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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

85.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 8 de março de 2017 

 
 
 

Nota: O Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão 
saiu da Reunião às 12h05. 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, 
apresentada pelo Executivo Municipal 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 121/2017 

 
O Dia Internacional da Mulher está historicamente 
ligado à luta das mulheres trabalhadoras pela sua 
emancipação política, económica e social. 
 
No dia 8 de março de 1857 morreram queimadas, 
dentro da instalação fabril onde trabalhavam, por 
estarem em greve, 130 mulheres, nos E.U.A, na 
cidade de Nova lorque. 
 
Proclamado a 26 de agosto de 1910, na 2.ª 
Conferência Internacional das Mulheres em 
Copenhaga, representa a homenagem a todas as 
mulheres que através da luta contra a exploração, 
miséria e discriminação procuram alcançar 
melhores condições económicas, sociais e 
condições de vida dignas. 
 
O 8 de março, Dia Internacional da Mulher, 
transporta para o tempo presente um património 
histórico de luta das mulheres pela sua 
emancipação, com reivindicações específicas, que 
constitui um fator de enriquecimento de uma luta 
comum a homens e mulheres pela transformação 
social. 
 

Relembra-nos, todos os anos, como é importante 
que todas as mulheres se unam e se organizem 
na luta por: 
 
- melhores medidas de apoio à maternidade; 
- melhores salários; 
- não discriminação no trabalho; 
- luta contra o emprego precário e contra o 

desemprego de longa duração que afeta mais 
as mulheres; 

- luta por melhores condições de vida; 
- luta para que a diferença de género não seja 

justificativa para a intolerância, a opressão, a 
desigualdade de direitos e diferentes formas 
de violência a que as mulheres são 
submetidas. 

 
 
Assim, na passagem do Dia Internacional da 
Mulher, a Câmara Municipal de Loures, reunida a 
8 de março de 2017: 
 
1) Saúda todas as mulheres, pela forma corajosa 

e determinante com que têm lutado 
diariamente para a construção de um mundo 
justo e mais igual, com particular para as 
mulheres do concelho de Loures pelo seu 
exemplo de determinação na luta pela 
igualdade de direitos. 

 
2) Saúda em particular as trabalhadoras do 

município pelo contributo imprescindível no 
trabalho realizado em prol dos habitantes do 
concelho de Loures. 

 
3) Apela às mulheres para que, com a sua 

determinação, coragem e confiança no futuro, 
comemorem o Dia Internacional da Mulher, 
honrando todos os que lutam por uma 
sociedade justa, livre de desigualdades e de 
discriminações. 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 82.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 25 de janeiro de 
2017. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 



 

 
N.º 5 

  

 
 

8 de MARÇO 
de 2017 

 
 
 
 

6 

 

Projeto de Ata da 83.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 8 de fevereiro de 
2017. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão por não ter estado presente 
naquela Reunião) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 

 
Processo n.º 44840/DCA/2017 
Concurso Público para aquisição de Apólices 
de Seguro 
Proposta de aprovação do início, tipo e peças do 
procedimento, da constituição do Júri do concurso 
e de delegação de competências para prestação 
de esclarecimentos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 83/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Conforme decorre da solicitação efetuada pela 

Divisão de Administração Geral (DAG) através 
da informação n.º E/14885/2017, datada de 
10/02/2017, com despacho de concordância 
do Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal, 
datado de 22/02/2017, foi manifestada a 
necessidade de ser iniciado um processo de 
contratação pública no sentido de se celebrar 
um contrato para “Aquisição de Apólices de 
Seguro” que inclui apólices de Acidentes de 
Trabalho, Acidentes Pessoais Autarcas, 
Acidentes Pessoais Bombeiros - Comando e 
Ativo, Acidentes Pessoais Bombeiros - 
Restantes Quadros, Acidentes Pessoais 
Utentes Instalações Desportivas, Acidentes 
Pessoais Iniciativas Temporárias, Acidentes 
Pessoais Atividades Temporárias, Acidentes 
Pessoais Voluntariado, Acidentes Pessoais 
Escolar, Acidentes Pessoais Plataforma 
Elevatória, Arvoredo, Automóvel, 
Responsabilidade Civil, Multirriscos e 
Máquinas Casco, pelo período de 12 (doze) 
meses e com início de produção de efeitos 
previsto para o dia 1 de agosto de 2017; 

 
 
 

B. Nos termos da regra geral de escolha do 
procedimento, prevista no artigo 18.º do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), bem 
como do valor máximo do benefício 
económico que pode ser obtido pela entidade 
adjudicatária com a execução do contrato a 
celebrar, se mostra adequado adotar o 
procedimento do tipo concurso público, com 
publicitação do anúncio no Diário da República 
e no Jornal Oficial da União Europeia, tudo em 
conformidade, designadamente, com o 
previsto no artigo 16.º n.º 1, alínea b), artigos 
17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea b), e 136.º, n.º 1, 
todos do Código dos Contratos Públicos; 

 
C. O órgão competente para contratar, autorizar 

a despesa, escolher o procedimento, aprovar 
os documentos pré-contratuais, aprovar a 
minuta de contrato, bem como para quaisquer 
outros atos inerentes ao procedimento 
aquisitivo em apreço é a Câmara Municipal, à 
luz do disposto, designadamente, na alínea f), 
n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, no artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
(repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11/04), e no 
artigo 36.º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, uma vez que se estima que, com a 
execução de todas as prestações que 
constituem o objeto do contrato a celebrar a 
despesa contratual global (artigo 97.º do CCP) 
a pagar pelo Município possa ser na ordem de 
830.000,00 € (oitocentos e trinta mil euros), 
isento de IVA, pelo que o montante dessa 
despesa estimada se mostra fixado no 
Caderno de Encargos como preço base; 

 
D. A respetiva despesa está prevista e ocorrerá 

pelas rubricas 0301 010309 2013 A 34 e 0204 
020212 2013 A 31; 

 
E. Evidencia-se que o preço base de 830.000,00 

€ (oitocentos e trinta mil euros) tem em 
consideração os valores e taxas praticadas 
atualmente pelo mercado segurador na área 
da contratação pública e na dimensão do 
programa de seguros do município. Desse 
montante, aproximadamente 500.000,00 € 
(quinhentos mil euros) correspondem ao 
prémio estimado da apólice de Acidentes de 
Trabalho e 330.000,00 € (trezentos e trinta mil 
euros) ao total dos prémios das restantes 
apólices. O incremento do preço base, em 
cerca de 27,3%, relativamente ao concurso 
anterior resulta, fundamentalmente, do 
aumento significativo das taxas comerciais de 
acidentes de trabalho nos últimos anos, 
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decorrente do aumento generalizado da 
sinistralidade neste ramo e às exigências da 
ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e 
Fundos de Pensões, que obriga a refletir de 
forma muito rígida os custos dos sinistros nas 
taxas dos contratos deste ramo. Por outro 
lado, no que respeita às apólices de acidentes 
pessoais, a atualização dos capitais seguros, 
decorrente da lei, designadamente pela 
atualização do salário mínimo nacional e 
variação do índice de preços do consumidor e 
o incremento do número de pessoas e bens 
seguros, evidenciado no Programa de 
Seguros, vem, também, concorrer para um 
aumento do preço base estabelecido; 

 
F. As regras das peças do procedimento foram 

elaboradas tendo por base a recolha de 
informação o mais atualizada possível, por 
parte dos diversos serviços municipais, não 
ficando prejudicada a possibilidade de, por via 
de esclarecimentos a prestar no procedimento, 
seja por iniciativa da entidade adjudicante, 
seja a pedido das entidades interessadas, ser 
tal informação atualizada procedimentalmente; 

 
G. Se tem por adequado que, para além das 

competências que decorrem do disposto no n.º 
1 do artigo 69.º do CCP, seja delegada 
competência ao júri para prestar 
esclarecimentos quanto à boa compreensão e 
interpretação a fazer das regras das peças do 
procedimento, nos termos estatuídos nos 
números 1 e 2 do artigo 50.º do CCP. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, à luz do 
disposto, designadamente, na alínea f), n.º 1, do 
artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, (repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11/04) e nos artigos 16.º n.º 1, alínea 
b), 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea b), 35.º e 136.º, 
n.º 1, todos do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, aprovar: 
 
1. O Programa do Concurso e o Caderno de 

Encargos do procedimento, que se anexam, 
procedimento esse com publicitação no Diário 
da República e Jornal Oficial da União 
Europeia, e que se identifica internamente 
como Processo n.º 44840/DCA/2017, com 
vista à celebração de contrato para “Aquisição 
de Apólices de Seguro” que inclui apólices de 
Acidentes de Trabalho, Acidentes Pessoais 

Autarcas, Acidentes Pessoais Bombeiros - 
Comando e Ativo, Acidentes Pessoais 
Bombeiros - Restantes Quadros, Acidentes 
Pessoais Utentes Instalações Desportivas, 
Acidentes Pessoais Iniciativas Temporárias, 
Acidentes Pessoais Atividades Temporárias, 
Acidentes Pessoais Voluntariado, Acidentes 
Pessoais Escolar, Acidentes Pessoais 
Plataforma Elevatória, Arvoredo, Automóvel, 
Responsabilidade Civil, Multirriscos e 
Máquinas Casco, pelo período de 12 (doze) 
meses e com início de produção de efeitos 
previsto para o dia 1 de agosto de 2017; 

 
2. Aprovar o júri com os elementos abaixo 

identificados e delegar-lhe competência para 
prestar esclarecimentos quanto à boa 
compreensão e interpretação a fazer das 
regras das peças do procedimento, nos 
termos estatuídos nos números 1 e 2 do artigo 
50.º do CCP: 

 
- Presidente - Dr. Viriato Aguilar; 
- 1.º Vogal Efetivo - Dra. Paula Marreiros; 
- 2.º Vogal Efetivo - Sra. Fátima Bernardino; 
- 1.º Vogal Suplente - Sra. Sandra Isabel; 
- 2.º Vogal Suplente - Sra. Ana Paula Pardal. 

 
 

Loures, 1 de março 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) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 44534/DCA/2017 
Concurso Público para aquisição de serviços 
de limpeza, com inclusão de consumíveis e 
contentores asséticos e respetiva manutenção, 
para as instalações do Município de Loures e 
do Município de Odivelas 
Proposta de aprovação das Regras de 
Entendimento para Constituição de Agrupamento 
de Entidades Adjudicantes, do Programa de 
Concurso e Caderno de Encargos, de constituição 
do Júri do procedimento e de delegação de 
competências para prestação de esclarecimentos. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 84/2017 
 

Considerando que: 
 
A. Conforme solicitação efetuada pela Divisão de 

Administração Geral (DAG), através da 
informação com registo E/121998/2016, e com 
despacho superior de concordância, foi 
manifestada a necessidade de instrução e 
lançamento de um procedimento aquisitivo, 
com vista à celebração de contrato de 
aquisição de serviços de limpeza, com 
inclusão de consumíveis e contentores 
asséticos e respetiva manutenção, para as 
respetivas instalações, pelo período de 1 ano 
renovável automaticamente por iguais e 
sucessivos períodos até um período máximo 
de vigência de três anos, devendo o contrato 
ter o início de produção de efeitos a 1 de 
outubro de 2017; 

 
B. A entidade Município de Odivelas manifestou 

necessidade comum dos referidos serviços 
para as suas instalações e vontade de integrar 
o processo do procedimento de aquisição de 
tais serviços segundo a modalidade jurídica de 
agrupamento de entidades adjudicantes; 

 
C. Se afigura possível, e vantajoso, o lançamento 

de um único processo de aquisição com vista 
à celebração de um único contrato por parte 
do Município de Loures e do Município de 
Odivelas, foi elaborado um documento sob o 
título “Regras de entendimento para 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes” e subscrito pelo Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de Loures e pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
enquanto representantes das entidades, para 
a constituição de tal agrupamento, à luz do 
disposto no artigo 39.º do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
relevando dessas regras a designação do 
Município de Loures como representante 
desse agrupamento, para efeitos de condução 
do processo de formação do contrato, 
documento esse que se anexa a esta proposta 
com vista à sua aprovação pela Câmara 
Municipal; 

 
D. O documento referido no considerando 

imediatamente anterior, bem como o 
Programa do Concurso e o Caderno de 
Encargos instruídos (em anexo), carecem, 
previamente à sua publicitação, de ser 
aprovados pelos órgãos competentes de todas 

as entidades adjudicantes, sendo que, quer o 
Programa do Concurso, quer o Caderno de 
Encargos, já refletem o teor daquele outro 
documento; 

 
E. Nos termos da regra geral de escolha do 

procedimento (prevista no artigo 18.º do CCP) 
bem como do valor máximo do benefício 
económico que pode ser obtido pela entidade 
adjudicatária com a execução do contrato a 
celebrar, se mostra adequado adotar o 
procedimento do tipo concurso público, com 
publicação de anúncio no Diário da República 
e no Jornal Oficial da União Europeia, tudo em 
conformidade, designadamente, com o 
previsto no artigo 16.º n.º 1, alínea b), artigos 
17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea b) e 39.º, todos 
do CCP; 

 
F. No que ao Município de Loures diz respeito, o 

órgão competente para contratar, autorizar a 
despesa, escolher o procedimento, aprovar os 
documentos pré-contratuais, aprovar a minuta 
de contrato, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento aquisitivo em 
apreço é a Câmara Municipal, uma vez que se 
estima que o Município de Loures, para os 
serviços que lhe dizem respeito e que se 
encontram identificados no Quadro 1 da 
cláusula 29.ª do Caderno de Encargos e no 
Anexo II do Programa do Concurso, e para o 
período contratual de 36 meses, venha a 
pagar o preço contratual na ordem de 
1.810.600,00 € (um milhão, oitocentos e dez 
mil e seiscentos euros), a que deverá acrescer 
o IVA à taxa legal em vigor, estando ainda 
previsto que o contrato integre uma 
possibilidade de despesa adicional máxima 
correspondente a 4% do preço contratual 
adjudicado com vista a acorrer a eventuais 
serviços novos que resultem, 
designadamente, de necessidade de reforço 
de limpeza programada, ampliação ou novas 
instalações municipais e eventos ou iniciativas 
municipais não antecipáveis ou previsíveis; 

 
G. Foi verificado, nesta data, que a respetiva 

despesa será suportada através da rubrica 
0204 020202 2013 A 26; 

 
H. De acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 

7.º do documento anexo sob o título “Regras 
de entendimento para constituição de 
agrupamento de entidades adjudicantes” o 
Município de Loures se encontra mandatado 
para a designação do júri do procedimento, 
cabe à Câmara Municipal de Loures a 
designação desse mesmo júri nos termos do 
disposto no artigo 67.º do CCP; 
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I. Se tem por adequado que, para além das 
competências que decorrem do disposto no n.º 
1 do artigo 69.º do CCP, seja delegada 
competência ao júri para prestar 
esclarecimentos quanto à boa compreensão e 
interpretação a fazer das regras das peças do 
procedimento, nos termos estatuídos nos 
números 1 e 2 do artigo 50.º do CCP. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto, designadamente, na alínea f), n.º 1, do 
artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, (repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11/04), e nos artigos 16.º n.º 1, alínea 
b), 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea b), 36.º, 39.º, 67.º 
e 69.º todos do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, aprovar: 
 
1. O documento que consta em anexo sob o 

título “Regras de entendimento para 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes”, subscrito pelos respetivos 
representantes do Município de Loures e do 
Município de Odivelas; 

 
2. O programa do concurso e o caderno de 

encargos do procedimento que se anexam; 
 
3. Aprovar o júri com os elementos abaixo 

identificados e delegar-lhe competência para 
prestar esclarecimentos quanto à boa 
compreensão e interpretação a fazer das 
regras das peças do procedimento, nos 
termos estatuídos nos números 1 e 2 do artigo 
50.º do CCP: 

 
- Presidente - Dr. Viriato Aguilar (CM 

Loures/DPFA/DCA); 
- 1.º Vogal Efetivo - Dra. Cláudia Cardoso (CM 

Odivelas); 
- 2.º Vogal Efetivo - Dra. Paula Marreiros (CM 

Loures/DGMA/DAG); 
- 3.º Vogal Efetivo - Dra. Paula Cardoso (CM 

Odivelas); 
- 4.º Vogal Efetivo - Dra. Sónia Henrique (CM 

Loures/DPFA/DCA); 
- 5.º Vogal Efetivo - Sra. Albertina Machado (CM 

Loures/DGMA/DAG); 
- 6.º Vogal Efetivo Sra. Ana Paula Pardal (CM 

Loures/DPFA/DCA); 
- 1.º Vogal Suplente - Sra. Ana Cristina Antunes 

(CM Loures/DPFA/DCA); 
 

- 2.º Vogal Suplente - Sra. Susana Prates (CM 
Loures/DPFA/DCA); 

- 3.º Vogal Suplente - Sra. Sandra Isabel (CM 
Loures/DPFA/DCA). 

 
 

Loures, 1 de março de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

REGRAS DE ENTENDIMENTO 
PARA CONSTITUIÇÃO DE AGRUPAMENTO 

DE ENTIDADES ADJUDICANTES 
 

Entre: 
 
MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva número 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, 4, 
em Loures, aqui representado pelo Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, Bernardino 
Soares 
 
e 
 
MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva 
número 504293125, com sede nos Paços do 
Concelho, Quinta da Memória, Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, Odivelas, aqui representado 
pelo Exmo. Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, Hugo Martins. 
 
 
E considerando que: 
 
- Os intervenientes, aqui representados, 

pretendem a aquisição de serviços de limpeza, 
com inclusão de consumíveis e contentores 
asséticos e respetiva manutenção, para as 
respetivas instalações, pelo período de 1 ano 
renovável automaticamente por iguais e 
sucessivos períodos até um período máximo 
de vigência de três anos, devendo o contrato 
ter o início de produção de efeitos a 1 de 
outubro de 2017; 

 
- Promovendo os intervenientes aqui 

representados, conjuntamente, um só 
procedimento aquisitivo, resultará numa 
redução de meios e custos na instrução e 
lançamento do procedimento, bem como 
existe a possibilidade de resultar na obtenção 
de proposta mais favorável em termos de 
preço; 
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- Os intervenientes aqui representados 
declaram pretender usar o mesmo tipo de 
procedimento aquisitivo, a saber, o concurso 
público, com publicitação no Diário da 
República e no Jornal Oficial da União 
Europeia, com fundamento no disposto na 
alínea b), do n.º 1, do artigo 20.º do Código 
dos Contratos Públicos; 

 
- Se mostra apropriada a criação de um 

agrupamento das entidades adjudicantes aqui 
intervenientes para contratação dos referidos 
serviços. 

 
 
Acordam os intervenientes, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 39.º do Código dos 
Contratos Públicos, constituir um 
AGRUPAMENTO DE ENTIDADES 
ADJUDICANTES, que se regerá pelas regras e 
condições insertas nos artigos seguintes: 

 
 

ARTIGO 1.º 
Objeto 

 
O Município de Loures e o Município de Odivelas 
na qualidade de entidades adjudicantes, acordam 
agrupar-se com vista ao lançamento de um único 
procedimento aquisitivo, do tipo concurso público, 
com publicitação no Diário da República e no 
Jornal Oficial da União Europeia, tendente à 
aquisição de serviços de limpeza, com inclusão de 
consumíveis e contentores asséticos e respetiva 
manutenção, para as suas instalações, pelo 
período de 1 ano renovável automaticamente por 
iguais e sucessivos períodos, até um período 
máximo de vigência de três anos, e com início de 
produção de efeitos pretendido para o dia 1 de 
outubro de 2017, nos termos do disposto, 
designadamente, nos artigos 16.º, n.º 1, alínea b), 
17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea b) e 39.º, todos do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 

 
 

ARTIGO 2.º 
Formalidades a observar 

e repartição de custos 
 

1. Não haverá lugar ao lançamento do 
procedimento em causa nestas regras de 
entendimento enquanto o representante do 
agrupamento não dispuser das peças do 
procedimento, Programa do Concurso e 
Caderno de Encargos, a que se alude no 
número 1 do artigo 5.º, aprovadas pelas 
entidades adjudicantes respetivas através dos 
respetivos órgãos competentes para contratar. 

2. Os custos que se mostrem necessários à 
instrução e lançamento dos documentos do 
procedimento aquisitivo serão suportados pelo 
Município de Loures. 

 
 

ARTIGO 3.º 
Vigência do Agrupamento 

 
O agrupamento constitui-se com a assinatura das 
presentes regras de entendimento, sem 
necessidade de qualquer outra formalidade e 
extingue-se com a assinatura do contrato que 
resulte do procedimento. 

 
 

ARTIGO 4.º 
Representante do Agrupamento 

 
O representante do agrupamento é o Município de 
Loures. 

 
 

ARTIGO 5.º 
Obrigações das Partes 

 
1. A aprovação das peças do procedimento, 

Programa do Concurso e Caderno de 
Encargos, deve ser feita expressamente pelos 
órgãos competentes das entidades 
adjudicantes que integram o agrupamento. 

 
2. Sem prejuízo do que antecede no ponto 1, 

cada entidade adjudicante fica obrigada a 
assegurar por si todos os documentos de 
ordem procedimental que lhe digam respeito, 
tais como requisição interna, autorização de 
despesa, cabimentação orçamental, 
autorização prévia para repartição de 
encargos, se a eles houver lugar, assunção de 
compromissos plurianuais, se a eles houver 
lugar, e/ou outros que use observar ou a que 
se encontre legalmente adstrita. 

 
3. A decisão de adjudicação deve ser tomada 

com o acordo expresso do órgão competente 
para contratar de cada entidade integrante do 
agrupamento. 

 
4. A decisão de aprovação da minuta do 

contrato, bem como a decisão de aceitação ou 
rejeição de reclamação da minuta apresentada 
pela entidade adjudicatária deve ser tomada 
com o acordo expresso do órgão competente 
para contratar de cada entidade integrante do 
agrupamento. 
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ARTIGO 6.° 
Preço da aquisição e repartição do mesmo 

 
1. Deverá ficar estabelecido no caderno de 

encargos do procedimento que o preço da 
aquisição será pago por cada uma das 
entidades adjudicantes em função do 
fornecimento que lhe diga respeito e de 
acordo com o preço que vier a ser 
apresentado pela entidade adjudicatária. 

 
2. Mais deverá ficar estabelecido no caderno de 

encargos do procedimento que a entidade 
adjudicatária emitirá faturas distintas em nome 
de cada entidade adjudicante e que cada 
entidade adjudicante integrante do 
agrupamento é responsável pelo cumprimento 
dos procedimentos necessários para 
assegurar os pagamentos a que fica obrigada 
nos prazos contratualmente estabelecidos e 
responsável pelo respetivo pagamento. 

 
 

ARTIGO 7.º 
Nomeação do Mandatário do Agrupamento 

 
1. Acordam as intervenientes estabelecer como 

mandatário do Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes o Município de Loures, a quem 
são cometidas as necessárias competências 
para promover todos os atos e procedimentos 
necessários com vista ao lançamento do 
procedimento. 

 
2. O Município de Loures fica igualmente 

mandatado para a elaboração das peças do 
procedimento, com integração das regras, 
entre outras, que resultam deste documento, e 
envio dessas peças aos órgãos competentes 
para contratar de cada entidade interveniente 
com vista à aprovação das mesmas, bem 
como fica mandatado para a designação do 
júri do procedimento, assim como para análise 
e aceitação, ou recusa, dos documentos de 
habilitação, caução ou outros documentos a 
serem apresentados pela entidade 
adjudicatária. 

 
3. Incumbirá também ao Município de Loures, 

através do serviço competente para o efeito, a 
prática dos atos tendentes à redução a escrito 
do contrato, designadamente, a notificação da 
decisão de adjudicação, solicitação da caução, 
solicitação dos documentos de habilitação, 
elaboração da minuta do contrato e 
elaboração do contrato. 

 
 
 

ARTIGO 8.º 
Aceitação do Mandatário do Agrupamento 

 
O Município de Loures aceita a sua nomeação 
como mandatário do Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes. 

 
 

ARTIGO 9.º 
Mandato 

 
O mandato durará pelo mesmo período de tempo 
do Agrupamento de Entidades Adjudicantes e será 
exercido gratuitamente. 

 
 

ARTIGO 10.º 
Disposições Finais 

 
Estas regras de entendimento produzem efeitos 
após a sua assinatura. 
 
 
Por ser esta a vontade expressa dos 
intervenientes, vai o presente documento, 
composto por 5 (cinco) páginas, ser rubricado e 
assinado em duplicado, ficando um exemplar em 
poder de cada uma das entidades intervenientes. 

 
 

Loures, 1 de março de 2017. 
 

Pelo Município de Loures, 
 

Bernardino Soares 
(Presidente da Câmara Municipal) 

 
 
 

Pelo Município de Odivelas, 
 

Hugo Martins 
(Presidente da Câmara Municipal) 

 
 
(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 Ricardo Jorge Colaço 
Leão) 
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PLANEAMENTO E CONTROLO DE ATIVIDADES 
 

Proposta de autorização para transferência de 
comparticipações financeiras à AMAGÁS - 
Associação de Municípios para o Gás, AMEGA - 
Associação de Municípios para Estudos e Gestão 
da Água, AML - Área Metropolitana de Lisboa e 
ANMP - Associação Nacional de Municípios 
Portugueses. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 88/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures integra a AMAGÁS - 

Associação de Municípios para o Gás 
(AMAGÁS), a AMEGA - Associação de 
Municípios para Estudos e Gestão da Água 
(AMEGA), a Área Metropolitana de Lisboa 
(AML) e a Associação Nacional de Municípios 
Portugueses (ANMP); 

 
B. A participação do Município de Loures nas 

entidades supra mencionadas implica uma 
transferência financeira anual, a realizar pela 
Câmara Municipal de Loures, cujo montante é 
calculado de acordo com critérios 
estatutariamente fixados; 

 
C. No Orçamento Municipal para 2017 estão 

previstas as verbas a transferir para as 
entidades supra melhor identificadas, no 
âmbito da comparticipação financeira do 
Município de Loures naqueles entes no 
presente ano. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, 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 vigente, autorizar as transferências 
que se discriminam no quadro infra e nas 
condições ali constantes: 
 
Ano 2017: 
 
AMAGÁS 
9.974,70 € 
Valor a pagar de uma só vez 
 
 
AMEGA 
4.420,31 € 
Valor a pagar de uma só vez 
 

AML 
39.691,00 € 
Valor a ser pago em 12 (doze) prestações 
mensais Iguais de 3.307,58 €, cada uma, 
mediante o envio da respetiva fatura 
 
 
ANMP 
5.931,01 € 
Valor a pagar de uma só vez 

 
 

Loures, 1 de março de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de emissão de parecer prévio vinculativo 
à renovação de contratos de prestação de 
serviços na modalidade de avença. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 85/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A celebração ou a renovação de contratos de 

aquisição de serviços, designadamente nas 
modalidades de tarefa e avença, 
independentemente da natureza da 
contraparte, por parte das autarquias locais, 
carece de parecer prévio vinculativo, conforme 
resulta da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro 
(LOE 2017), que aprovou o Orçamento do 
Estado para 2017, mais concretamente do 
disposto, conjugadamente, nos n.ºs 1, 6 e 7 do 
seu artigo 51.º; 

 
B. O n.º 7, conjugado com o n.º 6, ambos do 

artigo 51.º da LOE 2017, prevê que aquele 
parecer é da competência dos respetivos 
órgãos de governo próprios, o que, no caso do 
Município, se traduz na Câmara Municipal; 

 
C. Para efeitos de emissão do referido parecer 

prévio é necessário observar o disposto no n.º 
2 do atrás referido artigo 51.º, ou seja: 
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C.1. Da verificação do caráter não subordinado da 
prestação, para a qual se revele 
inconveniente o recurso a qualquer 
modalidade de vínculo de emprego público; 

C.2. Da verificação da inexistência de pessoal em 
situação de requalificação apto para o 
desempenho das funções subjacentes à 
contratação em causa; 

C.3. Da verificação de emissão de declaração de 
cabimento orçamental pelo órgão, serviço ou 
entidade requerente; 

 
D. Os contratos de prestação de serviços 

pretendidos renovar (com informação 
detalhada no documento ora junto como 
Anexo) são os seguintes: 

 
D.1. Contrato a renovar com a entidade Tiago 

Araújo Guerreiro Teixeira, na modalidade de 
avença, com vista à prestação de serviços de 
apoio técnico especializado de informática, 
junto da DMAQIT, válido pelo período de 1 
ano; 

D.2. Contrato a renovar com a entidade Ana 
Cláudia Cardoso da Cruz Caetano, na 
modalidade de avença, com vista à prestação 
de serviços de consultadoria técnico-jurídica 
especializada às áreas de Intervenção da 
DPCA, consubstanciada no apoio no âmbito 
quer da realização de despesa, quer de 
arrecadação de receita, válido pelo período de 
1 ano; 

 
E. Relativamente aos contratos a renovar: 
 
E.1. Correspondem a necessidades manifestadas 

pelos respetivos serviços requisitantes; 
E.2. O Departamento de Recursos Humanos, nos 

termos legais aplicáveis, apurou do 
cumprimento dos imperativos legais 
pertinentes no que diz respeito à verificação 
de que os serviços a prestar não configuram a 
realização de trabalho subordinado e 
verificação da inexistência de pessoal em 
situação de requalificação apto para o 
desempenho das funções subjacentes à 
contratação em causa; 

E.3. Verifica-se a existência de cabimento 
orçamental. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto, conjugadamente, nos n.ºs 1, 6 
e 7 do artigo 51.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado 
para 2017, emitir parecer prévio vinculativo à 
renovação dos contratos de prestação de serviços 

enunciados no considerando D com as referências 
D.1 e D.2, nos termos e com os fundamentos 
mencionados na presente proposta. 

 
 

Loures, 1 de março de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Designação: Prestação de serviços no regime de 
avença de Apoio técnico especializado de 
informática 
Serviço: DMAQIT 
N.º: 50/2016 
Entidade: Tiago Araújo Guerreiro Teixeira 
Data de início do contrato: 01-04-2017 
Data de fim do contrato: 31-03-2018 
Valor mensal do contrato (s/ IVA): 1.500,00 € 
Valor total anual do contrato (s/ IVA): 18.000,00 
€ 
Obs.: Renovação 
 
 
 
Designação: Prestação de serviços, em regime 
de avença, tendo como objeto prestações 
sucessivas no exercício de profissão liberal, 
nomeadamente a consultadoria técnico-jurídica 
especializada às áreas de intervenção do 
DPFA/DPCA, consubstanciada no apoio no âmbito 
quer da realização de despesas quer de 
arrecadação de receita. 
Serviço: DPCA 
N.º: 44/2016 
Entidade: Ana Cláudia Cardoso da Cruz Caetano 
Data de início do contrato: 01-04-2017 
Data de fim do contrato: 31-03-2018 
Valor mensal do contrato (s/ IVA): 2.598,00 € 
Valor total anual do contrato (s/ IVA): 31.176,00 
€ 
Obs.: Renovação 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
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Proposta de aprovação do montante máximo de 
encargos com o recrutamento de trabalhadores 
necessários à ocupação de postos de trabalho 
previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal da 
Câmara Municipal de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 86/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 14.ª reunião 

extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 28 de outubro de 2016, e nas 1.ª e 2.ª 
reuniões da 5.ª sessão ordinária da 
Assembleia Municipal, realizada em 12 e 17 
de novembro de 2016, respetivamente, foram 
aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa 
de Pessoal para o ano de 2017; 

 
B. De acordo com o previsto no artigo 31.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, no n.º 3 do artigo 42.º desta Lei e em 
conformidade com o artigo 5.º do Decreto-Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro, compete à 
Câmara Municipal decidir sobre o montante 
máximo de cada um dos encargos previstos 
nas alíneas a) a c) do seu n.º 2. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, de acordo com o 
estabelecido no artigo 31.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), no n.º 3 do 
artigo 42.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, em 
conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 5.º 
do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
delibere aprovar o montante máximo de encargos 
com o recrutamento de trabalhadores necessários 
à ocupação de postos de trabalho previstos e não 
ocupados no Mapa de Pessoal da Câmara 
Municipal de Loures, de 840.000,00 €. 

 
 

Loures, 1 de março de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

JOV’ARTE - Bienal Jovem 2017 
 

Proposta de aprovação das Normas de 
Participação e da Ficha de Inscrição da iniciativa. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 89/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures promoveu entre 1992 e 

2001 o JOV’ARTE, concurso de artes 
plásticas, visando a divulgação de novos 
valores; 

 
B. Essa iniciativa assumiu um papel fundamental 

na estratégia de operacionalização das 
políticas municipais de cultura e juventude, 
contribuindo para a criação de condições para 
a divulgação do trabalho e reconhecimento 
dos jovens criadores do Concelho; 

 
C. Em 2015 se considerou pertinente retomar 

este importante projeto, com as necessárias 
reformulações que o tempo e a experiência 
impuseram; 

 
D. A JOV’ARTE - Bienal Jovem se insere nas 

políticas municipais para a juventude e tem 
por objetivo revelar e distinguir o trabalho de 
jovens artistas no campo das Artes Visuais e 
estimular a criação artística inovadora. 

 
 
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 l 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar as normas de participação 
e ficha de inscrição, da iniciativa JOV’ARTE - 
Bienal Jovem 2017. 

 
 

Loures, 27 de fevereiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
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JOV’ARTE | Bienal Jovem 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

I - APRESENTAÇÃO 
 
A JOV’ARTE | Bienal Jovem visa revelar e 
distinguir o trabalho de jovens artistas no campo 
das Artes Visuais e estimular a criação artística 
inovadora. 
 
 
II - ORGANIZAÇÃO 
 
A JOV’ARTE | Bienal Jovem é organizada pela 
Câmara Municipal de Loures, sita na Praça da 
Liberdade, 2674-501 Loures. 
 
 
III - DESTINATÁRIOS 
 
A JOV’ARTE | Bienal Jovem destina-se a cidadãos 
de nacionalidade portuguesa ou estrangeiros, 
residentes em Portugal, com idades 
compreendidas entre os 18 e os 35 anos 
(completados até 31 de dezembro do ano em 
vigor). 
 
 
IV - CATEGORIAS ACEITES A CONCURSO 
 
Serão aceites a concurso obras nas seguintes 
categorias: 
 
- 2D: pintura, fotografia, desenho, entre outras; 
- 3D: escultura, cerâmica, instalação, entre outras; 
- 4D: Vídeo, performance, entre outras. 
 
 
V - ABERTURA DA JOV’ARTE E DIVULGAÇÃO 

DOS PRAZOS DE ENTREGA 
 
1. A abertura do concurso é feita em data a 

anunciar, juntamente com a divulgação da 
calendarização dos prazos referentes ao 
decurso do mesmo. 

 
2. A calendarização do concurso estará 

disponível para consulta nas galerias 
municipais, nos Gabinetes de Apoio à 
Juventude e no sítio oficial da Câmara 
Municipal de Loures (www.cm-loures.pt). 

 
 
 
 
 
 
 

VI - CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 
 
1. A inscrição no concurso é realizada mediante 

a entrega da ficha de inscrição integralmente 
preenchida, acompanhada do respetivo dossiê 
de candidatura, com toda a informação 
solicitada referente à obra a concurso. 

 
2. A ficha de inscrição encontra-se disponível 

nas galerias municipais, nos Gabinetes de 
Apoio à Juventude e no sítio oficial da Câmara 
Municipal de Loures (www.cm-loures.pt). 

 
3. Do dossiê de candidatura deverão constar, 

impreterivelmente: 
 
- Ficha de inscrição corretamente preenchida 

(de forma legível e em maiúsculas); 
- Currículo do concorrente (versão reduzida 

com o máximo de 500 carateres), organizado 
por ordem cronológica decrescente (texto 
corrido em formato doc para inclusão no 
catálogo); 

- Memória descritiva do projeto (com o máximo 
de 500 carateres), com a descrição, 
apresentação e fundamentação da obra (texto 
corrido em formato doc para inclusão no 
catálogo); 

- Três imagens da obra em formato tiff com 300 
dpi (várias vistas da obra, pormenores, etc.); 

- Indicação das necessidades técnicas para a 
sua exposição/exibição pública, esquema e 
calendário de montagem (se aplicável); 

- Outros elementos que possam ser 
fundamentais à compreensão da obra e ao 
percurso do candidato (CV, portefólio, entre 
outros). 

 
4.  Do dossiê de candidatura deverão constar 

todos os itens solicitados pela organização, 
apresentados nas formas especificadas e em 
português. 

 
5. As inscrições devem ser efetuadas até ao dia 

indicado na calendarização anunciada, não 
sendo aceites quaisquer inscrições após esta 
data. 

 
6. A ficha de inscrição devidamente assinada e o 

dossiê de candidatura deverão ser remetidos 
para o endereço eletrónico bienaljovarte@cm-
loures.pt, fazendo fé a data de envio dos 
mesmos. 

 
7. Será aceite apenas uma obra por concorrente, 

sendo que as obras 2D não poderão exceder 
as dimensões máximas de 200x200 cm, as 
obras 3D não poderão exceder as dimensões 
máximas de 150x150x150 cm e o peso 
máximo de 100 Kg. 
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8. As obras a concurso deverão ser recentes (do 
próprio ano ou do ano anterior) e nunca terem 
sido alvo de premiação noutro concurso. 

 
9. As obras a concurso deverão ser entregues 

em condições de serem expostas ou exibidas. 
 
10. Cada obra deverá ser devidamente assinada e 

autenticada pelo autor, no próprio suporte ou 
mediante certificado que acompanhe a 
mesma. 

 
11. O não cumprimento rigoroso de todas as 

especificações acima estabelecidas implica a 
desclassificação imediata. Desta decisão não 
haverá recurso. 

 
 
VII - ADMISSÃO A CONCURSO 
 
A Divisão de Cultura da Câmara Municipal de 
Loures verificará a conformidade das candidaturas 
recebidas com o disposto nestas normas, sendo 
imediatamente excluídas as que não estejam de 
acordo com as mesmas. 
 
 
VIII - PRÉ-SELEÇÃO DAS OBRAS A CONCURSO 
 
Na fase de pré-seleção, o júri determinará quais 
as obras admitidas a concurso, através da análise 
dos dossiês de candidatura, tendo em conta o 
percurso do artista e critérios de qualidade 
artística, técnica e criativa, assim como a 
relevância e caráter inovador da obra a concurso, 
no contexto do panorama artístico atual. 
 
 
IX - DIVULGAÇÃO DOS PRÉ-SELECIONADOS 
 
1. Os participantes serão informados, através de 

ofício enviado pela Câmara Municipal de 
Loures, se a sua obra foi admitida ou excluída. 

 
2. A lista dos pré-selecionados será publicada no 

sítio oficial da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt), na data indicada na 
calendarização anunciada. 

 
 
X - RECEÇÃO DAS OBRAS 
 
1. As obras admitidas a concurso deverão ser 

entregues no Gabinete da Área de 
Galerias/Galeria Municipal Vieira da Silva, 
Parque Adão Barata, 2670 Loures, nas datas 
e nos horários indicados na calendarização 
anunciada. 

 

2. No ato da receção, todas as obras são 
registadas e é verificada a integridade das 
mesmas, sendo fornecida uma cópia da ficha 
de inscrição, autenticada pela organização, 
que passará a ser o documento comprovativo 
da receção da obra por parte dos serviços 
municipais. 

 
3. A entrega, envio, portes, transporte e recolha 

das obras a concurso são da inteira 
responsabilidade dos participantes. 

 
 
XI - ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO 
 
1. A seleção e avaliação das obras para 

atribuição dos prémios são feitas tendo em 
conta critérios de qualidade artística, técnica e 
criativa, assim como a relevância e caráter 
inovador da obra a concurso, no contexto do 
panorama artístico atual. 

 
2. São atribuídos três prémios pecuniários às 

obras que mais se destacarem pela sua 
qualidade, criatividade e inovação: 

 
1.º prémio - 1.500,00 € 
2.º prémio - 1.000,00 € 
3.º prémio - 500,00 € 
 
3. Ao vencedor do primeiro prémio será dada 

ainda a oportunidade de realizar uma 
exposição individual, em espaço municipal, no 
ano seguinte ao do concurso, em data e local 
a designar posteriormente. 

 
 
XII - JÚRI 
 
1. O Júri será constituído pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Loures, ou seu 
representante, que presidirá e por quatro 
personalidades de reconhecido mérito, 
qualificação, idoneidade e notoriedade no 
campo das Artes. 

 
2. A composição do júri será divulgada no sítio 

oficial da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt). 

 
3. Ao Júri caberá determinar, no decorrer da fase 

de pré-seleção, a participação ou exclusão de 
qualquer obra, assim como, no decorrer da 
fase de seleção, a atribuição dos prémios e 
menções honrosas. 

 
4. O Júri reserva-se ao direito de não atribuir 

algum ou todos os prémios se a qualidade das 
obras assim o impuser, bem como a decidir da 
atribuição de menções honrosas. 
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5. As deliberações do Júri, referentes à pré-
seleção e premiação, são definitivas, não 
sendo admitido qualquer tipo de recurso. 

 
6. Os elementos do Júri são obrigados a sigilo 

até à divulgação pública dos premiados e das 
menções honrosas. 

 
 
XIII - DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS PARA 

A EXPOSIÇÃO, DOS PREMIADOS E DAS 
MENÇÕES HONROSAS 

 
1. Os selecionados para a exposição da bienal 

serão informados através de ofício enviado 
pela Câmara Municipal de Loures. 

 
2. A lista dos selecionados para a exposição da 

bienal será publicada no sítio oficial da 
Câmara Municipal de Loures (www.cm-
loures.pt), na data indicada na calendarização 
anunciada. 

 
3. Os premiados e as menções honrosas serão 

anunciados no dia da inauguração da 
exposição. 

 
 
XIV - UTILIZAÇÃO DAS OBRAS 
 
1. Os prémios são aquisitivos, passando as 

obras premiadas a pertencer ao acervo 
municipal, a partir da data de atribuição dos 
prémios. 

 
2. Aos artistas premiados não será devida 

qualquer outra contrapartida para além do 
valor do prémio atribuído. 

 
3. Os vencedores terão de passar recibo para 

receber o valor do prémio. 
 
4. A Câmara Municipal de Loures reserva-se o 

direito de exibir e/ou reproduzir as obras 
apresentadas a concurso nos locais e através 
dos meios que considere adequados para a 
divulgação do concurso. 

 
 
XV - EXPOSIÇÃO E DIVULGAÇÃO 
 
1. As obras admitidas a concurso serão exibidas 

conjuntamente numa exposição a decorrer na 
data indicada na calendarização anunciada, 
na Sala Multiusos do Pavilhão do Parque 
Adão Barata em Loures. 

 
2. As obras não poderão ser retiradas ou 

substituídas, sob qualquer pretexto, antes do 
encerramento da exposição. 

3. A conceção e montagem da exposição serão 
da exclusiva responsabilidade da organização 
do concurso. 

 
4. A organização patrocinará a publicação de um 

catálogo onde constarão as obras patentes na 
exposição, assim como o nome dos respetivos 
autores. Não será devida qualquer 
contrapartida pecuniária ou de outra natureza, 
aos artistas, pela inclusão das obras no 
catálogo a publicar. 

 
5. Os artistas autorizam a menção dos seus 

nomes e a reprodução das suas obras, para 
promoção e divulgação da JOV’ARTE | Bienal 
Jovem, assim como a exposição das suas 
obras de acordo com os critérios aplicados 
pela organização. 

 
6. Sempre que se justifique, a organização 

poderá requerer a presença e o apoio dos 
artistas na montagem das respetivas obras. 

 
 
XVI - VENDA DE OBRAS DURANTE A 

EXPOSIÇÃO 
 
Aos interessados na aquisição das obras 
selecionadas será facultado, pela Câmara 
Municipal de Loures, o nome e o contacto do 
artista, não tendo esta entidade qualquer 
intervenção neste processo. 
 
 
XVII - RECOLHA DAS OBRAS 
 
1. As obras deverão ser levantadas pelos 

respetivos autores ou por quem estes 
validamente indicarem, no Gabinete da Área 
de Galerias/Galeria Municipal Vieira da Silva, 
Parque Adão Barata, 2670 Loures, 
impreterivelmente nas datas e horários 
indicados na calendarização anunciada, 
mediante a apresentação do documento 
entregue pela organização aquando da 
entrega da obra (cópia da ficha de inscrição). 

 
2. Os encargos inerentes à recolha das obras 

são da inteira responsabilidade dos 
participantes. 

 
3. A Câmara Municipal de Loures não se 

responsabiliza pela conservação e destino das 
obras, assim como quaisquer danos ocorridos 
nas mesmas, findo o prazo indicado para a 
sua recolha. 
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4. Caso a obra não seja levantada até à data 
prevista para a sua recolha, entende-se como 
vontade do autor que a mesma constitua 
doação para o acervo municipal de artes 
visuais da Câmara Municipal de Loures. 

 
5. Se a obra não for levantada até à data prevista 

para a sua recolha, por motivo de força maior 
devidamente justificado e sob pré-aviso, 
poderá o prazo de recolha ser prolongado até 
mais 90 dias, findo os quais aplica-se o 
disposto do número anterior. 

 
 
XVIII - RESPONSABILIDADE E SEGURO 
 
1. A Câmara Municipal de Loures não assume 

qualquer responsabilidade pelas obras que 
não estejam em perfeitas condições na sua 
receção ou que se venham a extraviar por 
razões que lhe sejam alheias. 

 
2. A Câmara Municipal de Loures não se 

responsabiliza por qualquer dano ou extravio 
causado durante a guarda, transporte ou 
apresentação pública das obras originais, 
exceto no âmbito do seguro efetuado para o 
efeito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIX - CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela 
organização, em conjunto com o Júri. 
 
 
XX - CONTACTOS 
 
Quaisquer comunicações ou pedidos de 
informação deverão ser dirigidos à Área de 
Galerias da Divisão de Cultura, pelo telefone 211 
150 663 ou por correio eletrónico para 
dc_galerias@cm-loures.pt. 
 
 
XXI - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Todas as candidaturas pressupõem a total 
aceitação das regras estabelecidas nas presentes 
normas de participação ou em quaisquer 
documentos emitidos pela organização. 
 
 
XXII - LEI E FORO 
 
Ao concurso e ao presente documento aplica-se a 
lei portuguesa, sendo o foro da Comarca de 
Loures o competente para dirigir qualquer litígio 
relativo aos mesmos. 
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JOV’ARTE | Bienal Jovem 

  
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
              (a preencher pelo serviço) 

F.I. nº: Nº de referência: 

 

Identificação 

Nome (completo): 

Nome artístico: 

Categoria em que se inscreve 2D: 3D: 4D: 

Morada: 

Código Postal:                   -          Localidade: Distrito: 

Telefone: Telemóvel: E-mail: 

Data de nascimento: Naturalidade: Nacionalidade: 

BI/CC: Data de emissão: Arquivo: 

NIF: 

 

Identificação da obra 

Título: 

Ano de realização: 

Técnica: 

Materiais: 

Altura: Largura: Profundidade: 

Suporte: Formato de gravação (4D): Duração (4D): 

Peso (3D): Valor do seguro: Valor para venda: 

 

Os candidatos declaram aceitar as condições das presentes normas de participação. 
Data: _________________________ 
Assinatura: _______________________________________________________________________________________________________ 
                                        (assinatura conforme consta no documento de identificação) 
 
 

Recebido por: Devolvido por: 

Entregue por: Levantado por: 

Data: Data: 

 

Nota: A ficha de inscrição só deverá ser remetida após estar integralmente preenchida e devidamente assinada. A 
obra só poderá ser levantada mediante a apresentação deste documento validado pelo serviço. 

 
JOV’ARTE | Bienal Jovem - Câmara Municipal de Loures 

Departamento de Cultura, Desporto e Juventude/ Divisão de Cultura 
Galeria Municipal Vieira da Silva, Parque Adão Barata, 2670 Loures 

T: 211 150 663 | E-mail: bienaljovarte@cm-loures.pt 

 
(Aprovada por unanimidade, não tendo participado na votação o Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço 
Leão) 
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Feira da Ladra Jovem 2017 
 

Proposta de aprovação das Normas de 
Participação da iniciativa. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 90/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A iniciativa “Feira da Ladra Jovem”, promovida 

pelo Município de Loures, desde 2011, irá 
decorrer nos dias 12 e 19 de março, 2 de abril, 
14 de maio, 4 de junho, 18 junho e 2 de julho 
de 2017, no Parque Engenheiro Adão Barata; 

 
B. Esta iniciativa assume um papel fundamental 

na estratégia de operacionalização da política 
municipal de juventude, cujo principal objetivo 
é a criação de condições para que a 
população juvenil do Concelho se sinta 
plenamente integrada do ponto de vista social, 
cultural e educacional, entre outros; 

 
C. A Feira da Ladra Jovem visa permitir aos 

jovens munícipes a mostra e venda de artigos, 
novos ou usados e de produtos artesanais de 
cariz urbano e contemporâneo, possibilitando 
a divulgação da sua criatividade e dinamismo. 

 
 
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, na sua 
redação atual, aprovar as normas de participação 
na iniciativa “Feira da Ladra Jovem 2017”, a 
decorrer mensalmente entre março e julho de 
2017, no Parque Engenheiro Adão Barata. 

 
 

Loures, 27 de fevereiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

Feira da Ladra Jovem 2017 
 

Quadro Normativo 
 

Artigo 1.º 
(Organização) 

 
A Feira da Ladra Jovem é um evento organizado 
pelo Município de Loures, nomeadamente pelo 
Gabinete de Juventude, que tem como objetivo a 
promoção de venda de peças em segunda mão, 
assim como de produtos de artesanato da 
comunidade juvenil. 
Podem participar jovens com idade entre os 16 e 
os 35 anos, assim como Associações Juvenis. 

 
 

Artigo 2.º 
(Localização) 

 
A Feira realiza-se no Parque Engenheiro Adão 
Barata em Loures. 

 
 

Artigo 3.º 
(Periodicidade e Horário de Funcionamento) 

 
A Feira da Ladra Jovem realiza-se, nas seguintes 
datas: 
 

Dias Horários 
12 e 19 de março 

02 de abril 

14 de maio 

 
 

14h30 às 18h30 

04 de junho 

18 de junho 

02 de julho 

 
 

15h às 19h 

 
 

Artigo 4.º 
(Objeto) 

 
1. Os produtos em mostra são: artesanato 

urbano e tradicional, arte, artigos usados - 
livros CDs, DVDs, jogos, calendários, roupa e 
brinquedos em segunda mão, mobiliário, etc.. 
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Artigo 5.º 
(Inscrições) 

 
1. As inscrições são feitas através do 

preenchimento da ficha de inscrição, 
acompanhada do respetivo termo de 
responsabilidade (fornecido pela organização), 
comprovando-se os respetivos dados pessoais 
pela apresentação obrigatória de BI e cartão 
do contribuinte ou cartão do cidadão. 

 
2. As inscrições podem ser entregues pelas 

seguintes formas: 
 
a) Presencialmente na Loja Ponto Já, de 

segunda-feira a sábado, das 10h às 13h e das 
14h às 18h, no Parque Engenheiro Adão 
Barata; ou no Gabinete de Apoio à Juventude 
de Santo António dos Cavaleiros, segunda-
feira das 14h00 às 18h00 e de 3.ª feira a 6.ª 
feira das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 
18h00, no Largo Francisco Moraes, 2660-261 
Santo António dos Cavaleiros; 

 
b) Por e-mail, através do endereço eletrónico 

gaj_loures@cm-loures.pt; 
 
c) Por correio, para o endereço Câmara 

Municipal de Loures-Loja Ponto Já - E.N.8, 
Parque Engenheiro Adão Barata, 2674-501 
Loures, considerando-se a data do respetivo 
carimbo; 

 
3. É possível a inscrição de participação em um 

ou vários dias; 
 
4. As Associações Juvenis terão que identificar o 

responsável pela participação na Feira; 
 
5. O número máximo de lugares disponíveis é de 

30 (trinta) sendo as vagas ocupadas por 
ordem de inscrição.  

 
 

Artigo 6.º 
(Ocupação) 

 
1. A atribuição dos espaços a cada um dos 

expositores é definida pelo Município e têm as 
seguintes dimensões e caraterísticas (4m x 
1m). 

 
2. A ocupação/preparação dos espaços pelos 

expositores prevê a comparecência dos 
mesmos uma hora antes do início do evento, 
para a montagem do espaço. 

 
3. O expositor não pode danificar o espaço 

disponibilizado ou o pavimento. 

4. Os expositores não podem dispensar o seu 
direito de espaço a outrem. 

 
5. É proibida a exposição e/ou venda de artigos 

fora dos respetivos espaços, assim como 
qualquer tipo de publicidade. 

 
 

Artigo 7.º 
(Obrigações do Município) 

 
Cabe ao Município de Loures, no âmbito do 
presente evento, a: 
 
a) Cedência do local para a sua realização; 
 
b) Atribuição e distribuição da ocupação dos 

espaços; 
 
c) Vigilância durante o evento, bem como a 

limpeza das áreas comuns de circulação. 
 
 

Artigo 8.º 
(Obrigações dos Expositores) 

 
São obrigações dos Expositores:  
 
a) A montagem e desmontagem das 

estruturas/mesas a utilizar na exposição dos 
materiais são da responsabilidade do 
expositor; 

 
b) A disposição das suas peças/produtos, 

devendo o preço de venda respetivo estar 
marcado em local visível e de modo legível; 

 
c) Zelar pelos seus produtos em caso de 

condições atmosféricas adversas (calor, raios 
solares, chuva); 

 
d) A permanência no seu espaço durante o 

horário de funcionamento da Feira, não 
podendo abandonar o evento antes da hora do 
encerramento; 

 
e) Deixar o seu espaço limpo e livre de lixo ou 

quaisquer detritos no final de cada dia; 
 
f) Permanecer no local. 

 
 

Artigo 9.º 
(Secretariado e Fiscalização) 

 
Para garantir o bom funcionamento da Feira, 
durante o horário da mesma estarão presentes 
funcionários da Organização em permanência. 
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Artigo 10.º 
(Disposições Finais) 

 
1. Não são admitidos menores de 16 anos como 

expositores no evento. No caso de menores 
de idade, é obrigatória a apresentação de 
autorização expressa dos pais ou 
responsáveis legais. 

 
2. Os expositores obrigam-se a cumprir, para 

além do disposto no presente normativo, todas 
as disposições legais e regulamentares 
aplicáveis à sua atividade e aos produtos que 
comercializam. 

 
3. Os expositores são os únicos responsáveis, 

perante as autoridades tributárias, 
administrativas e policiais, pela venda dos 
bens expostos/comercializados. 

 
4. A Feira da Ladra Jovem apenas se realiza 

quando as condições atmosféricas assim o 
permitam. 

 
5. Não é permitida a venda de artigos que, pela 

sua natureza, constituam perigo para saúde 
pública ou ponham em causa o bem-estar dos 
restantes vendedores e público em geral. 
Também não serão admitidos materiais 
danificados e artigos contrafeitos. 

 
6. A Organização poderá realizar ações de 

avaliação dos espaços e respetivos produtos. 
 
7. O Município não se responsabiliza por 

qualquer dano material ou físico que ocorra na 
montagem, durante o evento e na 
desmontagem. 

 
8. A inscrição na Feira da Ladra Jovem implica a 

aceitação de todos os artigos inscritos no 
presente Quadro Normativo. 

 
9. O transporte e alimentação dos expositores 

são de sua responsabilidade. 
 
10. Os casos omissos serão decididos pela 

Organização. 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 
 

CULTURA 
 

Academia de Clarinete 
Marcos Romão dos Reis Jr. 

 
Proposta de aprovação das Normas de 
Participação e da Ficha de Inscrição da iniciativa. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 91/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem atribuições 

no domínio da cultura, nomeadamente no que 
concerne ao apoio a atividades culturais para 
a população; 

 
B. É objetivo do Município o aumento da oferta 

de atividades que, pelos meios adequados, 
potenciem a melhoria de qualidade de vida 
das populações; 

 
C. A Música, quer como manifestação social e 

cultural quer como forma de expressão da 
realidade, do indivíduo e da comunidade, 
constitui um veículo para a prossecução dos 
objetivos enunciados; 

 
D. A Academia de Clarinete Marcos Romão dos 

Reis Jr. pretende promover a formação e a 
atividade cultural no Município de Loures com 
o desenvolvimento e gosto pela música, em 
particular pelos metais e clarinete; 

 
E. Esta formação musical permitirá também 

consolidar a reputação do Município no 
panorama nacional e internacional como a 
Capital do Clarinete; 

 
F. Os valores que se propõe cobrar por inscrição 

estão de acordo com o previsto no Regime 
Financeiro das Autarquias Locais e Entidades 
lntermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nas al.s e) e 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, bem como do artigo 21.º da Lei 
n° 73/2013, de 3 de setembro, aprovar as normas 
de participação e ficha de inscrição da Academia 
de Clarinete Marcos Romão dos Reis Jr.. 
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Loures, 1 de março de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 

Academia de Clarinete 
Marcos Romão dos Reis Jr. | Loures 

 
Normas de Participação 

 
Marcos Romão dos Reis Jr., lourense, tornou-se 
por mérito próprio numa das grandes referências 
nacionais no que respeita à execução, 
composição e ensino do clarinete. No ano do 
centenário do nascimento deste músico, a Câmara 
Municipal de Loures institui a Academia de 
Clarinete com o seu nome, prestando-lhe assim 
homenagem. 
 
A Academia de Clarinete Marcos Romão Jr., com 
abertura em 2017, funcionará em Loures e visa o 
incremento da qualidade da ação cultural 
municipal, alicerçado num projeto de formação 
musical de caráter continuado, projetando Loures 
no panorama nacional e internacional como a 
Capital do Clarinete. 
 
Este projeto privilegia a formação e difusão 
musical e visa promover o desenvolvimento e o 
aperfeiçoamento artístico dos agentes musicais 
locais - músicos, bandas filarmónicas, orquestras 
ligeiras e escolas de música - viabilizando 
experiências de aprendizagem com alguns dos 
melhores músicos nacionais e internacionais e de 
partilha com outros jovens músicos. 
 
A Academia de Clarinete Marcos Romão Jr. 
contribuirá, de forma única, para o reforço do 
apoio aos agentes musicais do concelho, dando a 
oportunidade de aprendizagem e aperfeiçoamento 
técnico com músicos de mérito nacional e 
internacional, complementando a oferta formativa 
regular das escolas de música do movimento 
associativo. 
 
A Academia de Clarinete Marcos Romão Jr. 
passa, por isso mesmo, pela motivação dos 
jovens, abrindo-lhes novos horizontes de 
conhecimento, a partir do contacto com novos 
professores, novos métodos de ensino, criando 
oportunidades de novas experiências individuais e 
coletivas, consolidando, ao mesmo tempo, as 
relações sociais entre eles e projetando o trabalho 
desenvolvido durante a formação nas bandas 
filarmónicas, orquestras ligeiras e escolas de 
música, contribuindo assim para a melhoria 
qualitativa das mesmas e do panorama musical 
geral. 

A Academia de Clarinete Marcos Romão Jr., a par 
dos eventos bianuais ”Meeting Internacional de 
Clarinete” e Clarinete In Orquestra”, completa a 
tríade de ações em articulação pedagógica e 
artística, que reforçará o estímulo à formação e 
criação musical. 
 
1. Organização e coordenação geral do 

Projeto 
 
A organização e coordenação geral do projeto 
cabe à Câmara Municipal de Loures. 
 
2. Direção Pedagógica 
 
A direção pedagógica da Academia de Clarinete 
Marcos Romão Jr. é da responsabilidade de 
professor convidado de reconhecido mérito 
nacional e internacional. 
 
3. Funcionamento 
 
A Academia de Clarinete Marcos Romão Jr. 
funcionará em Loures e contempla duas vertentes 
de atividade: formação e difusão musical. 
 
3.1. Formação 
 
A formação decorre ao fim de semana, com 
caráter mensal, em calendário a divulgar 
anualmente, em sessões de duração total até 12 
horas. Cada sessão é independente e carece de 
inscrição e respetivo pagamento. 
 
Os participantes inscritos participam em função de 
distribuição definida pela Direção Pedagógica, 
conciliando-se sempre que possível os interesses 
dos alunos. O modelo e organização de trabalho 
são definidos pela direção pedagógica. A 
Academia fornecerá a cada participante os 
conteúdos didáticos (textos, partituras, etc.) a 
abordar nas sessões. 
 
3.2. Difusão musical - concertos 
 
Os concertos, dirigidos ao público em geral e de 
acesso gratuito, ocorrerão no final de cada sessão 
de formação e em momentos extraordinários que 
venham a justificar-se no quadro do plano de 
formação. 
 
4. Inscrições 
 
As inscrições deverão ser efetuadas mediante o 
preenchimento de ficha de Inscrição própria, a 
remeter para o correio eletrónico dc@cm-loures.pt 
ou para o endereço Câmara Municipal de 
Loures/Divisão de Cultura, Praça da Liberdade, 
2674-501 Loures. 
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A Inscrição na Academia pressupõe a aceitação 
integral das normas de participação e entrega de 
toda a documentação que vier a ser exigida 
(termos de responsabilidade, documentos de 
identificação pessoal, comprovativo de residência, 
quando aplicável). 
 
5. Valores de inscrição 
 
Os valores de inscrição para participação na 
Academia de Clarinete Marcos Romão Jr. são: 
 
1. Alunos das escolas de música do movimento 

associativo, músicos das bandas filarmónicas 
e orquestras ligeiras do Concelho: 10,00 € 
(dez euros)/sessão. 

2. Alunos e/ou músicos de conservatório e 
escolas superiores de música residentes no 
Concelho: 25,00 € (vinte e cinco 
euros)/sessão. 

3. Alunos e/ou músicos de conservatório e 
escolas superiores de música não residentes 
no Concelho: 50,00 € (cinquenta 
euros)/sessão. 

4. Alunos e/ou músicos de conservatório e 
escolas superiores de música não residentes 
no Concelho, e ao abrigo do acordo de 
colaboração a estabelecer entre o respetivo 
município e o município de Loures 
beneficiarão de 20% de desconto/sessão. 

5. A Câmara Municipal de Loures poderá decidir 
pela isenção do pagamento. 

 
6. Refeições e Alojamento 
 
As refeições e alojamentos serão da 
responsabilidade dos participantes. 
 
7. Meios de pagamento 
 
Os inscritos poderão proceder ao pagamento dos 
respetivos valores em numerário, cheque ou 
transferência bancária. 
 
8. Critérios de seleção 
 
 
O número de vagas na Academia em cada sessão 
é limitado, pelo que poderá haver lugar a seleção 
em função dos seguintes critérios e respetiva 
ordem de prioridade: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Alunos das escolas de música do movimento 
associativo e músicos das bandas filarmónicas 
e/ou orquestras ligeiras do concelho de 
Loures; 

2. Residência no concelho de Loures; 
3. Ordem de chegada da ficha de inscrição. 
 
9. Condições de participação 
 
Os participantes devem fazer acompanhar-se dos 
seus próprios instrumentos musicais, não se 
responsabilizando a Academia pelo seu 
fornecimento. 
 
10. Desistências e alteração na modalidade de 

inscrição 
 
Em caso de desistência, a mesma deve ser 
comunicada à organização, impreterivelmente, 
com a antecedência de dois dias úteis, sendo 
nesse caso restituído 100% do valor pago. 
 
Após a data limite acima referida, o candidato não 
terá direito a qualquer devolução de quantias 
anteriormente liquidadas. 
 
11. Casos Omissos 
 
Todos os casos omissos nas presentes Normas 
de Participação serão resolvidos pela Câmara 
Municipal de Loures. 
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Academia de Clarinete 

Marcos Romão dos Reis Jr. | Loures 

 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

INSCRIÇÃO 
 

 

N.º de Inscrição 
 

 
 

DADOS PESSOAIS 
Nome do(a) aluno(a): 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Idade: ________ 
 

Morada: _______________________________________________________________________________ 
 

Código Postal: ____-___       ________________                                    Localidade: _______________________ 
 

Telemóvel _______________   E-mail _______________________Telefone: __________________ 

 
 

HABILITAÇÕES MUSICAIS 
Instrumento: _________________________________ Há quantos anos? ___________ 
 
Frequência de Estabelecimento de Ensino e/ou Banda/Orquestra/Escola de Música: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Diplomas/Certificados obtidos: _____________________________________________________________________ 
 
Habilitações Literárias: ____________________________________________________________________________ 
 

Já frequentou algum Curso Orientado pela CML e/ou outras instituições? Não              Sim      
Ano: ______________________ Local: __________________________________________________ 

 
 

DATAS DE INCRIÇÃO________________________________________ 
março, abril , maio, junho, novembro e  dezembro 

 

PAGAMENTO: 

Cheque  Transferência Bancária  Numerário na Divisão Financeira do Município de Loures    

 
Assinatura do(a) Aluno(a): ___________________________________________________________ 

 
Assinatura do(a) Encarregado(a) de Educação:___________________________________________ 

 

Associação (Banda/Orquestra/Escola de Música) a que pertence: ___________________________ 
 
 

A Direção 
 

 

Assinatura e carimbo da Associação (quando se aplique) 
 

Data:  ___/____/_____ 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo participado na votação o Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço 
Leão) 
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Proposta de aprovação da aceitação de doação de 
acervo documental para incorporação nas 
reservas do Museu de Cerâmica de Sacavém. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 92/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Os proprietários dos bens discriminados na 

informação anexa manifestaram a vontade de 
os doar ao Município de Loures; 

 
B. Tal doação constitui um enriquecimento ao 

património existente no Museu de Cerâmica 
de Sacavém (Centro de Documentação 
Manuel Joaquim Afonso), com um acervo 
documental de referência para o estudo e 
produção de conteúdos sobre as temáticas 
para as quais está vocacionado; 

 
C. Em consonância com o artigo 13.º da Lei n.º 

47/2004, de 19 de agosto, “a incorporação 
representa a integração formal de um bem 
cultural no acervo do Museu”, sendo a doação 
uma das formas de incorporação previstas no 
n.º 1 do artigo 16.º do Capítulo VI do 
Regulamento da Política de Incorporações do 
Museu de Cerâmica de Sacavém e do Núcleo 
Museológico Casa-Museu José Pedro. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da alínea j) 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, aceitar a doação do acervo 
documental discriminado na informação registada 
sob o n.º E/110502/2016, em anexo, no valor 
estimado de 8.400,00 € (oito mil e quatrocentos 
euros), sem qualquer contrapartida, destinado a 
incorporar as reservas do Museu de Cerâmica de 
Sacavém, nomeadamente do Centro de 
Documentação Manuel Joaquim Afonso. 

 
 

Loures, 6 de fevereiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas características, 
a listagem de bens objeto da doação acima 
referida, encontra-se disponível em suporte 
informático, formato .pdf, no Gabinete Loures 
Municipal. 
 
 
 
Proposta de aprovação da aceitação, a título de 
inventário, de doação de obras da autoria de Rui 
Lima de Matos, para integração no acervo das 
Galerias Municipais de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 93/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Os Municípios têm atribuições nos domínios 

do património e da cultura (alínea e), n.º 2, do 
artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual), 
incumbindo-lhes o conhecimento, estudo, 
proteção, valorização e divulgação do 
património cultural (n.º 3 do artigo 3.º da Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro); 

 
B. Foi manifestada a vontade, pelo Sr. Rui Lima 

Matos, de doação ao Município de obras da 
sua autoria, por forma a integrarem o acervo 
das Galerias Municipais de Loures; 

 
C. A Divisão de Cultura - Área de Galerias, deu 

parecer favorável à incorporação das obras no 
seu acervo, conforme registo de movimento no 
webdoc n.º E/100420/2016. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da aI. j) 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 aceitação, a título de 
inventário, da doação das obras indicadas no 
documento em anexo, registado em webdoc sob o 
n.º E/100420/2016, às quais foi atribuído o valor 
total estimado de 1.250,00 € (mil duzentos e 
cinquenta euros). 

 
 

Loures, 17 de fevereiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
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NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas características, 
a listagem de bens objeto da doação acima 
referida, encontra-se disponível em suporte 
informático, formato .pdf, no Gabinete Loures 
Municipal. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação de Acordo de Colaboração 
a celebrar entre o Município de Loures e a EGEO 
Tecnologia e Ambiente, SA, no âmbito da 12.ª 
edição do Prémio Literário Maria Amália Vaz de 
Carvalho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 104/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A promoção e o apoio a atividades de 

natureza cultural são competências das 
autarquias na prossecução dos interesses 
próprios das respetivas populações; 

 
B. O Prémio Literário Maria Amália Vaz de 

Carvalho visa, nas quatro modalidades que 
atualmente promove (Poesia, Prosa de Ficção, 
Jovens Talentos - Poesia, Jovens Talentos - 
Prosa de Ficção), incentivar a produção 
literária em Língua Portuguesa, premiando 
obras inéditas de autores portugueses; 

 
C. Este Prémio pretende homenagear a memória 

da escritora e ativista feminina que, ao longo 
da sua vida, contribuiu para a dinamização 
cultural do Município; 

 
D. A consolidação nacional deste prémio, 

instituído desde 1993, é notória quer no 
número de trabalhos a concurso, quer no 
mercado livreiro nacional; 

 
E. A EGEO Tecnologia e Ambiente S.A., 

empresa de referência no mercado da gestão 
global de resíduos, com sede no concelho de 
Loures e o Município de Loures estabeleceram 
um acordo de colaboração, no âmbito da 
realização do 11.º Prémio Literário Maria 
Amália Vaz de Carvalho - 2014/2016; 

 
F. Por forma a dar continuidade a essa parceria, 

pretendem formalizar uma nova colaboração 
que contemple a 12.ª edição do Prémio 
Literário Maria Amália Vaz de Carvalho para 
os biénios 2016/2017 e 2017/2018, nas 
modalidades de Poesia e Jovens Talentos - 
Poesia. 

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, na sua 
redação atual, aprovar o acordo de colaboração 
entre a EGEO e Município de Loures, em anexo, 
no âmbito da sua parceria, na realização do 12.º 
Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho, 
nos termos da informação técnica registada sob o 
webdoc n.º E/8055/2017. 

 
 

Loures, 23 de fevereiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

a celebrar 
entre o Município de Loures e a EGEO 

 
Considerando que: 
 
I. A promoção e o apoio a atividades de 

interesse municipal são uma das 
competências das autarquias na prossecução 
dos interesses próprios, comuns e específicos 
das respetivas populações. 

 
II. As autarquias desempenham um papel 

fundamental no desenvolvimento e incremento 
da cultura e, de forma a atingir os seus 
objetivos, necessitam de conjugar esforços 
com várias entidades públicas e privadas. 

 
III. O Prémio Literário Maria Amália Vaz de 

Carvalho tem como finalidade incentivar a 
produção literária em Língua Portuguesa, 
premiando obras inéditas de autores de 
nacionalidade portuguesa ou naturalizados. 

 
IV. Este Prémio pretende homenagear a memória 

da escritora e ativista que, ao longo da sua 
vida contribuiu para a dinamização cultural do 
concelho. No Palácio de Pintéus, onde viveu, 
foi lida publicamente a sua primeira obra, Uma 
Primavera de Mulher, publicada em 1867. 

 
V. Existe um interesse recíproco na definição dos 

termos de cooperação entre as duas partes, 
por meio da celebração de um acordo de 
colaboração que vise a realização do Prémio 
Literário Maria Amália Vaz de Carvalho, nas 
suas várias vertentes. 
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O Município de Loures, Pessoa Coletiva de Direito 
Público n.º 501294996, com sede na Praça da 
Liberdade, 2675-501, Loures, através do seu 
órgão executivo, Câmara Municipal de Loures, 
representada pelo seu Presidente, Dr. Bernardino 
Soares, adiante designado por Primeiro 
Outorgante 
 
e a EGEO - Tecnologia e Ambiente, SA, com o 
NIF 500512884, com sede na Rua Miguel 
Bombarda, n.º 71, em Sacavém e neste ato 
representado pelo Dr. Pedro Miguel Madeira 
Vendas, na qualidade de Administrador, adiante 
designado por Segundo Outorgante 
 
celebram o presente acordo, nos termos exarados 
nas cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula 1.ª 
(Objeto) 

 
O presente acordo de colaboração tem por objeto 
a cooperação entre os dois outorgantes no âmbito 
da realização da 12.ª edição do Prémio Literário 
Maria Amália Vaz de Carvalho, no biénio de 
2016/2017, na modalidade “Poesia” e no biénio de 
2017/2018, na modalidade “Jovens Talentos-
Poesia”. 

 
 

Cláusula 2.ª 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
O primeiro outorgante compromete-se a: 
 
1. Divulgar o apoio concedido pelo segundo 

outorgante mediante menção expressa nos 
suportes gráficos de promoção ou divulgação 
do evento, bem como, em toda a informação 
difundida nos diversos meios de comunicação; 

 
2. Garantir, para a realização da 12.ª edição do 

Prémio Literário Maria Amália Vaz de 
Carvalho, nas duas modalidades indicadas na 
cláusula 1.ª: 

 
a) A elaboração das Normas de Participação do 

Prémio Literário, bem como preparação do 
processo de aprovação em reunião de 
Câmara; 

b) A receção dos trabalhos; 
c) Os contactos para a constituição do Júri; 
d) A reunião de avaliação dos trabalhos; 
e) O pagamento aos elementos do Júri; 
f) A redação e publicação de anúncio no Jornal 

de Letras. 
 
3. Organizar as sessões de entrega dos prémios; 

4. Organizar uma visita animada ao Museu 
Municipal de Loures para os colaboradores da 
EGEO, em data a acordar por ambos os 
outorgantes; 

 
5. Promover uma sessão dos Sábados em Cheio 

destinada aos filhos dos colaboradores da 
EGEO, em data a acordar por ambos os 
outorgantes. 

 
 

Cláusula 3.ª 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
O segundo outorgante compromete-se a: 
 
1. Apoiar o Município de Loures na concretização 

do evento; 
 
2. Atribuir a totalidade dos prémios aos 

vencedores da 12.ª edição do Prémio Literário 
Maria Amália Vaz de Carvalho, modalidade 
“Poesia” em 2016/2017, no valor de 3.000,00 
€ (três mil euros) e na modalidade “Jovens 
Talentos - Poesia, em 2017/2018, no valor de 
1.000,00 € (mil euros). 

 
 

Cláusula 4.ª 
(Interpretação e integração de lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação e 
execução do presente acordo de colaboração, 
bem como a integração de lacunas, serão 
resolvidas por acordo entre os outorgantes 

 
 

Cláusula 5.ª 
(Incumprimento das obrigações) 

 
O incumprimento das obrigações previstas, pelas 
partes, confere à parte não faltosa a possibilidade 
de resolver o presente acordo de colaboração, 
mediante mera comunicação escrita. 

 
 

Cláusula 6.ª 
(Vigência) 

 
O presente acordo entra em vigor na data da sua 
assinatura sendo válido até à concretização dos 
objetivos nele definidos. 

 
 

Cláusula 7.ª 
(Foro) 

 
É competente para resolver os litígios emergentes 
deste acordo de colaboração o Foro da comarca 
de Loures. 
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O presente acordo de colaboração que vai ser 
assinado pelas partes consta de dois exemplares, 
ambos fazendo igualmente fé, e ficando um 
exemplar na posse de cada um dos Outorgantes. 

 
 

Loures, xxx de xxxxx de 2017 
 
 

Município de Loures 
 

(Dr. Bernardino Soares) 
 
 
 

EGEO - Tecnologia e Ambiente, SA 
 

(Dr. Pedro Miguel Madeiras Vendas) 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 

DESPORTO 
 

Proposta de aprovação da minuta de contrato-
programa a estabelecer entre o Município de 
Loures e a Federação Portuguesa de Atletismo, no 
âmbito do Programa Nacional de Marcha e 
Corrida. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 105/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, entre 

outras, atribuições nos domínios dos Tempos 
Livres e Desporto, nomeadamente, no que 
concerne ao apoio a atividades desportivas; 

 
B. É objetivo do Município o aumento da oferta 

de atividades desportivas que, pelos meios 
adequados, potenciem a melhoria de 
qualidade de vida das populações; 

 
C. A Federação Portuguesa de Atletismo 

desenvolve o Programa Nacional de Marcha e 
Corrida com o objetivo de promover e 
incentivar a prática desportiva regular na 
população portuguesa contribuindo desta 
forma para a melhoria dos níveis de saúde e 
combate ao sedentarismo; 

 

D. A parceria entre o Município e a Federação 
Portuguesa de Atletismo, no que respeita ao 
Programa Nacional de Marcha e Corrida 
permitirá aos munícipes de Loures usufruírem 
desta modalidade. 

 
 
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, na sua 
redação atual, em conjugação com o previsto na 
Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, aprovar a minuta de 
contrato programa a estabelecer entre o Município 
e a Federação Portuguesa de Atletismo. 

 
 

Loures, 1 de março de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
 

entre o Município de Loures 
e a Federação Portuguesa de Atletismo 

 
Programa Nacional de Marcha e Corrida 

 
Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, 
2674-501 Loures, neste ato representado pelo seu 
Presidente, Bernardino Soares, que outorga na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal e 
no uso de poderes que lhe são conferidos pela 
alínea a) do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, doravante 
designado por PRIMEIRO OUTORGANTE 
 
e 
 
a Federação Portuguesa de Atletismo, pessoa 
coletiva n.º 501136517, com sede no Largo da 
Lagoa, n.º 15 - B, 2799-538, Linda-a-Velha, neste 
ato representado pelo seu Presidente da Direção, 
Jorge António de Campos Vieira, com plenos 
poderes para o ato, doravante designada por 
SEGUNDO OUTORGANTE. 
 
Considerando que a Federação Portuguesa de 
Atletismo desenvolve o Programa Nacional de 
Marcha e Corrida com os seguintes objetivos: 
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- promover e incentivar a prática desportiva 
regular da população portuguesa;  

- contribuir para a melhoria dos níveis de saúde 
da população portuguesa; 

- combater os hábitos de sedentarismo; 
- aumentar as oportunidades de prática 

desportiva de toda a população;  
- e desenvolver e reforçar junto das 

comunidades locais, um ambiente social 
encorajador de um estilo de vida ativo. 

 
Considerando que o Município de Loures, no uso 
das atribuições e competências que lhe estão 
cometidas, está empenhado em dar resposta às 
aspirações, necessidades e motivações da 
população do seu concelho, no que respeita à 
prática da atividade física em geral e da marcha e 
corrida em particular, e deseja aderir ao Programa 
Nacional de Marcha e Corrida. 
 
 
É celebrado o presente contrato-programa que se 
rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto do Contrato-Programa 

 
Estabelece-se como objeto do presente contrato-
programa a atribuição de apoio financeiro pelo 
primeiro ao segundo outorgante, para a 
concretização das atividades decorrentes do 
funcionamento do Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, denominado Programa Nacional de 
Marcha e Corrida, no Concelho de Loures, em 
dois polos: 
 
1. Centro de marcha e corrida de Loures 

Parque Adão Barata 
2.ª, 4.ª feiras e 6.ª feiras das 19h às 21 h 

 
2. Centro de marcha e corrida de S. João da 

Talha 
Eco Parque de S. João da Talha 
3.ª e 5.ª feiras das 19 às 21h e Sábados das 
10 às 12 h 
Funcionamento: janeiro a junho e setembro a 
dezembro de cada ano. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Apoio Financeiro 

 
O apoio financeiro mencionado na cláusula 
anterior, será no valor de 4.800,00 € (quatro mil e 
oitocentos euros), com pagamento no primeiro 
semestre de 2017, para a atividade a desenvolver 
no ano de 2017. 

 

Cláusula 3.ª 
Indicadores do Projeto 

 
Para a avaliação do presente contrato-programa 
são definidos os seguintes indicadores: 
 
a) O número de participantes nas atividades de 

cada centro. 
b) A quantidade de eventos complementares 

realizados nos centros de marcha e corrida. 
 
 

Cláusula 4.ª 
Obrigações do Primeiro Outorgante 

 
O Município de Loures obriga-se a: 
 
a) Criar condições e estruturas de apoio à 

realização das atividades a efetuar no âmbito 
dos centros de marcha e corrida; 

b) Cumprir as condições e os prazos de 
pagamentos estipulados; 

c) Acompanhar a execução das atividades a 
desenvolver pelos centros de marcha e 
corrida; 

d) Divulgar o programa. 
 
 

Cláusula 5.ª 
Obrigações do Segundo Outorgante 

 
Constituem obrigações da Federação Portuguesa 
de Atletismo: 
 
a) Fornecer suporte técnico à criação dos centros 

de marcha e corrida no Concelho de Loures e 
colaborar na sua promoção e divulgação. 

b) Cooperar com o Município no 
acompanhamento e controlo do exato e 
pontual cumprimento do presente contrato-
programa; 

c) Fiscalizar periodicamente as condições de 
funcionamento dos centros de marcha e 
corrida; 

d) Proporcionar informação atualizada dos 
praticantes inscritos nos centros; 

e) Aplicar e administrar corretamente o apoio, 
tendo em conta o objeto do presente contrato-
programa; 

f) Abranger os participantes no seguro do 
Programa Nacional de Marcha e Corrida; 

g) Fornecer duas faixas de divulgação com as 
dimensões de 4x3. 
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Cláusula 6.ª 
Acompanhamento e controlo de execução 

 
1- O Primeiro outorgante exerce a fiscalização da 

execução do contrato-programa, podendo 
realizar, para o efeito, visitas aos locais de 
atividade e inquéritos de satisfação aos 
participantes. 

 
2- O Segundo Outorgante deve prestar ao 

primeiro outorgante todas as informações por 
esta solicitada acerca da execução do 
presente contrato-programa. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Revisão do Contrato-Programa 

 
O presente contrato-programa pode ser objeto de 
revisão, por acordo das partes, no que se mostre 
necessário, ou unilateralmente pelo Primeiro 
Outorgante devido a imposição legal ou ponderoso 
interesse público ficando sempre sujeita a prévia 
deliberação da Câmara Municipal de Loures. 

 
 

Cláusula 8.ª 
Incumprimento, Rescisões e Sanções 

 
O incumprimento de uma ou mais condições 
estabelecidas no presente contrato-programa 
constitui motivo para a rescisão do mesmo pelas 
partes e implica a devolução dos montantes 
recebidos. 

 
 

Cláusula 9.ª 
Vigência do Contrato-Programa 

 
O presente contrato-programa entra em vigor na 
data da sua assinatura, será válido pelo período 
de um ano prorrogado automaticamente por igual 
período, por acordo expresso entre as partes. 

 
 

Cláusula 10.ª 
Disposições Finais 

 
Eventuais casos omissos verificados na 
interpretação e aplicação do presente contrato-
programa serão resolvidos conjuntamente pelas 
partes signatárias do mesmo. 

 
 
 
 
 
 
 

Loures,     de         de 2017 
 

O Primeiro Outorgante 
 

Pel’ O Município de Loures 
 

Bernardino Soares 
Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 

O Segundo Outorgante 
 

Pel’ A Federação Portuguesa de Atletismo 
 

Jorge Vieira 
Presidente da Direção 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 94/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação de Patinagem Atlético Clube do 

Tojal, com o NIF 513573658, solicitou a 
utilização do Pavilhão Paz e Amizade para a 
realização do 2.º Festival de Patinagem 
Artística; 

 
B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade 

pressupõe o pagamento por hora, em horário 
semanal, de 9,22 € (nove euros e vinte e dois 
cêntimos) e em horário de feriado, de 10,53 € 
(dez euros e cinquenta e três cêntimos) e de 
5,44 € (cinco euros e quarenta e quatro 
cêntimos) na montagem de equipamentos, 
sem IVA incluído; 

 
C. A ocupação (montagens/desmontagens e 

iniciativa) teve a duração total de trinta e uma 
horas, do que resulta um valor a cobrar de 
340,15 € (trezentos e quarenta euros e quinze 
cêntimos), incluindo IVA à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pelas 
utilizações acima indicadas. 
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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 Paz e Amizade 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, 
aprovar a isenção do pagamento pela respetiva 
utilização, à Associação de Patinagem Atlético 
Clube do Tojal, no valor total de 340,15 € 
(trezentos e quarenta euros e quinze cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 24 de fevereiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 95/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O Sport Clube Sanjoanense, coletividade com 

sede na localidade de São João da Talha 
(União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela), com o NIF 
501599100, realizou, no Pavilhão José 
Gouveia, entre as 10H00 do dia 17 e as 
02H00 do dia 18 de dezembro de 2016, o 
Sarau de Natal Gímnico; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o 

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

 
C. A ocupação, nos termos da informação 

registada nos movimentos do webdoc n.º 
E/84563/2016 teve a duração total de 
dezasseis horas (iniciativa, 
montagens/desmontagens), correspondendo a 
um valor a pagamento de 207,23 € (duzentos 
e sete euros e vinte e três cêntimos), com IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A Associação supramencionada 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 conjunção com a 
aI. 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 do mesmo, ao Sport Clube 
Sanjoanense, no valor total 207,23 € (duzentos e 
sete euros e vinte e três cêntimos), com IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 15 de fevereiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 96/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Canticorum - Associação de Amadores de 

Música, com o NIF 513476180, realizou no dia 
27 de novembro de 2016, entre as 09H00 e as 
20H00, o “Concerto Intemporal”, no Pavilhão 
Paz e Amizade; 

 
B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade 

pressupõe o pagamento por hora, no período 
diurno, de 10,53 € (dez euros e cinquenta e 
três cêntimos), sem IVA incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração total de onze 

horas, do que resulta um valor total a cobrar 
de 142,47 € (cento e quarenta e dois euros e 
quarenta e sete 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 pelas 
utilizações acima indicadas. 
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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 Paz e Amizade 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 Canticorum 
- Associação de Amadores de Música, no valor 
total de 142,47 € (cento e quarenta e dois euros e 
quarenta e sete cêntimos). 

 
 

Loures, 17 de fevereiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 97/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação de Ginástica de Lisboa, com o 

NIF 502437995, realizou no dia 6 de 
dezembro de 2016, entre as 21H00 e as 
24H00, uma sessão aberta para os 
associados, no auditório António Ferreira, o 
Compositor, no Museu de Cerâmica, em 
Sacavém; 

 
B. A utilização do auditório António Ferreira, o 

Compositor, pressupõe o pagamento de 18,50 
€ (dezoito euros e cinquenta cêntimos) por 
hora, IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
C. A ocupação teve a duração total de três horas, 

de acordo com a informação registada no 
webdoc n.º E/114267/2016, do que resulta um 
valor total a cobrar de 55,50 € (cinquenta e 
cinco euros e cinquenta cêntimos), com IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade requereu a isenção de pagamento 

pela utilização acima indicada. 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do ponto 5 do quadro normativo do 
auditório António Ferreira, o Compositor, no 
Museu de Cerâmica, em Sacavém, 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, à Associação de 
Ginástica de Lisboa, no valor total de 55,50 € 
(cinquenta e cinco euros e cinquenta cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 15 de fevereiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 98/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação “Companhia de Dança 

Contemporânea de Sintra”, com o NIF 
506332900, responsável pela criação da 
Academia de Dança - Pólos de Loures e de 
Santa Iria de Azóia, requereu a utilização do 
Pavilhão Paz e Amizade, no dia 28 de janeiro 
de 2017, para a realização de um espetáculo 
de angariação de fundos do Grupo Feel It; 

 
B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade prevê 

o pagamento, por hora, de 23,52 € (vinte e 
três euros e cinquenta e dois cêntimos), sem 
IVA incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de três horas 

correspondendo a um valor total a pagamento 
pela utilização de 86,79 € (oitenta e seis euros 
e setenta e nove cêntimos); 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada, nos termos 
indicados rio documento registado sob o 
webdoc n.º E/121111/2016. 
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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 Paz e Amizade 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 
“Companhia de Dança Contemporânea de Sintra”, 
no valor de 86,79 € (oitenta e seis euros e setenta 
e nove cêntimos). 

 
 

Loures, 17 de fevereiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 99/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O Grupo Dramático e Recreativo Corações de 

Vale Figueira, com o NIF 501616977, realizou 
treinos extra, nos dias 5 e 12 de fevereiro de 
2017 respetivamente, entre as 9H30 e as 
12H30 e as 16H00 e as 18H30, no Pavilhão 
José Gouveia; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia 

pressupõe o pagamento por hora, durante a 
semana, de 9,22 € (nove euros e vinte e dois 
cêntimos), IVA não incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração total de cinco 

horas e trinta minutos, de que resulta um valor 
a pagamento de 62,37 € (sessenta e dois 
euros e trinta e sete 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 Cedência 
e Utilização do Pavilhão José Gouveia em 
conjugação com a aI. 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 Grupo 
Dramático e Recreativo Corações de Vale 
Figueira, no valor total de 62,37 € (sessenta e dois 
euros e trinta e sete cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor. 

 
 

Loures, 24 de fevereiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 100/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O Grupo Dramático e Recreativo Corações de 

Vale Figueira, com o NIF 501616977, realizou 
treinos extras, no dia 29 de janeiro de 2017, 
no Pavilhão José Gouveia; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia 

pressupõe o pagamento por hora, no período 
diurno, de 9,22 € (nove euros e vinte e dois 
cêntimos), IVA não incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração total de três horas, 

do que resulta um valor a pagamento de 34,02 
€ (trinta e quatro euros e dois 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. 
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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 
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, ao Grupo 
Dramático e Recreativo Corações de Vale 
Figueira, no valor total de 34,02 € (trinta e quatro 
euros e dois cêntimos), IVA incluído à taxa legal 
em vigor. 

 
 

Loures, 14 de fevereiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE ELIBERAÇÃO 
 

n.º 101/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O Acromix Camarate Clube, com o NIF 

513124853, realizou a iniciativa Pinheirinho de 
Natal, no Pavilhão Desportivo do Agrupamento 
de Escolas de Catujal-Unhos, no dia 3 de 
dezembro de 2016, entre as 9h00 e as 20H00; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
(Pavilhão do Alto do Moinho) prevê o 
pagamento, por hora, de 13,23 € (treze euros 
e vinte e três cêntimos), isento de IVA; 

 
C. A ocupação teve a duração de onze horas, 

correspondendo a um valor total a pagamento 
de 145,53 € (cento e quarenta e cinco euros e 
cinquenta e três cêntimos); 

 
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 da aI. 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 do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
(Pavilhão do Alto do Moinho), ao Acromix 
Camarate Clube, no valor total de 145,53 € (cento 
e quarenta e cinco euros e cinquenta e três 
cêntimos). 

 
 

Loures, 17 de fevereiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE ELIBERAÇÃO 
 

n.º 102/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O Acromix Camarate Clube, com o NIF 

513124853, realizou a Festa de Natal, no 
Pavilhão Desportivo do Agrupamento de 
Escolas de Catujal-Unhos, no dia 17 de 
dezembro de 2016, entre as 10h00 e as 
20H00; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
(Pavilhão do Alto do Moinho) prevê o 
pagamento, por hora, de 13,23 € (treze euros 
e vinte e três cêntimos), isento de IVA; 

 
C. A ocupação teve a duração de dez horas, 

correspondendo a um valor total a pagamento 
de 132,30 € (cento e trinta e dois euros e trinta 
cêntimos); 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da aI. 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 do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
(Pavilhão do Alto do Moinho), ao Acromix 
Camarate Clube, no valor total de 132,30 € (cento 
e trinta e dois euros e trinta cêntimos). 

 
 

Loures, 14 de fevereiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 103/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação de Planadores de Santa Iria de 

Azóia, com o NIF 503165310, realizou no dia 
27 de novembro de 2017, entre as 9H30 e as 
18H00, o Encontro XIV Indoor APSIA, no 
Pavilhão Desportivo do Agrupamento de 
Escolas de Santa Iria de Azóia; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 
Azóia prevê o pagamento, por hora diurna, de 
11,90 € (onze euros e noventa cêntimos) e por 
hora noturna, de 13,23 € (treze euros e vinte e 
três cêntimos), isento de IVA; 

 
C. A ocupação teve a duração de oito horas e 

trinta minutos, correspondendo a um valor 
total a pagamento pela utilização de 101,82 € 
(cento e um euros e oitenta e dois cêntimos); 

 
D. A Associação supramencionada 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 da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a isenção 
do pagamento pela utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa 
Iria de Azóia, à Associação de Planadores de 
Santa Iria de Azóia, no valor total 101,82 € (cento 
e um euros e oitenta e dois cêntimos). 

 
 

Loures, 15 de fevereiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

Proposta de transferência de verbas para 
entidades participantes no Dia Mundial da Poesia. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 106/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Dia Mundial da Poesia comemora-se no dia 

21 de março; 
 
B. Numa organização que envolve os 

Agrupamentos de Escolas e as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social com 
valência educativa será desenvolvido um 
programa de atividades comemorativas nos 
vários estabelecimentos de ensino que 
aderiram à iniciativa; 

 
C. Estão envolvidos nesta comemoração alunos 

de 10 Agrupamentos de Escolas e 9 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social, torna-se preponderante um apoio 
financeiro que comparticipe nas despesas 
inerentes ao desenvolvimento das referidas 
atividades. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com a redação dada pela Lei n.º 
69/2015, de 16 de julho, aprovar a transferência 
de verbas às entidades participantes no Dia 
Mundial da Poesia, no valor de 1.950,00 € (mil 
novecentos e cinquenta euros): 
 
Agrupamentos de Escolas 
 
Agrupamento de Escolas 4 de outubro 
Contribuinte: 600085236 
Verba a transferir: 100,00€ 
 
 
Agrupamento de Escolas de Camarate - D. Nuno 
Álvares Pereira 
Contribuinte: 600074226 
Verba a transferir: 300,00 € 
 
 
Agrupamento de Escolas Catujal-Unhos 
Contribuinte: 600074757 
Verba a transferir: 50,00 € 
 
 
Agrupamento de Escolas da Portela e Moscavide 
Contribuinte: 600074544 
Verba a transferir: 150,00 € 
 
 
Agrupamento de Escolas João Villaret 
Contribuinte: 600079465 
Verba a transferir: 200,00 € 
 
 
Agrupamento de Escolas José Afonso 
Contribuinte: 600079929 
Verba a transferir: 200,00 € 
 
 
Agrupamento de Escolas n.º 1 de Loures 
Contribuinte: 600079325 
Verba a transferir: 300,00 € 
 
 
Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azóia 
Contribuinte: 600079007 
Verba a transferir: 50,00 € 
 
 
Agrupamento de Escolas São João da Talha 
Contribuinte: 600079341 
Verba a transferir: 50,00 € 
 
 

Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 
Contribuinte: 600079767 
Verba a transferir: 100,00 € 
 
 
Total: 1.500,00 € 
 
 
 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social 
 
Nuclisol - Jean Piaget - Associação para o 
Desenvolvimento da Criança, a Integração e a 
Solidariedade 
Contribuinte: 502909927 
Verba a transferir: 50,00 € 
 
 
Associação Jardim de Infância “O Nosso Mundo” 
Contribuinte: 501354760 
Verba a transferir: 50,00 € 
 
 
Nascer do Sol 
Contribuinte: 501391509 
Verba a transferir: 50,00 € 
 
 
Associação de Moradores de Santo António dos 
Cavaleiros 
Contribuinte: 501116516 
Verba a transferir: 50,00 € 
 
 
Centro Cultural e Social de Santo António dos 
Cavaleiros 
Contribuinte: 501382399 
Verba a transferir: 50,00 € 
 
 
Conselho Português para os Refugiados - CPR 
Contribuinte: 503013862 
Verba a transferir: 50,00 € 
 
 
Associação Dr. João dos Santos 
Contribuinte: 503045020 
Verba a transferir: 50,00 € 
 
 
Associação O Saltarico 
Contribuinte: 501400206 
Verba a transferir: 50,00 € 
 
 
Total: 400,00 € 
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Entidade: Junta de Freguesia Moscavide e 
Portela 
Contribuinte: 510838162 
Verba a transferir: 50,00 € 

 
 

Loures, 1 de março de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
 
 
 
 
Proposta de transferência de verba, no âmbito de 
Protocolo de Colaboração existente. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 108/2016 

 
Considerando que: 
 
A. Foi aprovado na 59.ª reunião ordinária da 

Câmara Municipal, de 02.03.2016, o Protocolo 
de Colaboração entre o Município de Loures e 
a Associação Nacional de Educação Artística 
e Cultural, referente aos projetos musicais: 
Músicos de Palmo e Meio e Musicarte; 

 
B. Ao abrigo da alínea a) da cláusula terceira do 

referido Protocolo, é responsabilidade do 
Município assegurar o pagamento de 
20.000,00 € (vinte mil euros), por ano, à 
Associação Nacional da Educação Artística e 
Cultural, para o desenvolvimento dos projetos 
acima mencionados, nas salas do pré-escolar 
e das Unidades de Ensino Estruturado e de 
Apoio à Multideficiência. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013 de 
12 de setembro, aprovar a transferência de 
20.000,00 € (vinte mil euros), à Associação 
Nacional de Educação Artística e Cultural, 
contribuinte n.º 501422692, correspondente ao 
presente ano letivo. 

 
 
 

Loures, 1 de março de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de transferência de verba, tendo por 
objetivo suportar despesas efetuadas com 
cedência de instalações para serviço de refeições 
escolares, no âmbito do Serviço de Apoio à 
Família. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 107/2016 

 
Considerando que: 
 
No âmbito do Serviço de Apoio à Família, as 
refeições escolares das crianças da educação pré-
escolar e alunos do 1.º ciclo do ensino básico, ano 
letivo 2016/2017, da EB Vila de Rei, em Bucelas, 
são servidas nas instalações da coletividade 
Associação Recreativa Cultural e Desportiva de 
Vila de Rei. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto na alínea hh) 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 2.500,00 € (dois mil e quinhentos euros) à 
Associação Recreativa Cultural e Desportiva de 
Vila de Rei, com o objetivo de suportar as 
despesas efetuadas com a cedência das 
instalações: 
 
Entidade: Associação Recreativa Cultural e 
Desportiva de Vila de Rei 
NIF: 501750240 
Equipamento Educativo: EB Vila de Rei 
Ano Letivo: 2016/2017 
Total: 2.500,00 € 
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Loures, 1 de março de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
 
 
 
 
Proposta de transferência de verba, no âmbito do 
Serviço de Apoio à Família - prolongamento de 
horário nos jardins de infância de alguns 
equipamentos escolares, ano letivo de 2016/2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 109/2017 

 
Considerando que: 
 
Cabe ao Município o desenvolvimento do Serviço 
de Apoio à Família, que em colaboração com 
diversas entidades realiza as atividades do serviço 
de AAAF - Prolongamento de horário nos jardins 
de infância de alguns equipamentos escolares do 
Concelho de Loures no decorrer do presente ano 
letivo 2016/2017. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, aprovar a transferência de verbas 
à Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento General Humberto 
Delgado, entidade parceira de AAAF - 
Prolongamento de horário, referente aos meses de 
novembro de 2016 a junho de 2017, conforme 
quadro infra, a ser pago de acordo com o seguinte 
calendário, sendo que no mês de julho se fará o 
respetivo acerto de contas, mediante a informação 
das candidaturas registadas na aplicação SIGA: 
 
1. Março - verba referente aos meses de 

novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e 
março no valor de 11.621,25 € (onze mil, 
seiscentos e vinte e um euros e vinte e cinco 
cêntimos); 

 
2. De abril a junho - transferência mensal no 

valor de 2.324,25 € (dois mil, trezentos e vinte 
e quatro euros e vinte e cinco cêntimos). 

 

N.º de contribuinte: 505426390 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento General Humberto 
Delgado 
 
Equipamento: EB da Quinta do Conventinho 
Total de novembro de 2016 a junho de 2017: 
368 
Total de valor de novembro de 2016 a junho de 
2017: 11.404,32 € 
Valor a transferir mensalmente: 1.425,54 € 
 
Equipamento: EB de Santo António dos 
Cavaleiros 
Total de novembro de 2016 a junho de 2017: 
232 
Total de valor de novembro de 2016 a junho de 
2017: 7.189,68 € 
Valor a transferir mensalmente: 898,71 € 
 
 
TOTAL: 
 
Total de novembro de 2016 a junho de 2017: 
600 
Total de valor de novembro de 2016 a junho de 
2017: 18.594,00 € 
Valor a transferir mensalmente: 2.324,25 € 

 
 

Loures, 1 de março de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
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Proposta de celebração de Protocolo de 
Colaboração a celebrar entre o Município de 
Loures e a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento de Escolas General 
Humberto Delgado - atividades de animação e de 
apoio à família, ano letivo de 2016/2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 110/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Cabe aos municípios o desenvolvimento e 

implementação das atividades de animação e 
de apoio à família (AAAF) nos jardins de 
infância da rede pública, no âmbito do serviço 
de ação social, conforme protocolo de 
cooperação datado de 28 de julho de 1998, 
celebrado entre o Ministério da Educação, o 
Ministério do Trabalho e Segurança Social e a 
Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, no âmbito do Programa de 
Expansão e Desenvolvimento da Educação 
Pré-Escolar; 

 
B. De acordo com as delegações de 

competências atribuídas aos municípios em 
matéria de ação social escolar, pode o mesmo 
implementar parcerias de forma a fazer 
cumprir os serviços desenvolvidos nos vários 
equipamentos escolares, pelo que os 
presentes protocolos assumem uma 
importância fulcral neste processo. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere aprovar o 
Protocolo de Colaboração com a Associação de 
Pais e Encarregados de Educação do 
Agrupamento General Humberto Delgado, no 
âmbito do Serviço de Apoio à Família no Jardim 
de Infância da Escola Básica de Santo António 
dos Cavaleiros e no Jardim de Infância da Escola 
Básica da Quinta do Conventinho - atividades de 
animação e de apoio à família (AAAF) para o ano 
letivo 2016/2017, ao abrigo da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, artigo 33.º, n.º 1, alínea hh). 

 
 

Loures, 1 de março de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

para o Serviço de Apoio à Família 
nos Jardins de Infância 

e Primeiro Ciclo do Ensino Básico Público 
nas Escolas do Município de Loures 

 
 

A Constituição da República Portuguesa defende 
o direito à Educação e, no cumprimento desse 
direito, a Lei de Bases do Sistema Educativo 
atribui a sua responsabilidade ao Estado. 
Responsabilidade essa que passa pela garantia 
da igualdade de oportunidades no acesso ao 
ensino e seu sucesso, traduzindo-se na 
implementação de medidas compensatórias de 
caráter socioeconómico que promovam uma maior 
justiça social. 
 
 
Neste sentido, acrescem responsabilidades aos 
municípios no desenvolvimento do serviço de ação 
social escolar, concretizados através da aplicação 
de critérios de diferenciação positiva que visem a 
compensação socioeconómica dos alunos 
carenciados, traduzindo-se, para além de outras, 
na gestão de refeitórios e atividades de animação 
e apoio à família. 
 
 
De acordo com as delegações de competências 
atribuídas aos municípios em matéria de ação 
social escolar, podem os mesmos implementar 
parcerias de forma a fazer cumprir os serviços 
desenvolvidos nos vários equipamentos escolares, 
pelo que o presente protocolo assume uma 
importância fulcral neste processo. 
 
 
A frequência da educação pré-escolar em 
estabelecimento público é gratuita durante o 
horário de funcionamento estabelecido para a 
mesma e período letivo, no entanto, as atividades 
de animação e apoio à família, enquanto 
componente não educativa de educação pré-
escolar depois do período letivo e durante as 
interrupções letivas é comparticipada pelos pais e 
encarregados de educação, de acordo com a 
legislação em vigor. 
 
 
Entre 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, com sede na Praça da 
Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. Dr. 
Bernardino Soares 
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a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento General Humberto 
Delgado, com sede na Rua Cesário Verde, pessoa 
coletiva n.º 505426390, neste ato representada 
pela Presidente da Associação, Exma. Sr.ª Sónia 
Alexandra Gonçalves da Fonseca. 
 
É celebrado um protocolo de colaboração, adiante 
designado por “protocolo”, que é integrado pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
1. O presente protocolo regula a parceria entre 

os dois outorgantes, com o objetivo de 
implementar o Serviço de Apoio à Família, 
adiante designado por SAF, na vertente 
atividades de animação e apoio à família, 
integrando o tempo de refeições das crianças 
do Jardim de Infância de acordo com as 
Normas de Funcionamento do Serviço de 
Apoio à Família que se encontram em vigor, 
no Jardim de Infância da Escola Básica de 
Santo António dos Cavaleiros e no Jardim de 
Infância da Escola Básica da Quinta do 
Conventinho. 

 
2. O presente protocolo aplica-se nos moldes 

previstos no número anterior, nas interrupções 
letivas ou outras situações sempre que se 
justifique. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
1. Durante o período de vigência do presente 

protocolo constituem obrigações do Primeiro 
Outorgante: 

 
a) Transferir, para o Segundo Outorgante, a 

verba, calculada de acordo com a alínea b) do 
Despacho n.º 13503/2009 de 9 de junho e 
previamente aprovada pela Câmara; 

 
b) Promover o acompanhamento e a avaliação 

de execução do presente protocolo, 
nomeadamente através de visitas regulares. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
1. Durante o período de vigência do presente 

protocolo de colaboração constituem 
obrigações do Segundo Outorgante: 

 

a) Aplicar os valores constantes nos Escalões do 
SAF previstos nas Normas de Funcionamento 
do Serviço de Apoio à Família em vigor, no 
que respeita às atividades de animação e 
apoio à família. 

 
b) Assegurar as atividades de animação e de 

apoio à família, entre as 8h30m e as 9h00m, 
depois do período letivo entre as 15h30m e as 
18h30m e durante as interrupções letivas ou 
outras situações que se justifiquem, por um 
período máximo de 11 meses, bem como o 
acompanhamento às refeições das crianças 
do Jardim de Infância. 

 
c) Responsabilizar-se pelos espaços a ocupar, 

garantindo a sua utilização unicamente para o 
fim estabelecido neste protocolo de 
colaboração. 

 
d) Garantir a existência dos recursos humanos 

necessários ao cumprimento do objeto do 
protocolo. 

 
e) A não afetação da comparticipação atribuída 

aos fins a que se destina implica a sua 
devolução, ao abrigo deste protocolo. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Revisão do Protocolo) 

 
1. O presente protocolo deverá ser revisto, por 

acordo entre as partes, sempre que ocorram 
motivos que o justifiquem, nomeadamente 
quando: 

 
a) Ocorrer alteração dos pressupostos ou das 

condições em que se baseou a sua 
celebração; 

 
b) A revisão seja indispensável para adequar o 

protocolo aos objetivos prosseguidos; 
 
c) Em qualquer outro caso, sempre que haja 

consenso entre as partes. 
 
 
 

Cláusula Quinta 
(Entrada em Vigor e Duração) 

 
1. O presente protocolo vigora a partir do ano 

letivo 2016/2017, sendo automaticamente 
renovável pelos anos letivos seguintes, se não 
for denunciado por qualquer dos outorgantes 
até 60 dias antes do seu termo. 
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2. O incumprimento das cláusulas previstas no 
presente protocolo, por qualquer dos 
outorgantes, poderá dar origem à denúncia do 
mesmo, desde que esta seja comunicada, 
com trinta dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Interpretação e Integração de lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e 
integração de lacunas serão decididas por acordo 
entre as partes. 

 
 

Loures,…de ………. de 2017 
 
 

O Primeiro Outorgante 
 
 

O Segundo Outorgante 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 

TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 31.839/OM-D 
Toponímia de Camarate 
Proposta de atribuição de denominação 
toponímica para arruamento em Camarate, União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 112/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fls. 
865; 

 
B. Que o topónimo agora proposto pretende 

perpetuar a memória da Quinta da Ribeirinha, 
ainda existente no sítio, embora já 
desmembrada em benefício da construção da 
CRIL; 

 
C. Que a atribuição do topónimo agora proposto 

mereceu aprovação da Junta da União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
na sua reunião de 03-01-2017. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar para a localidade de Camarate, na União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação: 
 
A atribuição da designação de Rua da Ribeirinha, 
ao troço viário com início na Rua Marechal Gomes 
da Costa e Rua do Quinto Centenário e termo na 
Rua Casa de Repouso dos Motoristas, Rua da 
Hortelã e Rua das Forças Armadas. 
 
… 

 
Loures, 27 de fevereiro de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua da Ribeirinha 
 
Início: Rua Marechal Gomes da Costa e Rua do 
Quinto Centenário 
Termo: Rua Casa de Repouso dos Motoristas, 
Rua da Hortelã e Rua das Forças Armadas 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
 
 
 
 
Processo n.º 31.886/DAU-B 
Toponímia de Santo António dos Cavaleiros 
Proposta de atribuição de denominação 
toponímica para arruamento em Santo António 
dos Cavaleiros, União das Freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 114/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fls. 
1340; 
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B. Que o topónimo proposto reconhece o 
desempenho de Maria das Dores Gutierrez 
Dominguez Medeiros, como médica pediatra, 
na extensão do Centro de Saúde de Loures na 
Flamenga, na União das Freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas; 

 
C. Que a tal ligação à freguesia e à população de 

Santo António dos Cavaleiros e à dedicação 
profissional, se associa uma vida 
comprometida politicamente, desde muito 
jovem, quando, ainda na sua terra natal, em 
Vila Real de Santo António, adere e inicia a 
sua militância no Movimento de Unidade 
Democrática Juvenil - MUD Juvenil, 
incorporando o combate ao fascismo no nosso 
país e chegando a ser presa pela PIDE, em 
Caxias, onde, com coragem, demonstra um 
comportamento exemplar de resistência, 
postura que manterá na sua vida futura, como 
estudante na Faculdade de Medicina e, mais 
tarde com o Movimento Democrático das 
Mulheres numa intervenção que se prolongou 
após o 25 de Abril; 

 
D. Que o topónimo e a designação do 

arruamento em questão mereceram 
aprovação da Junta da União das Freguesias 
de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, na 
reunião deste órgão, realizada em 16-11-2016. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar para a localidade de Santo António dos 
Cavaleiros, na União das Freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas: 
 
A atribuição da designação de Rua Maria das 
Dores Medeiros, nos termos aprovados pela Junta 
de Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas, ao troço viário com início indeterminado e 
termo na Avenida Dom Sebastião. 
 
… 

 
Loures, 23 de fevereiro de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua Maria das Dores Medeiros 
 
Início: indeterminado 
Termo: Avenida Dom Sebastião 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
 
 
 
 
Processo n.º 36.598/OM 
Toponímia de Bucelas 
Proposta de atribuição de denominação 
toponímica para arruamento em Bemposta, 
Freguesia de Bucelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 115/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fls. 
507; 

 
B. Que o topónimo dá testemunho e homenageia 

a figura de “Ti Mouquito”, popular e mais idoso 
residente na localidade da Bemposta; 

 
C. Que o topónimo e a designação do 

arruamento em questão mereceram 
aprovação da Assembleia de Freguesia de 
Bucelas, na Sessão Ordinária deste órgão, 
realizada em 27-04-2016. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar para a localidade de Bemposta, na 
Freguesia de Bucelas: 
 
A atribuição da designação de Azinhaga do 
Mouquito, nos termos aprovados pela Junta de 
Freguesia de Bucelas, ao troço viário com início 
na Rua da Capela e termo na Rua 1.º de Maio. 
 
… 
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Loures, 23 de fevereiro de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Azinhaga do Mouquito 
 
Início: Rua da Capela 
Termo: Rua 1.º de Maio 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
 
 
 
 
Processo n.º 4.854/DAU 
Toponímia de Moscavide 
Proposta de atribuição de denominação 
toponímica para espaço público em Moscavide, 
União das Freguesias de Moscavide e Portela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 116/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fls. 
268; 

 
B. Que o topónimo e a designação proposta 

reconhecem o destacado e persistente 
empenho com que Miguel Augusto Pão Mole, 
há muito residente em Moscavide, e 
recentemente falecido, em 2016, tomou como 
causa, junto das mais diversas instâncias, a 
ligação a que agora se propõe atribuir 
topónimo; 

 
C. Que a causa agora referenciada é apenas 

uma faceta da vida de Miguel Augusto Pão 
Mole, num passado de intervenção cívica e 
política intensa, que remonta aos tempos 
difíceis da resistência antifascista; 

 
D. Que o topónimo e a designação do 

arruamento em questão mereceram 
aprovação da Junta de Freguesia de 
Moscavide e Portela, na Reunião 
Extraordinária deste órgão, realizada em 30-
01-2017. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar para a localidade de Moscavide, na 
Freguesia de Moscavide e Portela: 
 
A atribuição da designação de Escadinhas do Pão 
Mole, nos termos aprovados pela Junta de 
Freguesia de Moscavide e Portela, ao troço viário 
com início na Rua João Pinto Ribeiro (Município 
de Lisboa) e termo na Rua Salvador Allende. 
 
… 

 
Loures, 21 de fevereiro de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Escadinhas do Pão Mole 
 
Início: Rua João Pinto Ribeiro (Município de 
Lisboa) 
Termo: Rua Salvador Allende 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
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PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

ISENÇÃO DE TAXAS 
 

Proposta de isenção do pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença de ruído para atividade 
ruidosa de caráter temporário. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 117/2017 

 
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 em funções; 

 
B. Os documentos apresentados, que certificam 

que a Academia Recreativa Musical de 
Sacavém, é uma associação sem fins 
lucrativos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
pretensão instruída com o registo E/17937/2017 
em nome de Academia Recreativa Musical de 
Sacavém, com sede na Avenida James Gilman, 
n.º 54, Sacavém, na Freguesia da União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho, 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 100,00 € (cem euros), à 
Academia Recreativa Musical de Sacavém, pela 
emissão de licença de ruído para atividade ruidosa 
de caráter temporário, pela realização de bailes de 
Carnaval, no edifício sede da Associação, em 
Sacavém, com início no dia 25-02-2017, às 22h00 
e termo no dia 26-02-2017 às 02h00. 
 
… 

 
Loures, 27 de fevereiro de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

Proposta de isenção do pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença de ruído para atividade 
ruidosa de caráter temporário. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 118/2017 

 
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 em funções; 

 
B. Os documentos apresentados, que certificam 

que a Academia Recreativa Musical de 
Sacavém, é uma associação sem fins 
lucrativos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
pretensão instruída com o registo E/20252/2017 
em nome de Academia Recreativa Musical de 
Sacavém, com sede na Avenida James Gilman, 
n.º 54, Sacavém, na Freguesia da União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho, 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 100,00 € (cem euros), à 
Academia Recreativa Musical de Sacavém, pela 
emissão de licença de ruído para atividade ruidosa 
de caráter temporário, pela realização de baile da 
Mulher, no salão do edifício sede da Associação, 
em Sacavém, com início no dia 18-03-2017, às 
21h00 e termo no dia 19-03-2017 às 02h00. 
 
… 

 
Loures, 27 de fevereiro de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
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Proposta de isenção do pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença de ruído para atividade 
ruidosa de caráter temporário. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 119/2017 

 
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 em funções; 

 
B. Os documentos apresentados, que certificam 

que a Sociedade Recreativa e Cultural de 
Pintéus, é uma associação sem fins lucrativos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
pretensão instruída com o registo E/20282/2017 
em nome de Sociedade Recreativa e Cultural de 
Pintéus, com sede na Rua Maria Amália Vaz de 
Carvalho, n.º 2, Pintéus, na Freguesia da União 
das Freguesias de Santo 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 240,00 € (duzentos e quarenta 
euros), à Sociedade Recreativa e Cultural de 
Pintéus, pela emissão de licença de ruído para 
atividade ruidosa de caráter temporário, pela 
realização de bailes de Carnaval, no edifício sede 
da Associação, em Pintéus, nos dias 26-02-2017, 
das 21h00 às 01h00, 27-02-2017, das 21h00 às 
01h00 e 28-02-2017, das 16h00 às 20h00. 
 
... 

 
Loures, 27 de fevereiro de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

Proposta de isenção do pagamento de taxa devida 
pela emissão de licença de ruído para atividade 
ruidosa de caráter temporário. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 120/2017 

 
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 em funções; 

 
B. Os documentos apresentados, que certificam 

que a Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Fanhões, é uma associação 
sem fins lucrativos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
pretensão instruída com o registo E/14681/2017 
em nome de Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Fanhões, com sede no 
Largo José António Simões Fernandes, Fanhões, 
Freguesia de Fanhões, 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 500,00 € (quinhentos euros), à 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Fanhões, pela emissão de licença de ruído 
para atividade ruidosa de caráter temporário, pela 
realização de bailes de Carnaval e da Pinha, no 
edifício sede da Associação, em Fanhões, nos 
dias 25-02-2017 a 28-02-2017, das 21h00 às 
02h00 e 04-03-2017, das 21h00 às 02h00. 
 
… 

 
Loures, 27 de fevereiro de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
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EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 

 
Processo n.º 36932/L/OR 
Administração Conjunta do Bairro Terra de 
Frades 
Proposta de aprovação de retificação ao Alvará de 
Licença de Loteamento n.º 02/2016 e anexos 
respetivos, nos termos das informações dos 
serviços. 
(AUGI Bairro Terra de Frades, Santa Iria de Azóia, 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 111/2017 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do processo de reconversão 

urbanística da área urbana de génese ilegal 
(AUGI) denominada Bairro Terra de Frades 
foi, na 73.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal, realizada em 21.09.2016, por 
unanimidade, deliberada a aprovação, entre 
outros, dos seguintes assuntos: Aprovação do 
projeto de reconversão, na modalidade de 
operação de loteamento, com o respetivo 
quadro de ónus e condições; Aprovação dos 
Projetos de lnfraestruturas; Homologação do 
Auto de Vistoria às obras de urbanização; 
Fixação do Prazo para a conclusão das obras 
de Urbanização; Aprovação da emissão do 
alvará de licença de loteamento e respetivas 
condições. 

 
B. Na 78.ª Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal, realizada em 30.11.2016, por 
unanimidade, foi deliberada a aprovação de 
retificações às deliberações tomadas na 73.ª 
Reunião Ordinária da Câmara, entre outros, 
que visaram uma correta implantação do 
polígono cadastral e uma correta identificação 
do valor da área a afetar a arruamentos. 

 
C. Em cumprimento destas deliberações foi 

emitido a 06.12.2016 o Alvará de Licença de 
Loteamento n.º 02/2016, que constitui título de 
reconversão urbanística da AUGI e que veio a 
ser registado a 07/12/2016, conforme 
apresentação n.º 922 relativa a esta operação 
de transformação fundiária. 

 
D. Através da informação técnica n.º 

04/EMAUGI/FV/2017, constante de fls. 1494 a 
1497 do processo n.º 36.932/L/OR, foi 
desenvolvida fundamentação e elaborada 
proposta de retificação daquele título legal em 

face da necessidade de lhe conferir moldes 
suscetíveis de titular/fundar a abertura da 
descrição individualizadora da parcela B e, 
assim, contornar os efeitos de uma 
interpretação e aplicação das normas 
integrantes da Lei n.º 91/95, com efeitos 
registais, determinantes duma errada afetação 
dominial da parcela B de cedência para 
equipamento coletivo, que o mesmo consagra, 
como se justificou ser o caso, atenta a 
afetação/destinação há muito garantida. 

 
E. Esta retificação reflete no domínio municipal 

privado a adjudicação a favor do mesmo da 
dita parcela, pela Administração Conjunta da 
AUGI, como satisfação do direito de 
propriedade do Município em processo de 
divisão da coisa comum, que, assim, 
justifica/legitima que com a emissão/retificação 
do título de reconversão urbanística da AUGI e 
registo, imediata e sucessivamente a parcela 
seja autonomizada e aberta a respetiva 
descrição. 

 
F. O erro em causa pode ser retificado, a todo o 

tempo, pelos órgãos competentes - artigo 
174.º do CPA, sendo a figura jurídica da 
retificação de erros materiais na expressão da 
vontade, que esta norma consagra, que 
melhor soluciona e, assim, prossegue os 
interesses em presença, que desta forma se 
propõe levar à Câmara Municipal para que a 
delibere aprovar. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que, ao abrigo da Lei n.º 91/95 de 2 de setembro, 
na redação vigente e, subsidiariamente, pelas 
disposições do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA), aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro e do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
igualmente na redação vigente, a Câmara 
Municipal delibere: 
 
 
1. A retificação do Alvará de Licença de 

Loteamento n.º 02/2016 e respetivos anexos, 
que constitui título de reconversão urbanística 
da AUGI denominada Bairro Terra de Frades, 
por se considerar existir erro material na 
expressão da vontade do órgão administrativo 
- Câmara Municipal - em conformidade com o 
disposto nos artigos 174.º e seguintes do CPA 
pelos fundamentos enunciados na informação 
n.º 04/EMAUGI/FV/2017 e nos seguintes 
termos: 
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a) Onde se lê: “Domínio Público” ou “Domínio 
Público Municipal”, deverá ler-se: “Domínio 
Municipal”; 

 
b) Inserir parágrafo no final da segunda condição 

geral com o seguinte teor: «Integra o domínio 
municipal privado a parcela B de cedência 
para equipamento de utilização coletiva, com a 
área de 3.531,30 m2, proveniente do prédio 
descrito na 2.ª Conservatória do Registo 
Predial de Loures sob a ficha n.º 402, 
reconhecendo o Município a satisfação do seu 
direito de propriedade com a adjudicação e a 
concomitante desafetação daquela parcela do 
domínio público para afetação ao domínio 
privado municipal, nos termos deliberados 
pela Câmara Municipal a 29.10.2016 e pela 
Assembleia Municipal a 03.11.2016, bem 
como a dispensa de compensação adicional 
pelo mesmo.». 

 
 

Loures, 3 de março de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 11/2017 
 

de 20 de fevereiro de 2017 
 

Regulamento Municipal 
de Apoio ao Associativismo 

 
Reconhecendo o papel fundamental e 
insubstituível desempenhado na sociedade 
portuguesa pelo Movimento Associativo Popular, 
enquanto impulsionador de participação, de 
transformação e de coesão social e no suporte de 
políticas que visam assegurar o desporto e a 
cultura para todos, o Município de Loures aprovou 
o Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, publicado em Diário da República 
a 21 de setembro de 2015, e entrada em vigor a 1 
de outubro do mesmo ano. 
 
Na definição das regras de atribuição dos apoios, 
respeitou-se um conjunto de princípios 
fundamentais: a equidade, a transparência, o rigor 
e a imparcialidade, pilares estruturantes da 
administração pública e da consolidação de uma 
relação de confiança entre o Município e os seus 
parceiros. 
 
Com este objetivo, o regulamento prevê no seu 
artigo 28.º a definição dos valores financeiros 
afetos a cada uma das linhas de apoio através de 
despacho e a sua publicitação no Portal do 
Movimento Associativo. 
 
 
Tendo em consideração: 
 
- A ausência de apoios ao Movimento 

Associativo por parte do Poder Central; 
- A atual situação financeira do Município; 
- A experiência decorrente da aplicação do 

RMAA em 2016; 
- Uma aposta na qualificação dos dirigentes 

associativos e no reforço da dinâmica e das 
respostas existentes; 

- A importância do apoio à realização de 
pequenas obras de conservação e 
manutenção, no garante de condições 
adequadas à prática das suas atividades; 
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- A importância da atividade regular quer na 
sustentabilidade do Movimento Associativo 
Popular, quer na democratização do acesso à 
cultura e ao desporto por parte das 
populações; 

- O apoio ao apetrechamento do Movimento 
Associativo Popular enquanto garante da sua 
autonomia; 

- A generalidade das linhas de apoio do 
Regulamento, no que concerne ao apoio para 
aquisição de equipamentos e viaturas incidir 
sobre aquisições efetivamente realizadas e 
não sobre expectativas de concretização das 
mesmas. 

 
 
Determino a afetação às diferentes linhas de apoio 
do RMAA, dos seguintes valores: 
 

RMAA 
PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE VERBAS POR LINHA DE APOIO 

 

CAPÍTULO SECÇÃO ARTIGO LINHA DE APOIO VALOR % 
II III 9 ATIVIDADE 

CULTURAL 
RECREATIVA 
E JUVENIL 

95.000,00 € 47,5% 

 IV 11 ATIVIDADE 
DESPORTIVA 

30.000,00 € 15,0% 

  13 ORGANIZAÇÃO 
DE EVENTOS 

20,000,00 € 10,0% 

III  15 AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS 

15.000,00 € 7,5% 

  16 AQUISIÇÃO 
DE VIATURAS 

10.000,00 € 5,0% 

IV  20 OBRAS 
DE MANUTENÇÃO 
E CONSERVAÇÃO 

20.000,00 € 10,0% 

VII  33 OUTROS APOIOS 10.000,00 € 5,0% 

 
 
Visando uma gestão eficiente da dotação global 
afeta ao Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, determino ainda que nas linhas de 
apoio cujas candidaturas não esgotem a totalidade 
das dotações previstas, os valores remanescentes 
deverão ser reafetados, por despacho, a linhas de 
apoio com maior procura, reforçando assim o 
apoio ao Movimento Associativo. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 12/2017 
 

de 24 de fevereiro de 2017 
 

Processo de classificação 
do Monumento aos Mortos da Grande Guerra, 

em Loures 
Constituição de Grupo de Trabalho 

 
Considerando o importante valor simbólico que o 
Monumento aos Mortos da Grande Guerra 
representa na homenagem que pretende fazer aos 
residentes de Loures caídos na I Guerra Mundial e 
na sequência de proposta apresentada a esta 
autarquia no sentido de classificar este 
monumento, constitui-se um grupo de trabalho 
para analisar esta pretensão e delinear a 
estratégia a adotar na prossecução deste objetivo. 
 
Este grupo será coordenado pelo adjunto do 
Presidente da Câmara, Dr. Rui Monteiro, e 
constituído pela Chefe da Divisão de Cultura, Dr.ª 
Patrícia Silva e pelos técnicos municipais Dr.ª Ana 
Paula Assunção e Dr. Manuel Villaverde Cabral. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 14/2017 
 

de 6 de março de 2017 
 

Dispensa dos Trabalhadores 
para o Dia da Mulher - 8 de março 

 
As Comemorações do Dia Internacional da Mulher 
são mais uma vez assinaladas em Loures, com 
um conjunto de atividades. Este ano, a iniciativa 
associa-se às Comemorações dos 40 anos do 
Poder Local Democrático. O mote «Nós, Mulheres, 
no Sonho do Poder Local» pretende destacar o 
importante papel da Mulher no desenvolvimento e 
nas transformações que ocorreram no Concelho 
de Loures, nestas últimas quatro décadas. 
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De forma a possibilitar a participação dos 
trabalhadores da Câmara Municipal na iniciativa 
que se vai realizar no dia 8 de março, determino a 
dispensa de serviço dos mesmos, a partir das 
14h00, salvaguardando-se que esta dispensa terá 
que ser coordenada com os serviços que, pela sua 
natureza, se considerem indispensáveis, pelo que 
o seu funcionamento deve ser assegurado. 
 
Para efeitos de assiduidade, deverão solicitar a 
declaração de presença no próprio dia, junto da 
organização e entregar ao seu superior 
hierárquico. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 55/DA/DSPA/RMS 

 
de 1 de março de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 3 de março de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 
 

Substituição em período de férias 
 

Considerando a ausência do signatário no período 
compreendido entre 8 e 11 de março de 2017, por 
motivos de férias, proponho que a minha 
substituição seja assegurada pela Eng.ª Odete 
Conceição Nabais Lourenço, com as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Diretor de Departamento. 
 
Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 

 
O Chefe da Divisão 

de Serviços Públicos Ambientais 
 

(a) Rui Máximo Santos 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 2389/2017 
 

Renovação da comissão de serviço do Chefe 
da Divisão de Contratação e Aprovisionamento 

 
Para os devidos efeitos, torna-se público que na 
sequência da nomeação através de procedimento 
concursal e por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, de 23 de janeiro de 2017, foi 
renovada a comissão de serviço por igual período 
do Técnico Superior Viriato Semião Ferreira de 
Aguilar, como Chefe da Divisão de Contratação e 
Aprovisionamento, a partir de 1 de fevereiro de 
2017, nos termos do previsto no artigo 23.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 
51/2005, de 30 de agosto, pela Lei n.º 64-A/2008, 
de 31 de dezembro, pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 
de abril, pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, 
pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, na 
redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, mandada aplicar à administração local 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada 
pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro. 
 
A presente renovação da comissão de serviço 
fundamenta-se nos resultados da atividade até 
agora desempenhada, que evidencia a existência 
de aptidão e experiência profissional adequadas 
ao exercício das respetivas funções, conforme o 
relatório apresentado nos termos do mesmo 
diploma legal. 

 
2 de fevereiro de 2017. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 48, de 8 de março de 2017] 
 
 
 


