data de emissão do recibo; 

f) Os Subprogramas II, III, IV e V, considerados no presente protocolo, terão uma listagem anexa 
(Anexo II) de itens específicos e/ou grupos de itens elegíveis, com exceção do referente a 
veículos. Os itens cuja integração no grupo elegível, ou equiparação não seja comprovada, não 
serão considerados para efeitos de comparticipação. A apresentação da prova compete às 
Associações; 

g) Cada Associação/Corpo de Bombeiros, deverá comunicar ao Serviço Municipal de Proteção 
Civil, através dos formulários constante do Anexo III (modelos 1 a 5), as alterações que se 
vierem a verificar nos segurados abrangidos ou a abranger pelo seguro de acidentes pessoal, 
nomeadamente as entradas e saídas, modificação de beneficiários, alteração na categoria 
correspondente à carreira de bombeiro, entre outras, para que fique assegurada a correta 
atualização dos elementos; 

h) Cada Associação/Corpo de Bombeiros fará a entrega, no início de cada ano, no Serviço 
Municipal de Proteção Civil, de uma listagem nominal dos veículos objeto de integração no 
Subprograma I, de acordo com o formulário constante do Anexo III (modelo 6); 



 

 

 

i) Até ao final do mês seguinte a cada fim de trimestre, as Associações devem fazer chegar ao 
Serviço Municipal de Proteção Civil o extrato discriminado de conta desse período, de forma a 
comprovar os gastos que sustentam as transferências ao abrigo do Subprograma III. 
Para o Subprograma VI, far-se-á o envio trimestral de cópia das faturas ou recibos dos gastos 
com consumos energéticos. 

 
5. Mecanismo de distribuição de verbas remanescentes 

 
Se for constatado a existência de valores inscritos em subprogramas para os quais as Associações 
declarem não haver comprovativos suficientes que sustentem a transferência do valor total nele 
inscrito, ajustar-se-á o valor do subprograma deficitário no valor aproximado correspondente ao 
que houver sido pago em ano anterior, sendo o remanescente avocado ao subprograma III. 
No entanto, de forma a não subverter o peso relativo das Associações dentro de cada 
subprograma, os valores remanescentes transitarão entre subprogramas de acordo com a 
seguinte fórmula: 

 

VFspIII=VispIII+VTspd 

 
 

VFspd=Vispd-VTspIII 
 

Em que: 
VFspIII, representa o Valor Final do subprograma III no ano de vigência do protocolo; 
VispIII, representa o Valor Inicial inscrito no subprograma III; 
VTspd, representa o Valor Transferido como remanescente do(s) subprograma(s) deficitário(s); 
VFspd, representa o Valor Final do subprograma deficitário no ano de vigência do protocolo; 
Vispd, representa o Valor Inicial inscrito no subprograma deficitário; 
VTspIII, representa o Valor Transferido para o subprograma III. 

 
 

Cláusula 5.ª 
Disposições Finais 

 
1.  O presente Protocolo tem efeitos a partir de 1 de janeiro de 2017 e é válido até 31 de dezembro 

de 2017, sendo renovado automaticamente por períodos de um ano, desde que não seja 
denunciado por qualquer das partes. 

 
2.  Dadas as dificuldades em fazer vigorar logo no início de cada ano o novo PAAVB, em razão da 

duração no tempo da avaliação e tramitação processual de todo o processo que conduz à sua 
assinatura, determina-se aqui que as transferências que dão cobertura aos Subprogramas III 
(Gestão Corrente), VI (Apoio às Despesas Energéticas) e VII (Protocolo dos GIPE’s), sejam 
efetuadas pelos mesmos valores que vigoraram para o ano anterior e até à assinatura do novo 
Protocolo, sendo posteriormente acertados os valores que resultem diferentes pela existência do 
novo documento, salvaguardando-se que não tenha havido denúncia por nenhuma das partes. 

 



 

 

 

3.  O incumprimento das cláusulas expressas no presente Protocolo legitimará qualquer das partes a 
proceder à sua denúncia, com a antecedência prévia de 30 (trinta) dias, através de comunicação 
escrita, por carta registada com aviso de receção. 

 
4.  Todos os casos omissos no presente Protocolo serão resolvidos de comum acordo entre as partes. 

 
 
 

Loures, xx de xxxxxx de 2017 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
Bernardino José Torrão Soares 

 

 
 

O Presidente da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Bucelas, 
José Júlio Ferreira Falcão Ribeiro 

 

 
 

O Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Bucelas, 
Rui Miguel Rodrigues Máximo Santos 

 

 
 

O Presidente da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Camarate, 
Renato Joaquim Alves 

 

 
 

O Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Camarate, 
Jorge de Araújo Ferreira 

 

 
 

O Presidente da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões, 
José Alfredo Tomás Delgado Sequeira 

 

 
O Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Fanhões, 

Henrique Manuel Silveira Oliveira 
 

 
 
 



 

 

 

O Presidente da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Loures, 
Carlos José Caseiro Maia de Monserrate 

 

 
 

O Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Loures, 
Ângelo Manuel da Cruz Simões 

 

 
 

O Presidente da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Moscavide e Portela, 

António Augusto Simenta Mordido 
 

 
 

O Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Moscavide e Portela, 
João Paulo Cabral Carriço 

 

 
 

O Presidente da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sacavém, 
Mário Rui Pedroso Pina 

 

 
 

O Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Sacavém, 
Luís Eduardo Oliveira Abreu 

 

 
 

O Presidente da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Zambujal, 
Norberto António Esteves Fernandes 

 

 
O Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários do Zambujal, 

Sérgio Paulo Pontes Mendes 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ANEXO I 

 

a) Valores base por Associação e por subprograma para o ano de 2017 

 

Subprograma I – 77.000,00 € 

O montante global atribuído a este subprograma, é repartido por entre as suas componentes, seguro 

de acidentes pessoais e dos veículos, segundo a aplicação da seguinte fórmula: 

Sv=Mg-Ap 

Em que: 

Mg é o montante global do subprograma; 

Sv é o valor atribuído para pagamento de seguros dos veículos; 

Ap é o valor atribuído para pagamento de seguros de acidentes pessoais. 

 

Sendo o montante afeto ao seguro de acidentes pessoal no valor de 25.000 €, resulta, por aplicação 

da fórmula, um valor global de 52.000 €, a ser repartido pelas Associações de acordo com o quadro 

seguinte: 

Associações Valor 
Bucelas 6.240 € 
Camarate 6.760 € 
Fanhões 6.240 € 
Loures 9.880 € 
Moscavide e Portela 6.760 € 
Sacavém 9.880 € 
Zambujal 6.240 € 
 

O pagamento dos valores inscritos será efetuado sob a forma de reembolso após envio por parte das 

Associações do respetivo pedido acompanhado da cópia da fatura ou recibo comprovativo da 

despesa. 

Os encargos com o seguro de acidentes pessoais serão geridos pelo serviço respetivo da Câmara 

Municipal. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Subprograma II – 17.000,00 € 

O montante global deste subprograma tem a repartição pelas Associações de acordo com o quadro 

seguinte: 

Associações Valor 
Bucelas 2.200 € 
Camarate 2.200 € 
Fanhões 2.200 € 
Loures 3.000 € 
Moscavide e Portela 2.200 € 
Sacavém 3.000 € 
Zambujal 2.200 € 

 

O pagamento dos valores inscritos será efetuado sob a forma de reembolso após envio por parte das 

Associações do respetivo pedido acompanhado da cópia da fatura ou recibo comprovativo da 

despesa. 

 

Subprograma III – 534.498,00 € 

O montante global deste subprograma tem a repartição pelas Associações de acordo com o quadro 

seguinte: 

Associações Valor 
Bucelas 74.842 € (*) 
Camarate 74.842 € 
Fanhões 74.842 € (*) 
Loures 80.144 € 
Moscavide e Portela 74.842 € 
Sacavém 80.144 € 
Zambujal 74.842 € (*) 
(*) Sujeito a acerto por introdução do mecanismo de 

distribuição das verbas remanescentes 

 

O pagamento dos valores inscritos é pago mensalmente na proporção de 1/12 avos do valor 

referente a cada Associação. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Subprograma IV 

a)  Aquisição de equipamento de combate a incêndios, salvamento, proteção individual, 

uniformes - 35.000,00 € 

O montante global deste subprograma tem a repartição pelas Associações de acordo com o 

quadro seguinte: 

Associações Valor 
Bucelas 5.000 € 
Camarate 5.000 € 
Fanhões 5.000 € 
Loures 5.000 € 
Moscavide e Portela 5.000 € 
Sacavém 5.000 € 
Zambujal 5.000 € 

 

O pagamento dos valores inscritos será efetuado sob a forma de reembolso após envio por parte 

das Associações do respetivo pedido acompanhado da cópia da fatura ou recibo comprovativo 

da despesa. 

 

Subprograma V – 28.000,00 € 

O montante global deste subprograma tem a repartição pelas Associações de acordo com o quadro 

seguinte: 

Associações Valor 
Bucelas 4.000 € 
Camarate 4.000 € 
Fanhões 4.000 € 
Loures 4.000 € 
Moscavide e Portela 4.000 € 
Sacavém 4.000 € 
Zambujal 4.000 € 

 

O pagamento dos valores inscritos será efetuado sob a forma de reembolso após envio por parte das 

Associações do respetivo pedido acompanhado da cópia da fatura ou recibo comprovativo da 

despesa. 

 

 

 



 

 

 

 

Subprograma VI – 210.000,00 € 

O montante global deste subprograma tem a repartição pelas Associações de acordo com o quadro 

seguinte: 

Associações Valor 
Bucelas 23.100 € (*) 

Camarate 31.080 € 
Fanhões 23.100 € (*) 

Loures 39.270 € 
Moscavide e Portela 31.080 € 
Sacavém 39.270 € 
Zambujal 23.100 € (*) 

(*) Sujeito a acerto por introdução do mecanismo de 
distribuição das verbas remanescentes 
 

O pagamento dos valores inscritos é pago mensalmente na proporção de 1/12 avos do valor 

referente a cada Associação. 

 

a) Distribuição das verbas remanescentes 

 

VFspd=Vispd-VTspIII 

 

Subprograma VI – Apoio às Despesas Energéticas 
Associações Vispd VTspIII VFspd 

Bucelas 23.100 € 11.100 € 12.000 € 
Fanhões 23.100 € 10.100 € 13.000 € 
Zambujal 23.100 € 4.600 € 18.500 € 

 

 

VFspIII=VispIII+VTspd 

 

Subprograma III – Gestão Corrente 
Associações VispIII VTspd VFspIII 

Bucelas 74.842 € 11.100 € 85.942 € 
Fanhões 74.842 € 10.100 € 84.942 € 
Zambujal 74.842 € 4.600 € 79.442 € 

 

 

 



 

 

 

c)  Valores finais por subprograma e Associação a vigorar em 2017 após aplicação do mecanismo de 

distribuição das verbas remanescentes 

Subprograma I 
Associações Valor 

Bucelas 6.240 € 
Camarate 6.760 € 
Fanhões 6.240 € 
Loures 9.880 € 
Moscavide e Portela 6.760 € 
Sacavém 9.880 € 
Zambujal 6.240 € 

 

Subprograma II 
Associações Valor 

Bucelas 2.200 € 
Camarate 2.200 € 
Fanhões 2.200 € 
Loures 3.000 € 
Moscavide e Portela 2.200 € 
Sacavém 3.000 € 
Zambujal 2.200 € 

 

Subprograma III 
Associações Valor 

Bucelas 85.942 € 
Camarate 74.842 € 
Fanhões 84.942 € 
Loures 80.144 € 
Moscavide e Portela 74.842 € 
Sacavém 80.144 € 
Zambujal 79.442 € 

 

Subprograma IV 
Associações Valor 

Bucelas 5.000 € 
Camarate 5.000 € 
Fanhões 5.000 € 
Loures 5.000 € 
Moscavide e Portela 5.000 € 
Sacavém 5.000 € 
Zambujal 5.000 € 

 

 

 



 

 

 

 

Subprograma V 
Associações Valor 

Bucelas 4.000 € 
Camarate 4.000 € 
Fanhões 4.000 € 
Loures 4.000 € 
Moscavide e Portela 4.000 € 
Sacavém 4.000 € 
Zambujal 4.000 € 

 

Subprograma VI 
Associações Valor 

Bucelas 12.000 € 
Camarate 31.080 € 
Fanhões 13.000 € 
Loures 39.270 € 
Moscavide e Portela 31.080 € 
Sacavém 39.270 € 
Zambujal 18.500 € 

 

 

MAPA GLOBAL FINAL 

Associações 
Valores por Subprograma Totais por 

Associação I II III IV V VI 

Bucelas 6.240 € 2.200 € 85.942 € 5.000 € 4.000 € 12.000 € 115.382 € 
Camarate 6.760 € 2.200 € 74.842 € 5.000 € 4.000 € 31.080 € 123.882 € 
Fanhões 6.240 € 2.200 € 84.942 € 5.000 € 4.000 € 13.000 € 115.382 € 
Loures 9.880 € 3.000 € 80.144 € 5.000 € 4.000 € 39.270 € 141.294 € 
Moscavide e 
Portela 

6.760 € 2.200 € 74.842 € 5.000 € 4.000 € 31.080 € 123.882 € 

Sacavém 9.880 € 3.000 € 80.144 € 5.000 € 4.000 € 39.270 € 141.294 € 
Zambujal 6.240 € 2.200 € 79.442 € 5.000 € 4.000 € 18.500 € 115.382 € 

Totais por 
subprograma 

52.000 € 17.000 € 560.298 € 35.000 € 28.000 € 184.200 € 876.498 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II 

 

LISTAGEM DE ITENS OU GRUPOS DE ITENS ELEGÍVEIS 

PARA 

INTEGRAÇÃO DOS SUBPROGRAMAS II, III, IV E V 

 

 

Subprograma II – Atividades formativas para bombeiros 

-  Aquisição de serviços de formação destinados ao ensinamento geral e melhoria dos níveis de 

conhecimento teórico/prático dos elementos da corporação, incluindo ações de natureza diversa 

que demonstrem trazer valor acrescentado do ponto de vista técnico para o desempenho da 

missão dos elementos dos corpos de bombeiros; 

-  Aquisição de equipamento informático para salas de formação, PC’s, monitores, equipamento 

wireless; 

-  Projetores LCD, écrans de projeção, mobiliário específico para salas de formação; 

-  Carregamento de extintores; 

-  Aquisição de equipamentos técnicos para provas práticas e treinos (simuladores de fogo, 

manequins, equipamentos de avaliação de SBV-DAE); 

-  Aquisição de consumíveis relativos à ativação de equipamentos requeridos em aulas práticas. 

 

Subprograma III – Gestão corrente 

Serão consideradas as despesas constantes do extrato discriminado de conta, com exceção das 

seguintes: 

a)  Custos com o pessoal integrado nos Grupos de Intervenção Permanente, objeto de apoio no 

âmbito do subprograma VII; 

b)  Despesas abrangidas pelos restantes subprogramas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Subprograma IV – Aquisição de equipamentos de combate a incêndios, salvamento, proteção 

individual, uniforme 

-  Vestuário e equipamento de proteção individual contra fogo, agentes químicos, biológicos ou 

radiológicos; 

-  Equipamento de medição e monitorização do meio; 

-  Componentes dos equipamentos anteriormente referidos, cuja validade limitada no tempo exija 

a reposição cíclica; 

-  Equipamento de resgate e salvamento para operação em meios específicos; 

-  Equipamento de primeiros socorros, salvamento, monitorização e estabilização e da vítima; 

-  Mangueiras, agulhetas e outros equipamentos de combate a incêndios; 

-  Equipamento de comunicações rádio de banda alta; 

-  Uniforme. 

Subprograma V – Beneficiação de instalações e infraestruturas 

- Materiais de construção civil; 

-  mão de obra de diversas especialidades inerentes à atividade de construção civil e conexas; 

-  Equipamentos de iluminação, segurança e deteção; 

-  Aquecimento; 

-  Ventilação; 

-  Ar condicionado; 

-  Balneários; 

-  Cozinha industrial; 

-  Equipamento para sala de refeições e Bar; 

-  Alta-fidelidade e televisão; 

-  Instalações elétricas; 

-  Portas e portões automáticos; 

-  Isolamentos térmicos ou acústicos diversos;  

-  Pinturas;  

-  Dotação de equipamentos para sala de primeiros socorros; 

-  Instalação de antenas fixas de comunicações; 

-  Equipamentos de ginásio; 

-  Equipamento oficinal e ferramental destinados à revisão e manutenção básica de viaturas e 

instalações. 



 

 

 

ANEXO III 

FORMULÁRIOS 

Aumento ao seguro 
N.º Mecanográfico  
Nome (completo)  

Data de Nascimento  

Data de admissão no CB  

Categoria  

Quadro  

Nome dos Beneficiários 
(completos) 

 

NIF  

Morada Fiscal  
Formulário 1 – Movimento ao seguro (aumento) dos elementos do Corpo de Bombeiros 

Abate ao seguro 
N.º Mecanográfico  
Nome (completo)  

Data de saída do CB  

Categoria  

Quadro  
Formulário 2 – Movimento ao seguro (abate) dos elementos do Corpo de Bombeiros 

Alteração 
N.º Mecanográfico  
Nome (completo)  

Alteração a considerar  
Formulário 3 – Alterações de Quadro, Categoria, e Beneficiário dos elementos do Corpo de Bombeiros 

Aumento ao seguro 
Nome (completo)  

Cargo  

Data de Nascimento  

Data da tomada de posse  

Nome dos Beneficiários 
(completo)  

NIF  

Morada Fiscal  
Formulário 4 – Movimento ao seguro (aumento) dos membros do órgão Direção da Associação 

 

 

 



 

 

 

Abate ao seguro 
Nome (completo)  

Data de saída  
Formulário 5 – Movimento ao seguro (abate) dos membros do órgão Direção da Associação 

 

 

 

Formulário 6 – Lista nominal dos veículos a abranger no âmbito do subprograma I 

Início Termo

1

2

3

4

5

MatrículaMarca

SEGUROS DOS VEÍCULOS - ANO DE -------

Posição

AHBV:

Designação 

Operacional

Número da 

Apólice
Seguradora

Período do Recibo
Periodicidade Valor


