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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

86.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 22 de março de 2017 

 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

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

 
 
 
 

GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVO 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do projeto 
de Regulamento de Acesso e Utilização do 
Arquivo Municipal de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 87/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures detém um acervo 

arquivístico de grande relevância para o 
estudo das instituições e para o conhecimento 
da evolução política, económica e social do 
Concelho e para a preservação da nossa 
memória cultural e histórica; 

 
B. Por imperativo constitucional, os cidadãos têm 

direito de acesso aos arquivos e documentos 
administrativos, nos termos do n.º 2 do artigo 
268.º da Constituição da República, tendo o 
exercício de tal direito de ser articulado com o 
disposto na lei em matérias relativas à 
segurança interna e externa, à investigação 
criminal e à intimidade das pessoas; 

 
 
 

C. Para execução do assinalado desígnio 
constitucional e tendo, igualmente, por 
referência o regime do Princípio da 
Administração Aberta, instituído pelo Código 
do Procedimento Administrativo, foi criada a 
Lei de Acesso aos Documentos da 
Administração - Lei n.º 46/2007, de 24 de 
agosto - que veio regular o acesso aos 
documentos administrativos e à sua 
reutilização; 

 
D. No que respeita aos sistemas internos de 

gestão, organização e funcionamento no 
processamento e arquivo de documentação 
administrativa, a Câmara Municipal, na sua 
53.ª reunião ordinária, de 9 de dezembro de 
2015, aprovou já o Regulamento Interno de 
Produção, Circulação e Arquivo dos 
Documentos Administrativos; 

 
Consequentemente, e uma vez assegurada a 
regulamentação dos procedimentos importa, 
agora, aprovar um quadro normativo com 
eficácia externa disciplinador da relação entre 
o Serviço de Arquivo Municipal e os cidadãos 
dando resposta às novas exigências de 
difusão, acesso e uso da informação 
arquivística, disciplinando de forma 
sistematizada e clara e estabelecendo de 
forma transparente e inequívoca os 
procedimentos inerentes ao acesso e consulta 
dos fundos documentais, a nível presencial ou 
através de plataforma eletrónica (Portal do 
Arquivo), em concordância com as regras de 
proteção e de segurança jurídica dos dados 
pessoais; 

 
E. Com a aprovação do Regulamento visa-se: 
 
• Definir regras sobre o acesso aos documentos 

e processos em arquivo, por parte dos 
cidadãos e da sociedade em geral; 

• Garantir o acesso de forma mais rápida e 
fiável; 

• Garantir a possibilidade de consulta online de 
dados, documentos e processos arquivados; 

• Melhorar as condições de acesso e a rapidez 
de consulta; 

• Reduzir os casos em que a consulta de 
documentos e processos em arquivo implique 
a deslocação aos Serviços de Arquivo, criando 
condições que possibilitem a impressão de 
cópias dos documentos no exterior, 
facultando, deste modo, um serviço mais 
eficiente e mais económico para os 
utilizadores, ao que acresce a consagração da 
possibilidade de envio por correio eletrónico 
de documentação de dimensão reduzida. 
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Considerando, ainda, que: 
 
F. Foi aprovada pela Câmara Municipal, na sua 

67.ª reunião ordinária, de 22 de junho, através 
da proposta n.º 251/2016, a submissão, ao 
abrigo do n.º 1 do artigo 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, do 
Projeto de Regulamento do Arquivo Central do 
Município de Loures a Consulta Pública, pelo 
período de 30 (trinta) dias; 

 
G. A referida deliberação foi publicitada através 

do Edital n.º 141/2016, de 22 de junho de 
2016, no sítio da internet e nos demais lugares 
de estilo como preceituado pelo n.º 1 do artigo 
56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, que 
estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais; 

 
H. Foram oficiadas a Direção-Geral do Livro, dos 

Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) e a 
Comissão de Acesso aos Documentos 
Administrativos (CADA) para que pudessem 
apresentar eventuais pareceres tidos por 
convenientes sobre o Projeto de Regulamento, 
tendo aquelas entidades remetido os 
respetivos pareceres; 

 
I. Foram, igualmente, obtidos contributos 

escritos e informais por parte dos 
trabalhadores do Serviço de Arquivo; 

 
 
Considerando ainda, também, que: 
 
J. Houve a necessidade de adaptação do Projeto 

de Regulamento à Lei n.º 26/2016, de 22 de 
agosto, que aprovou o novo regime de acesso 
à informação administrativa e ambiental e de 
reutilização dos documentos administrativos e 
que revogou a Lei n.º 46/2007, de 24 de 
agosto; 

 
K. Não obstante as alterações efetuadas à 

versão inicial do Projeto de Regulamento 
sujeito a Consulta Pública, os pareceres 
recebidos e as adaptações decorrentes da Lei 
n.º 26/2016, não apresentam uma alteração 
substancial do seu conteúdo normativo que 
justifiquem nova submissão a Consulta 
Pública. 

 
 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º conjugada com a 
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º ambos do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação, submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Regulamento de Acesso e 
Utilização do Arquivo Municipal de Loures. 

 
 

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) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o projeto de Regulamento de Acesso e 
Utilização do Arquivo Municipal de Loures 
encontra-se disponibilizado em Anexo nas páginas 
finais da presente edição. 

 
 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS 
E ESPAÇO PÚBLICO 

 
Processo n.º 671-C/DOM 
Empreitada de “Sinalização Horizontal no 
Concelho - Loures” 
Proposta de aprovação da decisão de contratar e 
escolha do procedimento pré-contratual por 
concurso público, de aprovação de todos os 
elementos do projeto, do preço total do concurso, 
do prazo de execução para cada lote integrante da 
empreitada, do critério de adjudicação, das peças 
do procedimento, programa de concurso e 
caderno de encargos, de nomeação do Júri do 
procedimento, de delegação de competências no 
Júri, de autorização da despesa inerente ao 
contrato a celebrar e de autorização para 
publicação do anúncio do concurso. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 128/2017 
 

Considerando: 
 
A. Que é competência da Câmara Municipal de 

Loures a execução da sinalização horizontal 
de modo a garantir a segurança e conforto do 
trânsito; 

 
B. O facto de se tratar de trabalhos que devem 

ser executados no âmbito da manutenção das 
vias; 

 
C. Que se verifica a necessidade de recurso a 

empreitada para execução destes trabalhos; 
 
D. Que as peças do procedimento pré-contratual 

para a empreitada de “Sinalização Horizontal 
no Concelho - Loures” se encontram 
concluídas com respeito pelo disposto no 
Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
encontrando-se concluída a fase de 
preparação do concurso; 

 
E. O conteúdo da informação n.º 

112/DIREP/TFG/AM/BP; 
 
F. Que o cabimento tem o número 3419, rubrica 

10.02/07010409, plano 2017 | 35. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
1. A aprovação da proposta de decisão de 

contratar e escolha do procedimento pré-
contratual por concurso público, nos termos 
das disposições conjugadas dos artigos 16.º, 
n.º 1, alínea b), 19.º, alínea b) e 130.º e 
seguintes, todos do Código dos Contratos 
Públicos para execução da empreitada de 
“Sinalização Horizontal no Concelho - Loures“; 

 
2. A aprovação de todos os elementos do 

projeto, que se resume às Fichas de 
Segurança, sendo que os trabalhos não 
apresentam complexidade por se tratar de 
manutenção corrente, pelo que não são 
necessários outros elementos, de acordo com 
o disposto pela Portaria n.º 701-H/2008, de 29 
de julho; 

 
3. A aprovação do preço total do concurso no 

montante de 471.698,11 euros (quatrocentos e 
setenta e um mil, seiscentos e noventa e oito 
euros e onze cêntimos) que não inclui o IVA, 
sendo os valores a contratar para cada lote os 
seguintes: 

- Lote 1 - Pintura de passagens para peões nas 
freguesias de Loures, Lousa, Fanhões, 
Bucelas, Santo Antão e São Julião do Tojal, 
Sacavém e Prior Velho - 90.000,00 €; 

 
- Lote 2 - Pintura de passagens para peões nas 

freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
Santo António dos Cavaleiros e Frielas, 
Moscavide e Portela - 90.000,00 €; 

 
- Lote 3 - Pintura de passagens para peões nas 

freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela - 90.000,00 €; 

 
- Lote 4 - Pintura de marcações longitudinais no 

concelho - 90.000,00 €; 
 
- Lote 5 - Execução de trabalhos de sinalização, 

acessibilidade e acalmia de tráfego - 
111.698,11 €; 

 
4. A aprovação do prazo de execução para cada 

lote que integra a empreitada: 
 
- Lote 1 - 120 dias seguidos, a contar da data 

da consignação, podendo a sua duração ser 
inferior caso o preço contratual seja atingido; 

 
- Lote 2 - 120 dias, a contar da data da 

consignação, podendo a sua duração ser 
inferior caso o preço contratual seja atingido; 

 
- Lote 3 - 120 dias, a contar da data da 

consignação, podendo a sua duração ser 
inferior caso o preço contratual seja atingido; 

 
- Lote 4 - 365 dias, a contar da data da 

consignação, podendo a sua duração ser 
inferior caso o preço contratual seja atingido; 

 
- Lote 5 - 365 dias, a contar da data da 

consignação, podendo a sua duração ser 
inferior caso o preço contratual seja atingido; 

 
5. A aprovação do critério de adjudicação - 

proposta economicamente mais vantajosa: 
 
- Lote 1 - A adjudicação deve ser efetuada ao 

concorrente que tiver apresentado o valor 
mais baixo do somatório dos preços unitários 
dos artigos que constituem o mapa de 
trabalhos em Anexo II A do caderno de 
encargos. 

 
- Lote 2 - A adjudicação deve ser efetuada ao 

concorrente que tiver apresentado o valor 
mais baixo do somatório dos preços unitários 
dos artigos que constituem o mapa de 
trabalhos em Anexo II B do caderno de 
encargos. 
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- Lote 3 - A adjudicação deve ser efetuada ao 
concorrente que tiver apresentado o valor 
mais baixo do somatório dos preços unitários 
dos artigos que constituem o mapa de 
trabalhos em Anexo II C do caderno de 
encargos. 

 
- Lote 4 - A adjudicação deve ser efetuada ao 

concorrente que tiver apresentado o valor 
mais baixo do somatório dos preços unitários 
dos artigos que constituem o mapa de 
trabalhos em Anexo II D do caderno de 
encargos. 

 
- Lote 5 - A adjudicação deve ser efetuada ao 

concorrente que tiver apresentado o valor 
mais baixo do somatório dos preços unitários 
dos artigos que constituem o mapa de 
trabalhos em Anexo II E do caderno de 
encargos; 

 
 
6. A aprovação, nos termos do n.º 1, alínea b) e 

n.º 2 do artigo 40.º do Código dos Contratos 
Públicos das peças do procedimento, 
programa do concurso e caderno de encargos, 
que se anexam; 

 
7. A nomeação do Júri do procedimento nos 

termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 
do artigo 67.º do Código dos Contratos 
Públicos com a seguinte composição: 

 
 

Presidente Ana Luísa Ferreira 
1.º vogal efetivo Berta Picado 
2.º vogal efetivo Teresa Gomes 
1.º suplente Ana Margarida Boto 
2.º suplente Marta Rosa 
 
 
8. A delegação no Júri, nos termos do n.º 2 do 

artigo 69.º do Código dos Contratos Públicos, 
das seguintes competências: 

 
a) prestar esclarecimentos; 
b) proceder à audiência prévia escrita dos 

concorrentes; 
 
9. A autorização da despesa inerente ao contrato 

a celebrar, ao qual acrescerá o IVA à taxa 
legal em vigor; 

 
10. A autorização para a publicação do anúncio do 

concurso no sítio internet do Diário da 
República. 

 
 
 

Loures, 10 de março de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

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

 
 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

Programa de Ocupação de Tempos Livres 
Jovens na Autarquia 

 
Proposta de aprovação das Normas de 
Participação no Programa de Ocupação de 
Tempos Livres - Jovens na Autarquia. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 133/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Programa de Ocupação de Tempos Livres - 

Jovens na Autarquia, promovido pelo 
Município de Loures, entre 1 de julho e 29 de 
agosto de 2017, assume um papel 
fundamental ao nível das políticas municipais, 
no âmbito da juventude, contribuindo para a 
criação de condições que fomentem a plena 
integração da população jovem do Concelho; 

 
B. Este programa, iniciado em 2016, apresenta 

como objetivo o desenvolvimento e a 
dinamização de atividades de ocupação de 
tempos livres que permitam estimular a 
aquisição de competências pessoais, sociais e 
de relacionamento, num primeiro contacto com 
atividades profissionais, em contexto laboral. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na 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 as normas de participação 
no Programa de Ocupação de Tempos Livres - 
Jovens na Autarquia. 
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Loures, 10 de março de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 

OTL - «Jovens na Autarquia» 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

Artigo 1.º 
Objeto 

 
O presente normativo tem como objeto 
estabelecer as normas de enquadramento e 
participação de Jovens munícipes no Programa 
municipal denominado OTL - «Jovens na 
Autarquia», tendo este como objetivo geral a 
ocupação dos tempos livres dos jovens, através 
do contacto com atividades estruturadas e 
organizadas em várias áreas de atividade 
profissional. 

 
 

Artigo 2.º 
Destinatários 

 
1- Podem beneficiar do Programa OTL- «Jovens 

na Autarquia» os jovens residentes no 
Concelho de Loures, com idades 
compreendidas entre os 16 e os 24 anos e 
que possuam o 3.º ciclo do ensino básico 
concluído. 

 
2- O Programa abrangerá um máximo de 36 

participantes, distribuídos de forma igual por 
dois turnos de funcionamento. 

 
 

Artigo 3.º 
Condições de admissão 

 
Os Jovens candidatos devem entregar atestado 
médico, por forma a adequar-se as condições dos 
serviços municipais a eventuais condicionantes 
físicas e psíquicas. 

 
 

Artigo 4.º 
Serviço de acolhimento 

 
O presente Programa é desenvolvido em ambiente 
de trabalho proporcionado pelas diversas 
unidades orgânicas da Câmara Municipal que 
demonstrem reunir condições para acolhimento 
dos Jovens participantes, doravante, e para efeitos 
das presentes normas, denominado “serviço de 
acolhimento”. 

Artigo 5.º 
Tarefas a desempenhar 

 
1- As tarefas a desempenhar pelos Jovens 

participantes no Programa OTL - «Jovens na 
Autarquia» são as seguintes: 

 
a) Tarefas de índole administrativa; 
b) Tarefas de índole técnica; 
c) Tarefas de índole técnica-administrativa; 
d) Outras, a definir pelos “serviços de 

acolhimento”, dentro do contexto global do 
Programa. 

 
2- As atividades de índole técnica que possam 

carecer de estudo e investigação apenas 
poderão ser desenvolvidas por jovens a 
frequentar o ensino superior ou com formação 
superior. 

 
3- Todas as outras tarefas discriminadas no n.º 1 

do presente artigo poderão ser realizadas por 
qualquer Jovem admitido no Programa, nos 
termos previstos no presente normativo. 

 
4- O desempenho das tarefas deverá obedecer a 

todas as regras e limitações legais e 
regulamentares em vigor e concretamente 
aplicáveis. 

 
5- As tarefas e atividades a desenvolver pelos 

Jovens serão posteriormente definidas pelo 
respetivo dirigente municipal a que cada 
Jovem venha a ficar afeto, em função dos 
objetivos e necessidades de cada unidade 
orgânica. 

 
 

Artigo 6.º 
Solicitação de jovens 

 
1- Os “serviços de acolhimento” deverão indicar 

a sua adesão ao Programa, fazendo 
referência ao número de Jovens a afetar, até 
ao dia 31 de maio do ano respetivo, junto do 
Gabinete de Juventude, mediante o 
preenchimento de formulário próprio para o 
efeito. 

 
2- No preenchimento do referido formulário 

deverão ser descritas pormenorizadamente as 
tarefas a realizar pelo Jovem, fazendo 
referência às habilitações 
escolares/académicas pretendidas (3.º ciclo, 
ensino secundário, frequência do ensino 
superior ou licenciatura). 
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Artigo 7.º 
Duração e horários 

 
1- O Programa decorre nos meses de julho e 

agosto, de acordo com a seguinte 
duração: 

 
a) 1.º Turno: de 3 a 31 de julho, e 
b) 2.º Turno: de 1 a 29 de agosto. 

 
2- Os Jovens não poderão participar em mais 

do que um turno salvo comprovada falta 
de candidatos a colocar ou mediante 
manifestação de vontade, devidamente 
fundamentada, do “serviço de 
acolhimento”. 

 
3- O horário a cumprir pelos Jovens 

participantes será, salvo exceções a 
determinar pontualmente e em função de 
necessidades específicas do “serviço de 
acolhimento”: 

 
a) 09.30h | 12.30h 
b) 14.00h | 17.00h 

 
4- Os períodos previstos no número 3, 

alíneas a) e b), poderão sofrer adaptações 
tendo em conta necessidades do “serviço 
de acolhimento” ou interesse do Jovem, 
sendo que a duração máxima da atividade 
não poderá exceder as 6h diárias, 
considerando apenas dias úteis. 

 
5- Em situações excecionais, devidamente 

fundamentadas, o horário definido poderá 
ser ajustado, mediante prévio acordo entre 
o dirigente municipal do “serviço de 
acolhimento” e o Jovem. 

 
 

Artigo 8.º 
Procedimento de candidatura e seleção 

 
1- A receção de candidaturas e devido 

enquadramento e desenvolvimento do 
Programa são da responsabilidade do 
Gabinete de Juventude da Câmara Municipal 
de Loures. A seleção de candidatos é da 
responsabilidade da Comissão de Admissão, 
constituída pelo Departamento de Recursos 
Humanos e Departamento de Cultura, 
Desporto e Juventude da Câmara Municipal 
de Loures. 

 
2- As candidaturas deverão ser entregues, em 

formato papel, nos seguintes locais: 
 
a) GAJ’s - Gabinetes de Apoio à Juventude 

(Santo António dos Cavaleiros e Sacavém); 
b) Loja PontoJá. 

3- As inscrições são feitas através do 
preenchimento da ficha de inscrição, 
comprovando-se os respetivos dados pessoais 
dos próprios ou dos encarregados de 
educação pela apresentação obrigatória de BI 
e cartão de contribuinte ou cartão de cidadão 
respetivo. 

 
4- Os candidatos devem obrigatoriamente fazer 

acompanhar a sua candidatura dos seguintes 
documentos: 

 
a) Comprovativo de residência ou respetiva 

fotocópia; 
b) Fotocópia de comprovativo de habilitações 

literárias; 
c) Curriculum Vitae; 
d) Comprovativo de IBAN; 
e) Declaração de Compromisso de Honra em 

como nada consta do registo criminal; 
f) Atestado médico comprovativo de aptidão 

física e psíquica; 
g) Termo de responsabilidade (para os menores 

de 18 anos, devendo ser assinada pelo 
Encarregado de Educação). 

 
5- A candidatura só será considerada quando 

incluir todos os documentos mencionados no 
número anterior. 

 
6- Na receção da ficha de candidatura, caso se 

verifique que no documento de identificação 
não consta a residência no concelho, o 
candidato terá que anexar um atestado de 
residência, cartão de eleitor ou um 
comprovativo de morada em seu nome. 

 
7- A seleção dos Jovens candidatos, mediante os 

elementos constantes na ficha de candidatura, 
far-se-á atendendo aos seguintes critérios 
preferenciais: 

 
a) Necessidades identificadas pelos “serviços de 

acolhimento”; 
b) Análise curricular; 
c) Jovens cujos ascendentes diretos se 

encontrem inscritos no centro de emprego, 
mediante apresentação do respetivo 
comprovativo; 

d) Jovens inscritos pela primeira vez no 
Programa; 

e) Ordem de receção de candidatura; 
f) Proximidade da residência do Jovem 

relativamente ao local de desenvolvimento da 
atividade. 
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8- A colocação dos Jovens nas áreas pelas quais 
manifestem interesse fica dependente do 
número de vagas existentes, podendo, sempre 
que essas se encontrem já preenchidas, 
proceder-se à sua colocação noutras 
iniciativas mediante concordância de ambos 
os intervenientes. 

 
9- As candidaturas ao Programa deverão ser 

feitas até ao dia 15 de maio, sendo divulgada 
a lista de colocações até ao dia 2 de junho 
subsequente. 

 
 

Artigo 9.º 
Compensação económica e seguro 

 
1- Para além dos direitos previstos no número 1 

do artigo 11.º, os Jovens participantes no 
Programa têm ainda direito aos seguintes 
benefícios: 

 
a) Compensação económica no valor de 300,00 

€ (trezentos euros), acrescido de IVA quando 
devido; 

b) Seguro de Acidentes Pessoais; 
c) Almoço no refeitório municipal. 
 
2- A compensação económica prevista no n.º 1, 

alínea a), estará a pagamento quinze dias 
depois do términus do mês do turno, através 
de transferência bancária ou emissão de 
cheque, em procedimento a definir pelo 
Jovem. 

 
 

Artigo 10.º 
Faltas e desistências 

 
1- Todas as faltas previsíveis terão de ser 

informadas ao “serviço de acolhimento” com a 
antecedência mínima de 3 (três) dias. 

 
2- Nenhuma falta injustificada será remunerada. 
 
3- As faltas carecem de justificação, na lógica 

utilizada pelos funcionários do Estado, 
podendo os Jovens compensar o tempo em 
falta, mediante acordo com o dirigente 
municipal do “serviço de acolhimento”. 

 
4- Em caso de desistência o Jovem (ou o seu 

Encarregado de Educação no caso de 
menores de 18 anos) deve informar o 
Município por escrito, para o Gabinete de 
Juventude, fundamentando a desistência. 

 
 
 

5- O não cumprimento do número anterior pode 
conduzir ao não pagamento da compensação 
económica prevista e inviabilizar eventuais 
futuras candidaturas ao Programa da parte do 
Jovem. 

 
 

Artigo 11.º 
Direitos e deveres dos jovens participantes 

 
1- Constituem direitos e deveres dos Jovens 

participantes no Programa OTL - «Jovens na 
Autarquia»: 

 
a) Executar com empenho e de forma diligente 

as tarefas que lhes sejam confiadas; 
b) Cumprir o horário, com assiduidade, para as 

funções a que se candidataram e foram 
selecionados; 

c) Assinar a folha de assiduidade sempre e 
apenas quando compareçam no “serviço de 
acolhimento”; 

d) Avisar com a antecedência necessária o 
“serviço de acolhimento” em caso de 
impossibilidade de comparência; 

e) Avisar o “serviço de acolhimento” e, 
posteriormente, o Gabinete de Juventude, se 
pretender desistir do Programa; 

f) Tratar com respeito e urbanidade os 
funcionários, colaboradores e chefias dos 
serviços municipais, bem como quaisquer 
pessoas com quem contactem no 
desempenho das suas tarefas; 

g) Beneficiar do seguro de acidentes pessoais, 
em caso de necessidade; 

h) Ser respeitado na sua dignidade pessoal, 
respeitando também com urbanidade todos os 
colegas e/ou “clientes” da câmara municipal, 
nos casos em que se verifique contacto com o 
público; 

i) Respeitar e cumprir as orientações dadas 
pelos funcionários do Gabinete de Juventude 
e do “serviço de acolhimento”; 

j) Comparecer no Gabinete de Juventude 
sempre que solicitado; 

k) Informar sobre eventuais limitações, 
nomeadamente sobre limitações físicas e/ou 
especiais cuidados de saúde, que não 
coloquem em causa a normal participação do 
Jovem menor, e 

l) Ter acesso a toda a informação detalhada 
sobre o normal desenvolvimento do Programa, 
nomeadamente sobre as funções/tarefas a 
cumprir pelo Jovem menor. 
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2- A assinatura indevida da «folha de 
assiduidade» nos casos em que o Jovem não 
tenha comparecido no “serviço de 
acolhimento” é causa bastante para exclusão 
do Programa. 

 
 

Artigo 12.º 
Deveres do “serviço de acolhimento” 

 
1- Constituem deveres do “serviço de 

acolhimento”: 
 
a) Acolhimento e acompanhamento ao Jovem de 

forma a dar-lhe conhecimento e apoio nas 
tarefas a desempenhar; 

b) Enviar o pedido de participação/colocação de 
Jovens no prazo e nos termos mencionados 
no n.º 1 do artigo 6.º; 

c) Enviar ao Gabinete de Juventude a «folha de 
assiduidade» até 3 dias úteis após a 
conclusão do Programa; 

d) Informar o Gabinete de Juventude de qualquer 
situação que possa comprometer a sua 
candidatura a este Programa. 

 
 

Artigo 13.º 
Deveres do Gabinete de Juventude 

 
1- Constituem deveres do Gabinete de 

Juventude da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Proceder à gestão do Programa; 
b) Apresentar superiormente, para cada turno, 

proposta sobre a distribuição dos Jovens por 
cada “serviço de acolhimento”; 

c) Enviar as «folhas de assiduidade» do 
respetivo turno para os “serviços de 
acolhimento”; 

d) Elaborar a listagem de pagamento das 
compensações económicas, após a receção 
das «folhas de assiduidade», submetê-la a 
autorização superior e, posteriormente, enviá-
las à Divisão de Gestão Financeira; 

e) Proceder à substituição de Jovens sempre que 
necessário; 

f) Garantir que todos os Jovens participantes 
estão abrangidos por seguro de acidentes 
pessoais; 

g) Realizar a avaliação do enquadramento dos 
Jovens nos “serviços de acolhimento”, 
compatibilizando interesses destes e dos 
Jovens participantes, nomeadamente no que 
respeita à adaptação às tarefas. 

 
 
 
 

Artigo 14.º 
Certificado 

 
Para além dos direitos previstos nos artigos 9.º e 
11.º, aos Jovens participantes será ainda conferido 
um certificado que ateste o desempenho prestado 
no Programa. 

 
 

Artigo 15.º 
Dever de colaboração e falsas declarações 

 
1- Os Jovens e os Encarregados de Educação, 

que venham a ser selecionados para o 
Programa, ao abrigo do presente normativo, 
têm o dever de colaboração com o Município 
de Loures, disponibilizando - sempre que 
necessário - todos os elementos que venham 
a ser solicitados. 

 
2- Os Jovens que não disponibilizem os 

elementos referidos no número anterior ficam 
impedidos de receber a compensação 
financeira prevista na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 9.º. 

 
3- Os Jovens que de forma dolosa prestem 

falsas declarações serão penalizados com a 
desvinculação ao Programa, tendo de 
devolver a compensação financeira já 
recebida. 

 
 

Artigo 16.º 
Disposições finais 

 
1- Todas as candidaturas pressupõem a total 

concordância com as normas constantes do 
presente normativo. 

 
2- Os Jovens enquadrados ao abrigo do OTL - 

«Jovens na Autarquia» não podem sob 
nenhuma justificação desempenhar funções 
em substituição de funcionários da Câmara 
Municipal de Loures. 

 
3- O Município de Loures reserva-se o direito de, 

em todo o momento, proceder a alterações e 
ajustamentos ao Programa, caso tal se revele 
estritamente necessário, dando conta em 
tempo útil de tais alterações/ajustamentos aos 
Jovens nele participantes. 

 
4- A resolução de casos omissos a estas normas 

de participação é da inteira responsabilidade 
do Município. 
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Ocupação dos Tempos Livres: 
Jovens na Autarquia 

 
Conteúdos para Ficha de Candidatura 

 
Identificação do Participante 
Nome 
Morada 
Localidade 
Código Postal 
Telefone/Telemóvel 
E-mail 
BI/Cartão de Cidadão/Passaporte 
Emissão/Validade 
Idade 
Data de Nascimento 
Sexo 
NIF 
IBAN 
 
Habilitações Literárias 
Habilitações literárias 
Estudante? Sim Não 
Em caso afirmativo especifique: 
Estabelecimento de Ensino 
Curso 
Ano 
 
Já participou em anos anteriores 
Sim | Não 
Se sim, em que serviço? __________ 
 
Que serviços gostaria de integrar: 
gestão documental e arquivo 
comunicação 
juventude 
desporto 
cultura 
educação 
recursos humanos 
áreas urbanas de génese ilegal 
transporte e oficinas 
consultadoria jurídica 
ambiente 
turismo 
veterinário municipal 
apoio aos OTL’s de verão outros 
 
Serviços: escolha três opções indicando 
ordem de preferência de 1 a 3 (sendo 1 mais 
importante) 
 
Turno 
1) 03 a 31 de julho 
2) 01 a 29 de agosto 
 
Forma de Pagamento 
Transferência bancária 
Cheque 

Declaração sob Compromisso de Honra 
Declaro que junto todos os documentos 
assinalados abaixo e que tomei conhecimento das 
Normas de Participação do Programa de 
Ocupação de Tempos livres: Jovens na Autarquia. 
Mais declaro, por minha honra, a veracidade das 
informações incluídas neste formulário. 
 
Loures,___ de _____________ de 2017 
 
Assinatura do participante 

 
 

Documentos instrutórios, 
obrigatórios no ato da candidatura 

 
Fotocópia de documento de identificação (bilhete 
de identidade, cartão de cidadão ou passaporte); 
Fotocópia do cartão de contribuinte; 
Fotocópia de comprovativo de residência; 
Fotocópia de comprovativo de habilitações 
literárias; 
Curriculum Vitae; 
Comprovativo do IBAN; 
Declaração de compromisso de honra em como 
nada consta do registo criminal; 
Comprovativo de inscrição em Centro de Emprego 
da ascendência direta; 
Termo de responsabilidade (para os menores de 
18 anos, devendo ser assinada pelo Encarregado 
de Educação); 
Fotocópia de documento de identificação (bilhete 
de identidade, cartão de cidadão ou passaporte - 
para os menores de 18 anos); 
Atestado médico comprovativo de aptidão física e 
psíquica. 
 
 
A preencher pelo Gabinete de Juventude 
Documentos Entregues 
Fotocópia de documento de identificação (bilhete 
de identidade, cartão de cidadão ou passaporte); 
Fotocópia do cartão de contribuinte; 
Fotocópia de comprovativo de residência; 
Fotocópia de comprovativo de habilitações 
literárias; 
Curriculum Vitae; 
Comprovativo do IBAN; 
Declaração de compromisso de honra em como 
nada consta do registo criminal; 
Comprovativo de inscrição em Centro de Emprego 
da ascendência direta; 
Termo de responsabilidade (para os menores de 
18 anos, devendo ser assinada pelo Encarregado 
de Educação); 
Fotocópia de documento de identificação (bilhete 
de identidade, cartão de cidadão ou passaporte - 
para os menores de 18 anos); 
Atestado médico comprovativo de aptidão física e 
psíquica. 
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Ficha de inscrição n.º ______ 
Data___________ 
 
Assinatura do/a trabalhador/a 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

Programa de Ocupação de Tempos Livres 2017 
Páscoa na Desportiva 

 
Proposta de aprovação das Normas de 
Participação no Programa de Ocupação de 
Tempos Livres 2017 - Páscoa na Desportiva, dos 
valores a cobrar pela participação no Programa e 
respetivas isenções. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 134/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Programa de Ocupação de Tempos Livres 

2017 - Páscoa na Desportiva, promovido pelo 
Município de Loures, entre 5 e 12 de abril de 
2017, assume um papel fundamental ao nível 
das políticas municipais no âmbito da 
juventude e do desporto, contribuindo, 
nomeadamente, para a criação de condições 
para a plena integração da população juvenil 
do Concelho; 

 
B. Este programa, realizado anualmente desde 

2013, tem como objetivos o desenvolvimento e 
a dinamização de atividades de ocupação de 
tempos livres que permitam estimular a 
aquisição de competências pessoais, sociais e 
relacionais, numa perspetiva de promoção de 
estilos de vida saudáveis, através da prática 
desportiva. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, aprovar: 
 
1. Ao abrigo do disposto na al. u) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, as normas de participação do 
Programa de Ocupação de Tempos Livres 
2017 - Páscoa na Desportiva; 

 
 
 

2. Ao abrigo do disposto na al. e) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro e do artigo 21.º da Lei n° 
73/2013, de 3 de setembro, os valores a 
cobrar e as respetivas isenções, pela 
participação no Programa. 

 
 

Loures, 10 de março de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

do Programa de Ocupação de Tempos Livres 
2017 

 
“PÁSCOA NA DESPORTIVA” 

 
I. APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS 
 
1. Entidade Promotora e Organizadora - 

Município de Loures 1: 
 
a) O Programa de Ocupação de Tempos Livres 

“Páscoa na Desportiva” é promovido e 
organizado pelo Município de Loures, mais 
concretamente pelo Departamento da Cultura, 
Desporto e Juventude. 

 
b) Este Programa visa o desenvolvimento e a 

dinamização de atividades lúdicas de 
ocupação de tempos livres, que permitam 
estimular a aquisição de competências 
pessoais, sociais e relacionais numa 
perspetiva de promoção de estilos de vida 
saudáveis através da prática desportiva. 

 
 
2. Objetivos do Programa: 
 
a) Desenvolver e dinamizar atividades de 

ocupação dos tempos livres que estimulem a 
aquisição de competências pessoais, sociais e 
relacionais daqueles que nelas participam, 
fomentando o interesse por atividades de 
grupo e de ar livre; 

 
b) Dar a conhecer as respostas concelhias nas 

áreas juvenil e desportiva; 
 
c) Incentivar a prática de atividades desportivas, 

enquanto estratégia de adoção de 
comportamentos saudáveis. 
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II. DESTINATÁRIOS 
 
Poderão inscrever-se neste Programa 
crianças/jovens com idades compreendidas entre 
os 10 e os 15 anos, residentes no Concelho de 
Loures e/ou filhos, ou crianças/jovens que façam 
parte do agregado familiar, de funcionários do 
Município de Loures, GesLoures, LouresParque e 
SIMAR. 
 
 
III. ATIVIDADES 
 
1. As atividades desenvolvidas no âmbito do 

Programa obedecem à seguinte tipologia: 
 
a) Atividades lúdicas; 
 
b) Atividades desportivas. 
 
 
IV. DURAÇÃO 
 
1. O Programa decorrerá de 05 a 12 de abril, nos 

dias úteis. 
 
2. A ocupação diária dos participantes será 

compreendida entre as 09h00m e as 17h00m, 
sendo o período de almoço entre as 12h30m e 
as 14h00m. 

 
 
V. PARTICIPAÇÃO 
 
O Programa abrangerá um número máximo de 40 
participantes. 
 
 
VI. INSCRIÇÃO. 
 
1. Poderão inscrever-se neste Programa as/os 

crianças/jovens que preencham os seguintes 
requisitos: 

 
a) Ter 10 anos de idade à data de inscrição; 
 
b) Não ter mais de 15 anos de idade à data de 

inscrição; 
 
c) Residir no Concelho de Loures e/ou ser filho, 

ou pertencer ao agregado familiar, de 
funcionários do Município de Loures, 
GesLoures, LouresParque e SIMAR; 

 
d) Em situação de pais separados/divorciados, 

um deles residir no Concelho, ainda que esta 
não seja a morada oficial da/do criança/jovem. 

 
 

2. As inscrições são feitas através de 
preenchimento da ficha de inscrição, 
comprovando-se os respetivos dados pessoais 
dos próprios e dos encarregados de educação 
pela apresentação obrigatória de BI e cartão 
de contribuinte ou cartão de cidadão respetivo. 

 
3. No ato de inscrição deverão ser enviados ou 

entregues os seguintes documentos: 
 
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, 

obtida através do site da Câmara ou 
disponibilizada nos equipamentos juvenis; 

 
b) Autorização do pai/mãe ou representante legal 

para a/o criança/jovem frequentar o Programa 
(termo de responsabilidade obtido através do 
site da Câmara); 

 
c) Comprovativo de residência (qualquer fatura 

onde conste o nome do pai/mãe ou 
representante legal e uma morada deste 
Concelho), que será dispensado no caso de 
filhos de funcionários do Município de Loures, 
GesLoures, LouresParque e SIMAR; 

 
d) Comprovativo que ateste que o pai/mãe ou 

representante legal é funcionário do Município 
de Loures, GesLoures, LouresParque e 
SIMAR (não é válida a assinatura de correio 
eletrónico). 

 
 
4. A inscrição de irmãos poderá ser efetuada na 

mesma mensagem de email para ficar 
registada com o mesmo horário. O mesmo 
acontecerá nas inscrições efetuadas nos 
equipamentos juvenis. 

 
5. A inscrição decorrerá através de um email 

construído para o efeito e divulgado 
posteriormente ou nos equipamentos juvenis - 
Loja Ponto Já e no Gabinete de Apoio à 
Juventude de Santo António dos Cavaleiros. 

 
6. As inscrições decorrerão nos dias 27 e 28 de 

março, a partir das 10h00. Este horário 
pretende igualar a oportunidade de quem não 
tem acesso à internet e terá de efetuar a 
inscrição nos equipamentos juvenis (horário 
de abertura). 

 
7. Só serão aceites as inscrições cuja 

documentação esteja completa, contando, 
para efeitos, a ordem de entrada no email ou a 
hora de receção dos documentos nos 
equipamentos juvenis. 
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VII. SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 
1. A seleção dos participantes será efetuada com 

base nos seguintes critérios: 
 
a) Preenchimento dos requisitos definidos nos 

números 1 e 2 do ponto VI. A não entrega de 
todos os documentos requeridos no ato de 
inscrição é motivo de exclusão; 

 
b) Preenchimento de quotas para os grupos, 

definidas previamente: 45% para 
crianças/jovens residentes; 45% para filhos de 
trabalhadores municipais ou crianças/jovens 
que façam parte do agregado familiar; e 10% 
para crianças/jovens acolhidos/referenciados 
por Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS). O pai/mãe ou representante 
legal decide a que quota está a concorrer no 
momento em que preenche a ficha de 
inscrição dizendo se é funcionário ou não. Não 
é possível concorrer às duas quotas em 
simultâneo; 

 
c) Ordem de inscrição. 
 
 
2. Apenas os pais ou representantes legais 

das/dos crianças/jovens selecionados serão 
contactados telefonicamente ou por email para 
informar da participação no Programa. 

 
3. Caso os pais ou representantes legais das/dos 

crianças/jovens selecionados não procedam 
ao pagamento do valor estipulado para a 
participação no Programa, serão selecionados 
as/os crianças/jovens que se encontrem na 
lista de espera, respeitando os mesmos 
critérios. 

 
 
VIII. PAGAMENTO 
 
1. A participação das/dos crianças/jovens implica 

o pagamento de 15,00 €, exceto para as/os 
crianças/jovens institucionalizados, cuja 
participação não implicará qualquer 
pagamento. 

 
2. Após informação da participação das/dos 

crianças/jovens, os pais ou representantes 
legais dispõem de um prazo de 3 dias úteis 
para procederem ao respetivo pagamento na 
Divisão de Gestão Financeira do Município de 
Loures. 

 
 
 
 

IX. DESISTÉNCIAS E FALTAS 
 
1. Em caso de desistência, os pais ou 

representantes legais da/do criança/jovem 
devem informar o Município de Loures, por 
escrito e até dois dias úteis antes do início do 
Programa, sob pena de não obter a restituição 
do valor pago no ato de inscrição. 

 
2. No decorrer das atividades, caso a/o 

criança/jovem necessite de faltar, devem ser 
informados previamente os técnicos 
responsáveis pela monitorização do seu 
grupo. 

 
 
X. DEVERES E DIREITOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE LOURES 
 
 
1. Deveres da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) O Departamento envolvido na organização do 

Programa é responsável por enviar por escrito 
aos pais ou representantes legais um 
documento onde constem as regras de 
participação no mesmo; 

 
b) O Departamento envolvido na organização do 

Programa tem a responsabilidade de 
esclarecer qualquer tipo de informações aos 
pais ou representantes legais; 

 
c) O Município de Loures responsabiliza-se pelo 

acompanhamento diário dos participantes 
durante o período compreendido entre o início 
e o final das atividades; 

 
d) O Município de Loures não se responsabiliza 

pela perda/roubo de qualquer objeto pessoal 
dos participantes; 

 
e) O Município de Loures responsabiliza-se por 

assegurar a alimentação diária dos 
participantes, nos termos da lei; 

 
f) O Município responsabiliza-se por efetuar o 

seguro de acidentes pessoais, nos termos da 
lei; 

 
g) O Município de Loures responsabiliza-se por 

assegurar a existência de espaços e meios 
seguros, adequados ao desenvolvimento das 
atividades previstas; 

 
h) O Município de Loures responsabiliza-se por 

fazer a respetiva divulgação das atividades, 
junto da comunidade a quem se destina; 
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i) O Município de Loures responsabiliza-se por 
prover formação complementar aos monitores, 
de acordo com o previsto na lei; 

 
j) O Município de Loures responsabiliza-se por 

assegurar a deslocação dos participantes 
sempre que as atividades assim o exijam; 

 
k) O Município de Loures responsabiliza-se por 

divulgar a existência do livro de reclamações. 
 
 
2. Direitos do Município de Loures: 
 

Fazer o registo fotográfico dos participantes 
nas atividades e utilizar as imagens na 
divulgação do projeto. 

 
 
XI. DEVERES E DIREITOS DA EQUIPA 

TÉCNICO-PEDAGÓGICA 
 
1. A equipa pedagógica do programa é composta 

por técnicos municipais, elementos da 
administração, designadamente: 

 
a) Coordenador Geral e Coordenador Técnico; 
 
b) Dois monitores para o grupo, quando a idade 

destes esteja compreendida entre os 10 e os 
15 anos. 

 
 
2. Deveres do Coordenador Geral: 
 
a) Proceder à elaboração, acompanhamento, 

coordenação e verificação da implementação 
e cumprimento do cronograma de atividades e 
do plano pedagógico e de animação do 
Programa de OTL, assegurando a qualidade 
da execução do mesmo; 

 
b) Coordenar e gerir os recursos humanos, 

técnicos e financeiros afetos ao Programa de 
OTL, assegurando uma gestão transparente e 
eficiente, acautelando o rigoroso cumprimento 
dos procedimentos administrativo-legais; 

 
c) Acautelar o rigoroso cumprimento das regras 

internas de funcionamento do Programa de 
OTL, por parte de todos os intervenientes; 

 
d) Promover e garantir a correta participação e 

transmissão de informação relativamente ao 
corpo técnico e participantes, bem como aos 
respetivos pais ou representantes legais; 

 
 
 

e) Assegurar o cumprimento das normas legais, 
conforme legislação que regulamenta a 
atividade de campos de férias, quando 
aplicável, garantindo a correta articulação com 
o Instituto Português do Desporto e da 
Juventude e demais entidades com 
competências legais atribuídas para o efeito; 

 
f) Determinar as condições de exclusão de 

qualquer participante cuja ação tenha afetado 
o normal funcionamento do Programa. 

 
 
3. Direitos do Coordenador Geral: 

 
O coordenador geral será auxiliado pelos 
coordenadores técnicos no desempenho da 
sua função e supervisão geral do programa. 

 
4. Deveres dos Coordenadores Técnicos: 
 
a) Auxiliar o coordenador geral no desempenho 

das suas funções, reportando com frequência 
e exatidão toda a informação referente ao 
desenvolvimento/implementação do programa; 

 
b) Elaborar o cronograma de atividades do 

Programa e assegurar a sua execução; 
 
c) Definir os monitores para cada grupo, com a 

salvaguarda de não os colocar no mesmo 
grupo dos seus filhos, caso estes estejam 
inscritos; 

 
d) Assegurar um contacto profícuo com os pais 

ou representantes legais dos participantes, 
reportando assiduamente informação 
relevante relativamente à participação e 
comportamento dos seus educandos; 

 
e) Fornecer aos pais ou representantes legais 

informação detalhada sobre a organização das 
atividades, regulamento interno, existência do 
livro de reclamações e existência de seguro; 

 
f) Coordenar o desempenho dos monitores e 

acompanhar a ação desenvolvida pelos 
restantes técnicos afetos ao Programa, 
assegurando a qualidade pedagógica das 
atividades desenvolvidas; 

 
g) Zelar pela correta utilização dos recursos 

logísticos e materiais afetos ao Programa, 
bem como a prudente utilização dos 
equipamentos e conservação das instalações; 

 
h) Garantir o cumprimento das normas legais de 

saúde, higiene e segurança relativas ao 
Programa de OTL, bem como, demais regras 
internas, por parte de todos os intervenientes; 
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i) Elaborar o relatório de avaliação final do 
programa; 

 
j) Garantir uma profícua relação e articulação 

com todas as entidades intervenientes no 
Programa. 

 
 
5. Direitos dos Coordenadores Técnicos: 
 
a) Definir o modo de realização das diferentes 

atividades propostas para o Programa; 
 
b) Propor e fundamentar as medidas 

enquadradas no ponto 1 do capítulo XIV. 
 
 
6. Deveres dos Monitores de Grupo: 
 
a) Acompanhar os participantes durante a 

execução das atividades de férias, de acordo 
com o cronograma de atividades; 

 
b) Apoiar os coordenadores na organização das 

atividades e seguir as suas instruções; 
 
c) Acompanhar os participantes durante as 

atividades, prestando-lhe todo o apoio e 
auxílio de que necessitem; 

 
d) Cumprir e assegurar o cumprimento, pelos 

participantes, das normas de saúde, higiene e 
segurança e demais normas de funcionamento 
e regras de participação; 

 
e) Verificar a adequação e as condições de 

conservação e de segurança dos materiais a 
utilizar pelos participantes, bem como zelar 
pela manutenção dessas condições; 

 
f) Cumprir o horário estabelecido; 
 
g) Promover comportamentos de boa educação e 

de disciplina por parte dos participantes; 
 
h) Manter, no grupo de participantes, um espírito 

de dinamismo, alegria e confiança. 
 
 
7. Direitos dos Monitores de Grupo: 
 
a) Serem apoiados pelos coordenadores no 

desempenho das suas funções; 
 
b) Usufruir de refeições diárias obrigatórias 

consoante o tipo de programa; 
 
c) Usufruir de transporte para o desenvolvimento 

das atividades do Programa. 

8. Deveres dos técnicos responsáveis pela 
dinamização das atividades: 

 
a) Acompanhar os participantes durante a 

execução das atividades propostas pela sua 
área; 

 
b) Verificar a adequação e as condições de 

conservação e de segurança dos materiais a 
utilizar pelos participantes, bem como zelar 
pela manutenção dessas condições; 

 
c) Cumprir o horário estabelecido; 
 
d) Manter, no grupo de participantes, um espírito 

de dinamismo, alegria e confiança. 
 
 
9. Direitos dos técnicos responsáveis pela 

dinamização das atividades: 
 
a) Serem apoiados pelos coordenadores no 

desempenho das suas funções; 
 
b) Serem acompanhados pelos monitores de 

grupo em todas as atividades desenvolvidas. 
 
 
XII. DEVERES E DIREITOS DOS 

PARTICIPANTES 
 
1. Deveres dos participantes: 
 
a) Serem assíduos; 
 
b) Respeitarem e cumprirem as orientações 

dadas pelos técnicos responsáveis; 
 
c) Respeitarem os colegas e não usar de 

violência física ou verbal; 
 
d) Zelarem pelos seus bens pessoais; 
 
e) Adequarem o vestuário de acordo com a 

programação; 
 
f) Incluírem muda de roupa e kit de banho; 
 
g) Assegurarem o lanche da manhã e da tarde. 
 
 
2. Direitos dos participantes: 
 
a) Transporte de ida e volta, quando necessário 

ao desenvolvimento das atividades; 
 
b) Acompanhamento constante por parte dos 

monitores durante o decurso das atividades; 
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c) Beneficiar de alimentação de acordo com o 
estabelecido; 

 
d) Beneficiar de seguro de acidentes pessoais, 

nos termos da lei; 
 
e) Ser respeitado na sua dignidade pessoal; 
 
f) Ser respeitada a confidencialidade dos 

elementos da sua ficha de inscrição; 
 
g) Participar em todas as atividades que forem 

propostas, exceto se houver indicação em 
contrário dos pais ou representante legal; 

 
h) Ser adequadamente assistido em caso de 

acidente ou doença súbita. 
 
 
XIII. DEVERES E DIREITOS DOS PAIS E 

REPRESENTANTES LEGAIS 
 
1. Deveres dos pais ou representantes legais: 
 
a) Respeitarem os documentos que integram o 

Programa de OTL; 
 
b) Respeitarem o desempenho e trabalho 

realizado pelo pessoal técnico; 
 
c) Responsabilizarem-se pela assiduidade e 

pontualidade dos participantes; 
 
d) Responsabilizarem-se em não levar as/os 

crianças/jovens para as atividades caso eles 
estejam doentes; 

 
e) Comparecerem nas instalações sempre que 

solicitado; 
 
f) Comunicarem a eventual desistência do 

participante, por escrito; 
 
g) Comunicarem necessidades de alimentação 

específica ou cuidados especiais de saúde, 
por escrito. 

 
 
2. Direitos dos País ou Representantes legais: 
 
a) Terem acesso a informação detalhada sobre 

as normas de participação do Programa de 
OTL; 

 
b) Terem acesso a informação detalhada sobre o 

cronograma de atividades; 
 
c) Terem acesso a informação detalhada sobre 

os locais das refeições e ementas. 

XIV. IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO 
 
Caso ocorra incumprimento dos deveres descritos 
no n.º 1 do ponto XII, e após avaliação da 
gravidade da situação pela equipa técnica, a/o 
criança/jovem poderá ser impedido de continuar a 
frequentar as atividades. 
 
 
XV. CERTIFICADO 
 
Finda a participação no Programa, as/os 
crianças/jovens recebem um certificado de 
participação. 
 
 
XVI. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. Todas as candidaturas pressupõem a total 

concordância com as normas de participação 
apresentadas; 

 
2. O Município de Loures reserva-se o direito de 

proceder a alterações à programação prevista, 
caso se verifique estritamente necessário para 
a prossecução do Programa. 

 
 
1 Registo 163/DRLVT, emitido peio Instituto Português do 

Desporto e Juventude a 06/06/2013. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 129/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Sociedade Recreativa Musical 1.º de Agosto 

Santa Iriense, com o NIF 501121587, realizou 
a 1.ª Jornada da Liga ASKIP, no Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas da 
Bobadela, no dia 14 de janeiro de 2017, entre 
as 8h00 e as 21H00; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas da Bobadela prevê o 
pagamento por hora, em período diurno, de 
11,29 € (onze euros e vinte e nove cêntimos) e 
em período noturno, de 12,62 € (doze euros e 
sessenta e dois cêntimos), isento de IVA; 
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C. A ocupação teve a duração de treze horas, 
das quais nove horas e trinta minutos são 
diurnas e três horas e trinta minutos noturnas, 
correspondendo a um valor total a pagamento 
de 151,43 € (cento e cinquenta e um euros e 
quarenta e três cêntimos), isento de IVA; 

 
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 al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas da Bobadela, à 
Sociedade Recreativa Musical 1.º de Agosto Santa 
Iriense, no valor total de 151,43 € (cento e 
cinquenta e um euros e quarenta e três cêntimos). 

 
 

Loures, 10 de março de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 130/2017 
 

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

Vale Figueira, com o NIF 501616977, realizou 
treinos extra, nos dias 12 e 19 de fevereiro de 
2017, respetivamente, entre as 14H00 e as 
18H30 e entre as 14H00 e as 18H00, 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 oito horas 

e trinta minutos, do que resulta um valor a 
pagamento de 96,40 € (noventa e seis euros e 
quarenta 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 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 96,40 € (noventa e seis 
euros e quarenta cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor. 

 
 

Loures, 10 de março de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 131/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A AKS - Associação de Karaté Shoto, com o 

NIF 504831178, realizou no dia 29 de janeiro 
de 2017, entre as 9H00 e as 19H00, um 
Estágio de Karaté, no Pavilhão António 
Feliciano Bastos; 

 
B. A utilização do Pavilhão António Feliciano 

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

 
C. A ocupação (incluindo iniciativa, montagem e 

desmontagem) teve a duração de dez horas, 
correspondendo a um valor total a pagamento 
de 129,52 € (cento e vinte nove euros e 
cinquenta e dois cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 
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D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 
comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão António Feliciano Bastos 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 
de Karaté Shoto, no valor total de 129,52 € (cento 
e vinte nove euros e cinquenta e dois cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 10 de março de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 132/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação Desportiva e Cultural do Catujal, 

com o NIF 507790162, realizou nos dias 10 e 
11 de fevereiro de 2017, das 20H00 às 24H00 
e das 8H00 às 24H00, respetivamente, o “2.º 
Workshop e Torneio de Taekwondo”, no 
Pavilhão Municipal José Gouveia; 

 
B. A ocupação do Pavilhão Municipal José 

Gouveia prevê o pagamento por hora de 
utilização, de 10,53 € (dez euros e cinquenta e 
três cêntimos) e por hora de 
montagem/desmontagem, de 5,44 € (cinco 
euros e quarenta e quatro cêntimos), sem IVA 
incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração total de vinte 

horas (quatro horas de 
montagens/desmontagens e dezasseis horas 
de iniciativa), correspondendo a um valor a 
pagamento de 234,00 € (duzentos e trinta e 
quatro euros), IVA incluído à taxa legal em 
vigor; 

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 
comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão José Gouveia em 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 respetivo Pavilhão, à Associação 
Desportiva e Cultural do Catujal, no valor total de 
234,00 € (duzentos e trinta e quatro euros), IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 10 de março de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 137/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Direção do Agrupamento de Escolas 

Eduardo Gageiro solicitou a cedência da sala 
Herberto Goulart na Biblioteca Municipal Ary 
dos Santos, nos dias 14, 15, 16 e 17 de 
fevereiro, para a concretização da extensão da 
4.ª edição do Festival Internacional de Cinema 
Infantil Juvenil de Lisboa; 

 
B. Foi solicitado apoio à autarquia, através da 

isenção do pagamento de tarifas no valor de 
52,00 € (cinquenta e dois euros); 

 
C. O Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 

é uma entidade legalmente constituída. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal 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, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização ao 
Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, no 
valor de 52,00 € (cinquenta e dois euros). 

 
 

Loures, 14 de março de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 138/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O IPTRANS - Instituto Profissional de 

Transportes solicitou a utilização do Cineteatro 
dos Bombeiros Voluntários de Loures, nos 
dias 27, 29, 30 de março e 5 de abril, para 
apresentação de um espetáculo musical; 

 
B. Foi solicitado apoio à autarquia, através da 

isenção do pagamento de tarifas no valor de 
162,25 € (cento e sessenta e dois euros e 
vinte e cinco cêntimos); 

 
C. O IPTRANS é uma entidade legalmente 

constituída. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal 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, conjugado com o n.º 
2 do artigo 10.º do Quadro Normativo de Cedência 
e Utilização do Cineteatro de Loures, aprovar a 
isenção do pagamento pela respetiva utilização ao 
IPTRANS, no valor de 162,25 € (cento e sessenta 
e dois euros e vinte e cinco cêntimos). 

 
 
 
 
 
 

Loures, 14 de março de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de aceitação de projetos apresentados 
pelos agentes socioeducativos e de transferência 
de verbas, no âmbito do Regulamento de Apoio 
aos Projetos Socioeducativos - calendário letivo 
2016/2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 135/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Regulamento de Apoio aos Projetos 

Socioeducativos foi aprovado por unanimidade 
na 16.ª Reunião Ordinária de Câmara, de 24 
de agosto de 2011, e na 4.ª Sessão Ordinária 
da Assembleia Municipal, de 29 de setembro 
de 2011; 

 
B. O Regulamento Municipal de Apoio a Projetos 

Socioeducativos estabelece, no seu Artigo 8.º, 
datas limite de candidatura diferenciadas para 
os agentes: até 31 de outubro para 
Agrupamentos de Escolas e Instituições 
Particulares de Solidariedade Social e até 31 
de dezembro para Associações de Pais e 
Encarregados de Educação, no entanto as 
candidaturas assinaladas com um asterisco (*) 
não cumpriram este requisito regulamentar; 

 
C. No presente ano letivo foram rececionadas 35 

candidaturas, sendo que 12 são de 
Agrupamentos de Escolas, 2 da Escola 
Secundária de Camarate, 12 são de 
Associações de Pais e Encarregados de 
Educação e 9 de Instituições Particulares de 
Solidariedade Social; 
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D. Foram rececionadas trinta e cinco 
candidaturas para a implementação de ações 
dirigidas a crianças e jovens que integram a 
rede de ensino público concelhia, cumprindo 
as disposições devidamente regulamentadas; 

 
E. A análise dos trinta e cinco projetos remetidos 

refletiu os critérios definidos no Regulamento 
para esse efeito. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
art.º 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 
69/2015, de 16 de julho aceitar os projetos 
assinalados com um asterisco (*), bem como 
aprovar a transferência de verbas aos agentes 
socioeducativos, num total de 63.547,20 € 
(sessenta e três mil quinhentos e quarenta e sete 
euros e vinte cêntimos), conforme abaixo 
especificado, considerando-se o calendário letivo 
2016/2017. 
 
1. 
 

Agrupamentos de Escolas Contribuinte Verba 
a transferir 

Agrupamento de Escolas 
de Apelação 

600079198 4.592,70 € 

Agrupamento de Escolas 
da Portela e Moscavide (*) 

600074544 Apoio 
logístico 

Agrupamento de Escolas 
Eduardo Gageiro (**) 

600079767 5.273,10 € 

Agrupamento de Escolas 
de Camarate 
D. Nuno Álvares Pereira 

600074226 4.536,00 € 

Agrupamento de Escolas 
n.°1 de Loures 

600079325 5.103,00 € 

Agrupamento de Escolas 
4 de Outubro 

600085236 4.762,80 € 

Agrupamento de Escolas 
João Villaret (*) 

600079465 5.670,00 € 

Agrupamento de Escolas 
José Afonso 

600079929 5.443,20 € 

Agrupamento de Escolas 
da Bobadela 

600079694 4.649,40 € 

Escola Secundária 
de Camarate 

600036545 4.706,10 € 

 Total 44.736,30 € 

 
(*) O apoio referente ao Agrupamento de Escolas 
da Portela e Moscavide assenta na cedência de 
transporte ao Monte da Matinha em Melides para 
atividades preparatórias e posterior transporte de 
alunos, docentes e equipamento para o 
Acampamento, a decorrer no Geoparque de 
Arouca, com recurso à frota municipal, apoio 
logístico valorizado em 6.924,20 €. 
 
 

(**) O apoio referente ao Agrupamento de Escolas 
Eduardo Gageiro assenta na verba atribuída pela 
avaliação numérica de 5.273,10 € a que acresce o 
valor de 135,55 € dado em apoio logístico com a 
cedência de transporte. 
 
2. 
 

Associações de Pais 
e Encarregados 

de Educação 

Contribuinte Verba 
a transferir 

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

 
507602838 

 
1.572,10 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
para a Escola Básica 
Dr. Catela Gomes 

 
509654720 

 
1.134,30 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do Jardim de Infância 
da Bobadela 

 
505361736 

 
1.492,50 € 

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

 
504447050 

 
1.472 60 € 

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

 
508384320 

 
1.472,60 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola EB1/ 
Jardim de Infância da Portela 

 
504927493 

 
1.532,30 € 

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

 
509368212 

 
1.432,80 € 

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

 
504949853 

 
1.432 80 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do Jardim de Infância 
e Escola do Ensino Básico 
de A-dos-Cãos 

 
 

508591740 

 
 

1.412,90 € 

. Total 12.954,90 € 

 
3. 
 

Instituições Particulares 
de Solidariedade Social 

Contribuinte Verba 
a transferir 

Associação dos Moradores 
de 
Santo António dos Cavaleiros 

 
501116516 

 
710,40 € 

Jardim de Infância 
O Nosso Mundo 

 
501354760 

 
739,20 € 

NHC (Social) 
Cooperativa de Solidariedade 
CRL 

 
504391178 

 
672,00 € 

Nuclisol - Jean Piaget 
Associação 
para o Desenvolvimento 
da Criança, a Integração 
e a Solidariedade 

 
 

502909927 

 
 

748,00 € 

Associação 
Dr. João dos Santos 

 
503045020 

 
652,80 € 

Jardim de Infância 
Nossa Senhora dos Anjos 

 
500846740 

 
595,20 € 
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Associação 
Cantinho da Pequenada 

 
503666602 

 
633,60 € 

Associação O Saltarico 501400206 720,00€ 
Centro Popular Infantil 
Nascer do Sol 

 
501391509 

 
384,00 € 

 Total 5.856,00 € 

 
 

Loures, 15 de março de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Proposta de transferência de verbas para 
entidades aderentes à iniciativa Carnaval Infantil 
na cidade de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 136/2017 

 
Considerando que: 
 
A. No dia 24 de fevereiro de 2017 foi 

comemorado o Carnaval Infantil, na cidade de 
Loures, sob o tema Portugal, numa 
organização que envolveu as Juntas de 
Freguesia, os Agrupamentos de Escolas da 
rede escolar concelhia e as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social com 
valência educativa; 

 
B. O corso envolveu a participação de alunos de 

10 Agrupamentos de Escolas concelhios, 11 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social e 1 Junta de Freguesia, tornando-se 
preponderante o apoio financeiro de 2,00 € por 
aluno, para a aquisição de materiais que 
visam a execução dos fatos e máscaras; 

 
C. A presente proposta assenta num processo de 

acertos de transferências financeiras 
aprovadas na deliberação de Câmara n.º 
23/2017, de 25.01.2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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, com a redação dada pela Lei n.º 
69/2015, de 16 de julho, a aprovar a transferência 
de verbas referentes ao apoio financeiro às 
entidades aderentes, num total de 1.314,00 € (mil 
trezentos e catorze euros), conforme abaixo 
especificado: 
 
Agrupamentos de Escolas 
 
Agrupamento de Escolas João Villaret 
N.º de alunos: 435 
Contribuinte: 600079465 
Verba a transferir: 870,00 € 
 
 
Agrupamento de Escolas de São João da Talha 
N.º de alunos: 26 
Contribuinte: 600079341 
Verba a transferir: 52,00 € 
 
 
Total de alunos: 461 
Total de verba a transferir: 922,00 € 
 
 
Relativamente ao Agrupamento de Escolas da 
Bobadela verifica-se o valor de 98,00 € (noventa e 
oito euros) a repor, considerando um decréscimo 
de participação efetiva de 49 alunos. 
 
 
 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social 
 
Nuclisol - Jean Piaget 
N.º de alunos: 136 
Contribuinte: 502909927 
Verba a transferir: 272,00 € 
 
 
Associação “O Saltarico” 
N.º de alunos: 50 
Contribuinte: 501400206 
Verba a transferir: 100,00 € 
 
 
NHC - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL - 
Jardim de Infância 
N.º de alunos: 10 
Contribuinte: 504391178 
Verba a transferir: 20,00 € 
 
 
Total de alunos: 196 
Total de verba a transferir: 392,00 € 
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Loures, 14 de março de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 62406/LA/L/N/2014 
Vítor Bernardino Figueiredo e outra 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
loteamento n.º 02/93 (loteamento em Quinta da 
Lagoa, Fanqueiro, Freguesia de Loures) no 
referente ao Lote 5 - alteração do uso habitacional 
para equipamento e de aceitação do défice de 9 
lugares de estacionamento para cumprimento da 
capitação de estacionamento inerente à atividade 
de Lar de Idosos a exercer naquele lote. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 139/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fl. 104 e o despacho do Diretor 
do DPGU, a fl. 105; 

 
B. Que a alteração proposta ao alvará de 

loteamento 02/1993, em Loures, na Rua do 
Funchal, n.º 83, antigo Lote 5, Fanqueiro, visa 
regularizar o funcionamento de um Lar de 
Idosos, que tem parecer favorável do Instituto 
da Segurança Social para o efeito; 

 
C. Que a regularização em questão não agrava 

os parâmetros urbanísticos do loteamento em 
que se insere, à exceção das carências de 
parqueamento inerentes à alteração de uso; 

 
D. A informação dos serviços, que testemunha a 

impossibilidade de garantir maior número de 
lugares de parqueamento no lote e não se 
terem verificado constrangimentos de 
parqueamento na utilização presente que ora 
se pretende regularizar; 

 
E. Que não foram registadas objeções à 

pretensão em resultado da notificação aos 
proprietários da urbanização; 

 
F. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 

Loures. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de loteamento n.º 02/1993, na Rua do 
Funchal, n.º 83, antigo Lote 5, Fanqueiro, na 
Freguesia de Loures, e face à pretensão instruída 
no processo 62.406/LA/L/N, em nome de Vítor 
Bernardino Figueiredo e outra, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 5.º, do artigo 23.º, 
conjugado com o n.º4 do artigo 27.º do RJUE, 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação dada pelo D.L. n.º 
136/2014, de 9 de setembro, e ainda nos termos 
do n.º 6 do artigo 33.º do RMEU, aprovar: 
 
1. A alteração ao alvará de loteamento, no que 

respeita ao Lote 5, relativamente ao uso 
atribuído que passará de habitacional a 
equipamento, conforme expresso no quadro e 
planta, respetivamente a folhas 77 e 74 do 
processo em referência; 

 
2. A aceitação do défice de 9 lugares de 

estacionamento para o cumprimento da 
capitação de estacionamento inerente à 
atividade de Lar de Idosos a exercer no Lote 
5, nos termos do n.º 3 do artigo 150.º do 
regulamento do PDM. 

 
… 

 
Loures, 16 de março de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 63.234/LA/E/OR 
Maria Cristina Abrantes Alcobia Perry e outros 
Proposta de aprovação da isenção de 
cumprimento da totalidade dos lugares de 
estacionamento exigíveis, decorrente da alteração 
de uso de armazéns para serviço (Rua da Guiné, 
25 - 1.º Esq.º, Fração F, Prior Velho, União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho), nos 
termos das informações dos serviços. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 146/2017 
 

Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 183 e 184 e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU a fl. 187; 

 
B. Que a alteração de uso agora preconizada, 

para serviços e especificamente para ginásio, 
permitirá recuperar a vivência que já não era 
assegurada pela tipologia que albergava o uso 
armazenal originalmente licenciado e já 
desativado; 

 
C. A impossibilidade física, atestada pelos 

serviços municipais, de satisfazer o acréscimo 
do número de lugares de parqueamento 
inerentes à alteração de uso e a 
impossibilidade de satisfazer tal défice na 
vizinhança próxima; 

 
D. O parecer favorável da União das Freguesias 

de Sacavém e Prior Velho, a fl. 182. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 63.234/LA/E/OR, em nome de Maria 
Cristina Abrantes Alcobia Perry e outros, sito na 
Rua da Guiné, n.º 25, 1.º Esq.º Fração F, em Prior 
Velho, na União das Freguesias de Sacavém e 
Prior Velho, ao abrigo da exceção prevista nos 
termos do n.º 3 do artigo 150.º do Regulamento do 
PDM, conjugado com o n.º 6 do artigo 33.º do 
RMEU, aprovar da isenção do cumprimento da 
totalidade dos lugares de estacionamento 
exigíveis por via do PDM, designadamente 3 
lugares de estacionamento, decorrentes da 
alteração de uso - armazéns para serviço. 
 
… 

 
Loures, 15 de março de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

ISENÇÃO DE TAXAS 
 

Proposta de aprovação da isenção do pagamento 
de taxa devida pela emissão de Licença de Ruído 
para atividade ruidosa de caráter temporário - 
realização de Noite de Fados. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 142/2017 

 
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 Grupo Desportivo de Lousa é uma 
associação sem fins lucrativos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
pretensão instruída com o registo E/23081/2017 
em nome de Grupo Desportivo de Lousa, com 
sede na Rua Heróis do Ultramar, em Lousa, na 
Freguesia de Lousa, 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 114,00 € (cento e catorze euros), 
ao Grupo Desportivo de Lousa, pela emissão de 
licença de ruído para atividade ruidosa de caráter 
temporário, pela realização de espetáculo de noite 
de fados, no logradouro do edifício sede do Grupo, 
em Lousa, com início no dia 10-03-2017, às 20h00 
e termo no dia 11-03-2017 às 01h00. 
 
… 

 
Loures, 7 de março de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de aprovação da isenção do pagamento 
de taxa devida pela emissão de Licença de Ruído 
para atividade ruidosa de caráter temporário - 
realização de Desfile de Moda. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 143/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

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

 
B. Os documentos apresentados, que certificam 

que a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Zambujal é uma associação 
sem fins lucrativos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
pretensão instruída com o registo E/19687/2017, 
em nome de Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários do Zambujal, com sede na 
Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º 9, 1.º andar, 
Zambujal, na Freguesia de 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 100,00 € (cem euros), à 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Zambujal, pela emissão de licença 
de ruído para atividade ruidosa de caráter 
temporário, pela realização de um Desfile de 
Moda, no salão nobre do edifício sede da 
Associação, no Zambujal, no dia de domingo, 26-
03-2017, das 15h30 às 20h30. 
 
… 

 
Loures, 8 de março de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

Proposta de aprovação da isenção do pagamento 
de taxa devida pela emissão de Licença de Ruído 
para atividade ruidosa de caráter temporário - 
realização de Jantar de Comemoração do Dia 
Internacional da Mulher. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 144/2017 

 
Considerando: 
 
C. 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; 

 
D. Os documentos apresentados, que certificam 

que a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Zambujal é uma associação 
sem fins lucrativos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
pretensão instruída com o registo E/19659/2017, 
em nome de Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários do Zambujal, com sede na 
Rua dos Bombeiros Voluntários, n.º 9, 1.º andar, 
Zambujal, na Freguesia de 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 120,00 € (cento e vinte 
euros), à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Zambujal, pela emissão de licença 
de ruído para atividade ruidosa de caráter 
temporário, pela realização de um jantar de 
comemoração do Dia Internacional da Mulher, no 
salão nobre do edifício sede da Associação, no 
Zambujal, no dia de sábado, 11-03-2017, das 
20h00 às 02h00 do dia seguinte. 
… 

 
Loures, 8 de março de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de aprovação da isenção do pagamento 
de taxa devida pela emissão de Licença de Ruído 
para atividade ruidosa de caráter temporário - 
realização de Jantar de Comemoração do Dia 
Internacional da Mulher. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 145/2017 

 
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 o Clube União Recreativo de São Julião 
do Tojal é uma associação sem fins lucrativos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
pretensão instruída com o registo E/23068/2017 
em nome de Clube União Recreativo de São 
Julião do Tojal, com sede na Rua Alves Redol, n.º 
22, São Julião do Tojal, na Freguesia de 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 120,00 € (cento e vinte euros), ao 
Clube União Recreativo de São Julião do Tojal, 
pela emissão de licença de ruído para atividade 
ruidosa de caráter temporário, pela realização de 
jantar de comemoração, com animação musical, 
do Dia Internacional da Mulher, no edifício sede do 
Clube, em São Julião do Tojal, com início no dia 
11-03-2017, às 20h00 e termo no dia 12-03-2017 
às 02h00. 
 
… 

 
Loures, 7 de março de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

AQ n.º 17/C/00042 
Aquisição de serviços de limpeza, por ajuste 
direto, ao abrigo do Acordo Quadro da ESPAP 
Proposta de autorização da despesa, de 
aprovação do início do procedimento, por ajuste 
direto, das peças do procedimento, de constituição 
do Júri e de delegação de competências na 
Coordenadora da Unidade de Contratação 2 e no 
Júri do procedimento. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 125/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Se torna necessário proceder à contratação de 

serviços de limpeza, para um prazo de 18 
(dezoito) meses, pelos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR); 

 
B. Os SIMAR aderiram, enquanto entidade 

compradora voluntária, ao Sistema Nacional 
de Compras Públicas podendo, portanto, ao 
abrigo do disposto nos artigos 39.º e 259.º do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
fazer a aquisição dos serviços em causa ao 
abrigo do Acordo Quadro para a prestação de 
serviços de limpeza, em concreto consumíveis 
de casa de banho e de serviços de higiene e 
limpeza - Grupo 2, Prestação de Serviços de 
Higiene e Limpeza - Lote 11 -  Região de 
Lisboa e Vale do Tejo, celebrado pela 
Entidade de Serviços Partilhados da 
Administração Pública, lP (ESPAP); 

 
C. O recurso à aquisição dos serviços referidos 

ao abrigo do Acordo Quadro é suscetível de 
configurar uma contratação mais vantajosa em 
termos económicos, tendo em conta que as 
entidades a convidar passaram por um 
processo de prévia qualificação, mediante 
comprovação de requisitos de capacidade 
técnica e financeira; 

 
D. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 

sua 60.ª Reunião Ordinária, de 24 de fevereiro 
de 2017, aprovou remeter aos municípios de 
Loures e Odivelas a proposta n.º 81/2017 
relativa à autorização de despesa, início do 
procedimento, por Ajuste Direto, ao abrigo do 
Acordo Quadro da ESPAP, com preço base de 
550.185,00 € (quinhentos e cinquenta mil, 
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cento e oitenta e cinco euros), valor que se 
encontra cabimentado através da informação 
de cabimento n.º 020170200036, bem como a 
aprovação das peças do procedimento, a 
constituição do júri, e a delegação de 
competências na Coordenadora da Unidade 
de Contratação 2 e no júri do procedimento. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal, nos termos da proposta 
apresentada pelo Conselho de Administração dos 
SIMAR número 81/2017, delibere: 
 
1. Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
aprovar autorizar a despesa com a aquisição 
de serviços de limpeza, no valor máximo de 
550.185,00 € (quinhentos e cinquenta mil, 
cento e oitenta e cinco euros); 

 
2. Ao abrigo da alínea h) do n.º 1 do artigo 27.º e 

artigo 258.º conjugados com o n.º 1 do artigo 
36.º, n.º 2 do artigo 40.º e com o n.º 1 do artigo 
109.º todos do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, na sua atual redação, aprovar o 
início do procedimento, por Ajuste Direto ao 
abrigo do Acordo Quadro da ESPAP, para a 
contratação de serviços de limpeza, as peças 
do procedimento, a constituição do júri, bem 
como a delegação das competências previstas 
nos artigos 77.º, 85.º, 100.º e n.º 3 do artigo 
104.º na Coordenadora da Unidade de 
Contratação 2, daqueles Serviços 
lntermunicípalizados, e as previstas no artigo 
50.º no júri do procedimento. 

 
 

Loures, 15 de março de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concurso público n.º 27/2016 
Contratação de serviços na área de seguros 
Proposta de aprovação da minuta de contrato para 
prestação de serviços na área de seguros. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 126/2017 

 
Considerando que: 
 
A. As Câmaras Municipais de Loures e Odivelas, 

a 25 de janeiro de 2017, deliberaram aprovar a 
proposta apresentada pelo Conselho de 
Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
número 8/2017, inerente ao teor do relatório 
final do Júri do procedimento e, 
consequentemente, a adjudicação relativa à 
contratação de serviços na área de seguros, 
por um prazo de 12 (doze) meses à 
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A., 
pelo preço global de 989.692,12 € (novecentos 
e oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e 
dois euros e doze cêntimos de euro), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

 
B. Tendo em conta o valor do contrato, e nos 

termos dos artigos 88.º e ss do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, foi 
prestada caução, através de Seguro Caução, 
apólice n.º 13739, pelo adjudicatário; 

 
C. Por deliberação de 10 de março de 2017, 

tomada na sua 61.ª Reunião Ordinária, o 
Conselho de Administração dos SIMAR 
deliberou aprovar e remeter às Câmaras 
Municipais de Loures e Odivelas a minuta de 
contrato a celebrar; 

 
D. As Câmaras Municipais de Loures e de 

Odivelas são os órgãos competentes para 
aprovar a minuta do contrato face ao valor do 
procedimento contratual. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, na redação em vigor, aprovar a 
minuta de contrato para prestação de serviços na 
área de seguros. 
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Loures, 15 de março de 2017. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Contrato de prestação de serviços 
na área de Seguros n.º ___ /CP/UC2/2017 

 
Concurso Público n.º 27/2016 

 
Aos ____ dias do mês de ______________ de 
dois mil e dezassete, na Sede dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, sita na Rua Ilha 
da Madeira n.º 2, em Loures, encontrando-se 
presentes, em representação dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, o Senhor Hugo 
Manuel dos Santos Martins, Presidente do 
Conselho de Administração, a seguir designado 
como Primeiro Outorgante, no uso de competência 
delegada, conferida por deliberação do Conselho 
de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, de 18.04.2016 e 
em representação da empresa Companhia de 
Seguros Allianz Portugal, SA, pessoa coletiva n.º 
500069514, a seguir designada por Segundo 
Outorgante o Senhor ___________________, 
portador do Cartão do Cidadão n.º __________, 
válido até ______________ na qualidade de 
representante legal daquela Empresa, com 
poderes para por ela se obrigar, como foi 
verificado pela Certidão Permanente subscrita 
em____________ e válida até ____________, 
pessoa cuja identidade foi legalmente 
reconhecida, lavra-se o presente contrato de 
serviços. 
O presente contrato foi precedido de Concurso 
Público, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 
1, artigo 20.º, Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, conforme Aviso de Abertura publicado no 
Diário da República, II Série, n º 216, de 
10.11.2016, e é celebrado na sequência da 
adjudicação ao segundo outorgante, pelo 
Conselho de Administração destes Serviços a 
13.01.2017, aprovada pela Câmara Municipal de 
Loures e pela Câmara Municipal de Odivelas a 
25.01.2017, tendo a minuta deste contrato sido 
aprovada em _______ pelo Conselho de 
Administração destes Serviços, aprovada pela 
Câmara Municipal de Loures a _______ e pela 
Câmara Municipal de Odivelas a_________ e que 
se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, 
como Primeiro Outorgante e Companhia de 
Seguros Allianz Portugal, SA como Segundo 
Outorgante acordam entre si, por esta forma, a 
prestação de serviços na área de seguros. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

O presente contrato tem como objeto a prestação 
de serviços na área de seguros, nos termos 
constantes do processo de concurso e proposta 
do Segundo Outorgante. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O presente contrato produzirá efeitos após 
fiscalização prévia do Tribunal de Contas e 
respetiva notificação ao adjudicatário, tendo uma 
vigência de 12 meses. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

1- O encargo máximo global do presente contrato 
é de 989.692,12 € (novecentos e oitenta e 
nove mil seiscentos e noventa e dois euros e 
doze cêntimos). 

 
2- Os pagamentos decorrentes do presente 

contrato serão efetuados no prazo indicado na 
fatura, mediante transferência bancária, após 
entrada de cada Aviso/Recibo que, deverá ser 
rececionado, na R. Ilha da Madeira, n.º 2 - 
2674-504 Loures. 

 
3- Em caso de discordância por parte da 

Entidade Adjudicante, quanto aos valores 
indicados no Aviso/Recibo, deve esta 
comunicar ao prestador de serviços, por 
escrito, os respetivos fundamentos, ficando o 
prestador de serviços obrigado a prestar 
esclarecimentos necessários ou proceder à 
emissão de novo Aviso/Recibo corrigido. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

Para exato e pontual cumprimento de todas as 
obrigações legais e contratuais advenientes do 
presente contrato, ao abrigo do artigo 89.º do 
CCP, foi entregue pelo Segundo Outorgante 
Declaração de Seguro Caução à primeira 
solicitação no montante de 49.489,61 € (quarenta 
e nove mil quatrocentos e oitenta e nove euros e 
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sessenta e um cêntimos), correspondente a 5% do 
preço contratual de acordo com o estabelecido no 
programa de concurso e caderno de encargos. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

Fazem parte do presente contrato e a eles se 
recorrerá quando necessário o processo de 
concurso e a proposta que foi apresentada pelo 
Segundo Outorgante. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

Em tudo o omisso ou que suscite dúvidas no 
presente contrato, reger-se-á pela lei geral 
aplicável aos contratos administrativos, bem como 
pelo regime jurídico contido no Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

Convencionou-se, por acordo entre as partes, que 
para a resolução de todos os litígios decorrentes 
do presente contrato será competente o Tribunal 
Administrativo de Círculo de Lisboa, com renúncia 
expressa a qualquer outro. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
 

Classificação orçamental da dotação por onde 
será satisfeita a despesa inerente ao contrato. 

 
(uma página para a Divisão Financeira inscrever o 

compromisso) 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
 

Os Primeiro e Segundo Outorgantes declaram 
aceitar o presente contrato nos termos e 
condições acordadas, de que têm total 
conhecimento e a cujo cumprimento se obrigam 
reciprocamente. 
 
 
O presente contrato é feito em duplicado, 
destinando-se um exemplar a cada Outorgante, 
sendo constituído por ___ folhas, todas rubricadas 
pelos referidos Outorgantes, com exceção da 
última que por todos vai ser assinada, depois de a 
todos ser lido em voz alta. 

 
 
 
 
 

O Primeiro Outorgante 
 
 

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

 
 
 
 

GESLOURES 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M. 

Unipessoal, Lda. 
 

Proposta de autorização para recrutamento de 3 
trabalhadores, para constituição de vínculos de 
emprego a termo. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 127/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Gesloures, Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal. Lda., manifesta, 
através dos seus ofícios com os n.ºs de 
entrada 026055, de 13 de março de 2017, e 
026908, de 15 de março de 2017, que a partir 
do mês de abril o serviço de Atendimento a 
Clientes e Secretaria da Gesloures, disporá de 
apenas nove (nove) trabalhadores, face aos 
motivos invocados naqueles documentos, em 
que dos nove trabalhadores, três praticarão 
um horário reduzido em duas horas por dia; 

 
B. Aquele serviço funciona nos quatro 

equipamentos geridos pela Gesloures, com 
abertura ao público garantindo a abertura de 
cada uma das secretarias 15 minutos antes do 
início de cada atividade e o encerramento 15 
minutos depois do início da última atividade do 
dia, controlando os acessos, prestando 
informações e realizando inscrições e 
recebimentos, sendo que para o efeito, ao 
funcionamento de cada secretaria estão afetos 
três trabalhadores; 

 
C. Se mostra, portanto, que os recursos 

disponíveis são insuficientes para o 
cumprimento das obrigações de serviço 
público a que a Gesloures se encontra 
obrigada, havendo a necessidade de se 
proceder à celebração de três contratos de 
trabalho a termo certo, nomeadamente dois 
pelo período de um ano e um pelo período de 
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sete meses, face à necessidade do Serviço de 
Atendimento a Clientes e Secretaria da 
Gesloures estar dotada de, no mínimo, doze 
trabalhadores para que se possa proceder à 
realização do serviço público a que a 
Gesloures se compromete a prestar; 

 
D. Nos termos do artigo 123.º do Decreto-Lei n.º 

25/2017, de 3 de março, a constituição de 
vínculos de emprego por tempo 
indeterminado, ou a termo, bem como a 
conversão de contratos a termo em contratos 
por tempo indeterminado por empresas que 
integram o setor empresarial local só podem 
ocorrer com fundamento na existência de 
relevante interesse público no recrutamento, 
ponderada a carência dos recursos humanos 
e a evolução global dos mesmos, e desde que 
se verifiquem cumulativamente os seguintes 
requisitos: 

 
1. Seja imprescindível o recrutamento, tendo em 

vista assegurar o cumprimento das obrigações 
de prestação de serviço público legalmente 
estabelecidas; 

 
2. Seja impossível satisfazer as necessidades de 

pessoal por recurso a pessoal que já se 
encontre colocado, à data da entrada em vigor 
daquele decreto-lei, em situações de 
requalificação ou ao abrigo de outros 
instrumentos de mobilidade; 

 
3. Seja demonstrado que os encargos com os 

recrutamentos em causa estão incluídos nos 
orçamentos aprovados das entidades a que 
respeitam; 

 
4. Cumprimento, pontual e integral, dos deveres 

de informação previstos na Lei n.º 57/2011, de 
28 de novembro, alterada pela Lei n.º 66-
B/2012, de 31 de dezembro; 

 
E. Sendo a Direção-Geral da Qualificação dos 

Trabalhadores em Funções Públicas do 
entendimento, no que respeita ao setor 
empresarial do Estado, que a natureza do 
vínculo a constituir, sujeito ao contrato 
individual de trabalho, constitui por si só a 
demonstração da impossibilidade cuja 
verificação legal a lei prescreve, a Gesloures 
solicitou a pronúncia daquela Direção-Geral no 
sentido de esclarecer se o mesmo 
entendimento se aplica ao setor empresarial 
local. 

 
 
 
 

Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
dos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 123.º do Decreto-Lei n.º 
25/2013, de 3 de março, que estabelece as regras 
de execução do Orçamento do Estado para 2017, 
conjugado com o n.º 1 do artigo 149.º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, autorizar o 
recrutamento de 3 (três) trabalhadores pela 
Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal. Lda., para a constituição de dois 
vínculos de emprego a termo pelo período de um 
ano e um vínculo de emprego a termo, pelo 
período de sete meses, nos termos e com os 
fundamentos mencionados na presente proposta, 
ficando a presente autorização sujeita à condição 
de a Direção-Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas confirmar o 
entendimento de que a natureza do vínculo a 
constituir, sujeito ao regime do contrato de 
trabalho individual de trabalho, constitui por si só a 
demonstração da impossibilidade cuja verificação 
legal a lei prescreve e, portanto, sendo por isso 
desnecessária a realização de consulta à 
DGQTFP, ou, por outro lado, certifique a 
impossibilidade de satisfazer as necessidades por 
recurso a pessoal que já se encontre colocado em 
situação de requalificação ou ao abrigo de outros 
instrumentos de mobilidade. 

 
 

Loures, 15 de março de 2017. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 2864/2017 
 

Criação de Subunidades Orgânicas 
 

Considerando a adaptação permanente dos 
serviços às necessidades de funcionamento e a 
otimização dos recursos, a adoção de medidas 
que assegurem a maior eficiência e agilidade no 
funcionamento dos serviços, assim como a 
predominante realização de funções de natureza 
executiva, verifica-se a necessidade da existência 
de unidades orgânicas flexíveis com o nível de 
secção, coordenadas por coordenadores técnicos 
da carreira de assistente técnico. 
 
Desta forma e dentro dos limites fixados na a) n.º 
1 do artigo 4.º do Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, 
publicada no Diário da República, 2.ª série - n.º 
235, de 1 de dezembro de 2015 - Despacho n.º 
14190/2015, e de acordo com o artigo 8.º do 
Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
determino, numa primeira fase, a criação das 
seguintes Subunidades Orgânicas, conforme o 
Despacho n.º 317/2016 de 28 de dezembro de 
2016: 
 
Na dependência do DPFA 
Subunidade de Tesouraria. 
 
Na dependência da DGF 
Subunidade de Faturação; 
Subunidade de Verificação Processual e 
Orçamental. 
 
Na dependência da DCA 
Subunidade de Compras; 
Subunidade de Concursos. 
 
Na dependência do SMPC 
Subunidade de Administração e Logística. 

 
 
 
 
 
 
 
 

I 
Subunidade Orgânica de Tesouraria 

 
Compete, designadamente, à Subunidade de 
Tesouraria: 
 
Proceder ao pagamento das "ordens de 
pagamento", incluídas em plano de pagamento 
aprovado e efetuar os respetivos registos; 
Efetuar e registar o recebimento das guias de 
receita; 
Efetuar junto dos postos de cobrança o 
apuramento da receita cobrada e proceder à 
consolidação do seu registo; 
Controlar as importâncias existentes em caixa, nos 
termos definidos pelo Regulamento de Controlo 
Interno e proceder diariamente ao depósito 
bancário das importâncias excedentárias; 
Elaborar o diário e balancetes da tesouraria e 
remetê-los conjuntamente com os documentos de 
receita e despesa para a Divisão de Gestão 
Financeira; 
Dar cumprimento às normas do Regulamento de 
Controlo Interno. 

 
II 

Subunidade Orgânica de Faturação 
 

Compete, designadamente, à Subunidade de 
Faturação: 
 
Registar a faturação em receção e conferência, 
aquando do seu recebimento, em conformidade 
com normas estabelecidas e com a legislação em 
vigor; 
Efetuar as diligências necessárias à sua 
confirmação por parte das outras unidades 
orgânicas; 
Efetuar as devidas correções, decorrentes do 
registo da faturação; 
Proceder à conferência e processamento da 
faturação, após a devida receção dos bens e 
serviços, instruindo os processos com a devida 
documentação; 
Proceder ao atendimento telefónico e presencial 
dos fornecedores, relativo à faturação sob a sua 
responsabilidade; 
Analisar e informar relativamente às contas 
correntes de fornecedores, sempre que exista 
essa necessidade; 
Proceder ao controlo da faturação em receção e 
conferência, propondo as necessárias medidas de 
correção; 
Controlar, e conferir a faturação dos contratos, 
articulando com as outras áreas financeiras, com o 
serviço responsável pelas aquisições e com os 
serviços responsáveis pela receção dos bens e 
serviços; 
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Garantir o registo e movimentação de documentos 
na aplicação informática de registo documental; 
Preparar os processos com faturação associada 
para pagamento, em conformidade com as 
normas estabelecidas e legislação em vigor; 
Colaborar no controlo dos pagamentos em atraso 
na parte relativa à faturação de fornecedores; 
Aquando da prestação de contas garantir que a 
faturação está devidamente registada na 
contabilidade orçamental e informar e diligenciar o 
registo da restante faturação; 
Elaborar o plano de pagamentos de fornecedores; 
Conferir ordens de pagamento emitidas em 
conformidade com o plano de pagamentos 
aprovado; 
Providenciar e controlar os pedidos dos 
documentos de despesa arquivados para consulta 
de outros serviços e pela auditoria interna e 
externa; 
Proceder ao arquivo dos documentos de despesa 
físico e digital; 
Preparar os documentos de despesa para 
posterior envio ao arquivo geral; 
Proceder aos pedidos dos documentos de 
despesa entregues no arquivo geral e respetivo 
controlo; 
Participar na elaboração e execução do QUAR da 
Divisão. 

 
III 

Subunidade Orgânica 
de Verificação Processual e Orçamental 

 
Compete, designadamente, à Subunidade de 
Verificação Processual e Orçamental: 
 
Proceder à classificação, registo, cabimentação 
das despesas de funcionamento e pessoal, 
compromisso de todas as despesas e verificar o 
cumprimento dos requisitos legais e internos; 
Verificar e controlar os compromissos relativos aos 
contratos assinados, articulando sempre que 
necessário com as outras áreas financeiras, com o 
serviço responsável pelas aquisições e com os 
serviços responsáveis pela execução; 
Analisar, classificar e registar contabilisticamente 
as receitas municipais, incluindo as operações de 
tesouraria, verificando o cumprimento dos 
requisitos legais e internos; 
Garantir o atendimento ao público, telefónico e 
presencial no âmbito da arrecadação das receitas 
municipais que não sejam responsabilidade dos 
outros serviços emissores de receita; 
Analisar e verificar os documentos de receita 
relativos à receita arrecadada nos serviços 
emissores de receita; 
 
 

Analisar e conciliar os valores arrecadados por 
multibanco e débito direto, com os valores 
registados nas diferentes aplicações informáticas 
de apoio à gestão, nomeadamente Rendas; 
Garantir o controlo dos recebimentos em atraso; 
Proceder ao arquivo dos documentos de receita 
emitida e arrecadada nos diversos serviços 
emissores de receita, para posterior envio ao 
arquivo geral; 
Providenciar e controlar os pedidos dos 
documentos de receita arquivados para consulta 
de outros serviços e pela auditoria interna e 
externa; 
Proceder aos pedidos dos documentos de receita 
entregues no arquivo geral e respetivo controlo; 
Proceder ao registo e controlo dos Fundos de 
Maneio, em conformidade com o Regulamento 
aprovado; 
Apurar os valores a entregar ao Estado e outras 
entidades, decorrentes das obrigações de 
natureza contributiva e fiscal do Município, 
incluindo operações de tesouraria e emitindo os 
respetivos documentos; 
Controlo e registo de cauções prestadas em 
dinheiro/cheques através de guia de receita; 
Verificar os processos de despesa para 
pagamento, relativos a transferências, subsídios e 
outros sem faturação associada, em conformidade 
com as normas estabelecidas e legislação em 
vigor; 
Emitir e conferir ordens de pagamento, em 
conformidade com o plano de pagamentos 
aprovado; 
Emitir as ordens de pagamento e documentos de 
receita associados ao processamento dos 
vencimentos e proceder à sua conferência; 
Colaborar no controlo dos Fundos Disponíveis; 
Garantir o registo e movimentação de documentos 
na aplicação informática de registo documental; 
Emitir e enviar as declarações de IRS para efeitos 
fiscais; 
Proceder à conferência diária e mensal dos mapas 
de natureza orçamental da receita e da despesa, 
bem como dos mapas emitidos pela Tesouraria 
Municipal; 
Participar na elaboração e execução do QUAR da 
Divisão; 
Proceder à prestação de contas da contabilidade 
orçamental e financeira, apresentando os 
respetivos mapas de suporte. 

 
IV 

Subunidade Orgânica de Compras 
 

Compete, designadamente, à Subunidade de 
Compras: 
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Garantir a instrução, gestão e acompanhamento 
de toda a tramitação dos procedimentos pré-
contratuais de contratação pública de bens e 
serviços: Ajuste Direto Regime Simplificado e 
Ajuste Direto Regime geral, Contratação Excluída, 
bem como a contratação através de Acordo 
Quadro nos termos do artigo 259.º, em 
consonância com os princípios de economia, 
eficiência, eficácia e sustentabilidade; 
Analisar a conformidade da informação oriunda 
dos diversos serviços municipais e verificar a sua 
adequabilidade da inserção nas peças do 
procedimento e na falta desta, cuidar pela 
obtenção de informação relevante à elaboração do 
procedimento em causa; 
Elaborar as peças concursais (convite, caderno de 
encargos, proposta de autorização para início e 
tipo de procedimento) inerentes às várias 
tipologias de procedimentos, contemplados no 
Código dos Contratos Públicos; 
Controlar os diversos prazos procedimentais: 
vigência dos contratos; receção e abertura de 
propostas; esclarecimentos, erros e omissões; 
receção dos documentos de habilitação; audiência 
prévia; publicitação no Basegov. 
Verificar o cumprimento das formalidades legais 
quanto às propostas recebidas dos diversos 
procedimentos lançados e preparar as mesmas 
para avaliação do Júri; 
Verificar a conformidade dos documentos de 
habilitação; 
Assegurar a tramitação dos procedimentos em 
plataforma eletrónica de contratação pública; 
Elaborar as propostas de esclarecimento e 
prestação de esclarecimentos aos concorrentes; 
Elaborar o Projeto de Decisão de Adjudicação, 
Relatórios Preliminares de Análise de Propostas e 
respetivos Relatórios Finais; 
Elaborar e assegurar a Notificação da Decisão de 
Adjudicação e solicitação dos documentos de 
habilitação; 
Elaborar as propostas a submeter à aprovação 
dos órgãos competentes para o efeito (Presidente 
e Vereadores com competências subdelegadas); 
Emitir de Notas de Encomenda e Notas de 
Adjudicação; 
Publicitar no Portal dos Contratos Públicos 
designado por BASEGOV os relatórios de 
formação e execução dos contratos; 
Informar os serviços municipais aquando da 
formalização do contrato e/ou nota de encomenda; 
Assegurar o fornecimento regular de bens e 
serviços indispensáveis ao normal funcionamento 
dos serviços, isto é, a gestão das compras 
centralizadas da competência exclusiva desta 
unidade orgânica; 
Verificar os documentos respeitantes à receção e 
confirmação das prestações de serviços e/ou 
aquisição de bens; 

Participar na elaboração de diversos documentos: 
Manuais, Regulamentos, QUAR; 
Colaborar na contagem física anual de artigos em 
armazém; 
Contacto e receção de fornecedores; 
Pesquisa de mercado; 
Garantir o registo e movimentação de documentos 
nas aplicações informáticas Webdoc, Medidata e 
Vortal. 

 
V 

Subunidade Orgânica de Concursos 
 

Compete, designadamente, à Subunidade de 
Concursos: 
 
Garantir a instrução, gestão e acompanhamento 
de toda a tramitação dos procedimentos pré-
contratuais de contratação pública de bens e 
serviços: Ajuste Direto (Regime Geral), Concurso 
Público, Concurso Público internacional, Concurso 
Público urgente, Concurso Limitado por prévia 
qualificação, contratação através de Acordo 
Quadro nos termos do artigo 259.º, em 
consonância com os princípios de economia, 
eficiência, eficácia e sustentabilidade; 
Garantir a instrução, gestão e acompanhamento 
de toda a tramitação dos procedimentos pré-
contratuais de contratação pública, sob a forma de 
agrupamento de entidade adjudicantes, tendo em 
conta que o representante do agrupamento é o 
Município de Loures; 
Analisar a conformidade da informação oriunda 
dos diversos serviços municipais e verificar a sua 
adequabilidade da inserção nas peças do 
procedimento e na falta desta, cuida pela 
obtenção de informação relevante à elaboração do 
procedimento em causa; 
Elaborar as peças concursais (convite, programa 
de concurso, caderno de encargos) inerentes às 
várias tipologias de procedimentos, contemplados 
no Código dos Contratos Públicos; 
Elaborar as peças concursais relativas à 
contratação em regime de avença, tarefa ou 
consultadoria técnica; 
Elaborar as peças concursais dos procedimentos 
relativos à alienação de bens móveis, através da 
venda por Hasta Pública, no quadro legal 
aplicável; 
Controlar os diversos prazos procedimentais: 
vigência dos contratos; receção e abertura de 
propostas; esclarecimentos, erros e omissões; 
receção dos documentos de habilitação; audiência 
prévia; publicitação no Diário da República, JOUE, 
Basegov; 
Verificar do cumprimento das formalidades legais 
quanto às propostas recebidas dos diversos 
procedimentos lançados e preparar as mesmas 
para avaliação do Júri; 
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Verificar a conformidade dos documentos de 
habilitação; 
Assegurar a tramitação dos procedimentos em 
plataforma eletrónica de contratação pública; 
Elaborar as propostas de esclarecimento e prestar 
esclarecimentos aos concorrentes; 
Elaborar os Relatórios Preliminares de Análise de 
Propostas e respetivos Relatórios Finais; 
Analisar os pedidos de cessão da posição 
contratual e elaborar proposta a submeter ao 
órgão competente para aprovação; 
Analisar as situações de incumprimento contratual 
e elaborar proposta a submeter ao órgão 
competente para aprovação, com vista, 
designadamente, à resolução do contrato; 
Elaborar as propostas a submeter à aprovação 
dos órgãos executivo e deliberativo; 
Publicitar os procedimentos de contratação pública 
em conformidade com as diversas disposições 
legais para o efeito, nomeadamente: publicitação 
no Diário da República e Jornal Oficial da União 
Europeia, do lançamento e adjudicação dos 
concursos; publicitação no Portal dos Contratos 
Públicos designado por BASEGOV dos relatórios 
de formação e execução dos contratos; 
Informar os serviços municipais aquando da 
formalização do contrato e/ou nota de encomenda; 
Assegurar o fornecimento regular de bens e 
serviços indispensáveis ao normal funcionamento 
dos serviços, isto é, a gestão das compras 
centralizadas da competência exclusiva desta 
unidade orgânica, através de informação interna a 
remeter aos serviços mencionando a data do 
términos dos contratos em vigor, alertando para a 
necessidade de atempadamente, remeterem a 
informação indispensável para lançamento de 
novo procedimento; 
Verificar os documentos respeitantes à receção e 
confirmação das prestações de serviços e/ou 
aquisição de bens; 
Elaborar informações sobre diversos assuntos e 
pareceres jurídicos de acordo com questões 
suscitadas e pedidos de esclarecimento; 
Participação e elaboração de diversos 
documentos: Manuais, Regulamentos, QUAR. 

 
VI 

Subunidade Orgânica 
de Administração e Logística 

 
Compete, designadamente, à Subunidade de 
Administração e Logística: 
 
Apoiar as atividades do serviço em situação 
corrente e em emergência, sustentando as 
necessidades logísticas de funcionamento; 
Efetuar o inventário de todos os bens alocados ao 
serviço, mantendo atualizadas as respetivas 
listagens; 

Realizar regularmente os testes de funcionamento 
aos equipamentos e sistemas afetos ao serviço, 
estabelecendo os procedimentos e as respetivas 
rotinas, sustentadas em listas de verificação; 
Garantir as operações de manutenção aos 
equipamentos e sistemas de acordo com os 
calendários previstos, desenvolvendo os 
mecanismos internos tendentes à reparação dos 
mesmos sempre que tal se verificar; 
Elaborar e manter atualizados os modelos de 
fichas necessárias à sustentação das operações 
de emergência de proteção civil; 
Gerir as infraestruturas à responsabilidade do 
serviço que sejam destinadas a apoios de 
retaguarda em operações de emergência de 
proteção civil. 

 
 

6 de fevereiro de 2017. 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
 

(a) Bernardino Soares 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 55, de 17 de março de 2017] 

 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 2206/2017 

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

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
NIF e designação da entidade adjudicante: 
501294996 - Município de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674 501 
Localidade: Loures 
Telefone: 00351 211151652 
Endereço Eletrónico: direp@cm-loures.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Fresagem de pavimentos 
em vias municipais 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
Valor do preço base do procedimento 141509.43 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 45233141 
Valor: 141509.43 EUR 
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3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
O concurso destina-se à instituição de um sistema 
de aquisição dinâmico: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
6- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Concelho de Loures 
País: PORTUGAL 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Código NUTS: PT171 
 
7- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Empreitadas de obras públicas 
Prazo contratual de 365 dias contados nos termos 
do disposto no nº 1 do artigo 362º do CCP 
 
8- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS 

TERMOS DO N.º 6 DO ARTIGO 81.º DO CCP 
 
Os constantes no ponto 22 do Programa de 
Concurso 
 
9- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
9.1 Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
de Infraestruturas Rodoviárias e Espaço Público 
Endereço desse serviço: Avenida das 
Descobertas, nº 15 - 4º E 
Código postal: 1670 383 
Localidade: Infantado - Loures 
Telefone: 00351 211151618 
Endereço Eletrónico: direp@cm-loures.pt 
 
9.2 Meio eletrónico de fornecimento das peças do 

concurso e de apresentação das propostas 
 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante 
www.vortalgov.pt 
 
 
 
 

10- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS 
DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE 
DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO  

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

CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

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

Sim 
 

14- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
Designação: Município de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674 501 
Localidade: Loures 
Telefone: 00351 211150100 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
Prazo de interposição do recurso: 5 dias 
 
15- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2017/03/17 
 
16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

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

 
17 - OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Caso a data limite para entrega das propostas 
coincida com dia feriado, fim de semana ou dia de 
dispensa de trabalho, as propostas poderão ser 
entregues até às 17:00 horas do dia útil 
imediatamente a seguir. 
Regime de contratação: DL nº 18/2008, de 29.01 
 
18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Paulo Jorge Piteira Leão 
Cargo: Vice-Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 56, de 20 de março de 2017] 
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Proposta da Câmara Municipal, por deliberação de …. de ….de ….. 

Aprovada pela Assembleia Municipal, na sua … Sessão …., de …. de….. 

Entrada em vigor a 

 

Preâmbulo 

 

O Município de Loures detém um acervo arquivístico da maior relevância para o estudo das 

instituições e para o conhecimento da evolução política, económica e social do Concelho e 

para a preservação da sua memória cultural e histórica.   

Os arquivos municipais além de serem um produto da atividade municipal ou de documentos 

externos adquiridos são, também, um suporte de memória e da história institucional dos 

municípios, devendo, dentro dos limites legais, ser de livre acesso aos interessados, o que 

impõe que, aproveitando as condições decorrentes da atual evolução tecnológica sejam 

instituídos procedimentos racionalizados e simplificados de acesso à informação e 

estabelecidas regras de relacionamento entre o Município, o cidadão e a sociedade, através da 

prestação de um serviço de qualidade, que é o objetivo fundamental da presente 

regulamentação.  

Na consagração das regras de difusão e acesso aos arquivos e registos administrativos, importa 

ter presente o que se encontra definido sobre a proteção da reserva da intimidade da vida 

privada, nos termos da Lei de Acesso à Informação Administrativa e Ambiental e Reutilização 

dos Documentos Administrativos, aprovada pela Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto. 

A evolução tecnológica e a promoção de medidas efetivas de modernização administrativa, 

num esforço de melhoria contínua, devem criar condições para facilitar o tratamento, 

utilização, a salvaguarda e a difusão alargada do património documental através da crescente 

disponibilização on-line, com as devidas salvaguardas impostas pelas regras legais, dos acervos 

arquivísticos devidamente tratados, o que tem materialização no Município através do Portal 

do Arquivo que permite aos utilizadores e cidadãos em geral um acesso rápido, cómodo e 

eficiente aos serviços disponibilizados, com efetivas vantagens de celeridade e, consequente, 

racionalização de custos para os utilizadores. 
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Com a presente regulamentação pretende-se dotar o Município de um instrumento normativo 

que possa efetivamente de forma sistematizada, clara e simples, definir as regras de acesso 

externo aos serviços prestados pelo Arquivo Municipal e estabelecer de forma transparente e 

inequívoca os procedimentos inerentes ao acesso e consulta dos fundos documentais, a nível 

presencial ou através de plataforma eletrónica (Portal do Arquivo), bem como a obtenção de 

serviços prestados nesta vertente municipal, esclarecendo, ainda, as regras de utilização das 

instalações. 

O presente Regulamento foi objeto de Consulta Pública pelo período de 30 (trinta) dias, nos 

termos do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, tendo sido, ainda, ouvidas 

a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, e a Comissão de Acesso aos 

Documentos Administrativos. 

No âmbito da Consulta Pública foi recebida uma comunicação escrita coletiva com sugestões 

de alteração ao Projeto de Regulamento, registada sob o n.º 077625, de 9 de agosto de 2016. 

Assim, a Assembleia Municipal de Loures, sob proposta da Câmara Municipal aprova o 

seguinte Regulamento de Acesso e Utilização do Arquivo Municipal de Loures. 
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TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 

Lei habilitante 

O presente Regulamento é elaborado no uso da competência regulamentar prevista no artigo 

241.º conjugado com o n.º 7 do artigo 112.º ambos da Constituição, na alínea k) do n.º 1 do 

artigo 33.º e alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua redação atual, bem como do Decreto-Lei nº 16/93, de 23 de janeiro, Lei n.º 107/2001, 

de 8 de setembro, do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 

27 de abril de 2016, da Portaria nº 412/2001, de 17 de abril, com as alterações introduzidas 

pela Portaria n.º 1253/2009 de 14 de outubro e da Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto. 

 

Artigo 2.º 
Objeto 

1. O presente Regulamento define e sistematiza os princípios orientadores e as normas 

aplicáveis ao acesso e utilização do Arquivo Municipal de Loures, estabelecendo as regras 

de gestão, inerentes à divulgação, acesso e consulta dos documentos e processos 

arquivados e à aquisição de fundos arquivísticos externos, clarificando e tornando 

transparentes os diversos procedimentos, a serem seguidos pelos utilizadores, bem como 

as regras a seguir na obtenção dos serviços ali disponibilizados. 

2. O regime do presente Regulamento não se aplica aos arquivos sectoriais existentes nas 

unidades orgânicas municipais. 

 

Artigo 3.º 
Princípios gerais de acesso à informação 

O acesso e a reutilização da informação administrativa e dos documentos e processos 

arquivados são assegurados de acordo com os princípios da atividade administrativa, 

designadamente, os princípios da igualdade, da justiça, da imparcialidade e da colaboração 

com os particulares, bem como com os princípios aplicáveis à administração eletrónica. 
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Artigo 4.º 

Património arquivístico 

1. Para efeitos do presente Regulamento, o património arquivístico do Arquivo Municipal 

abrange toda a documentação administrativa e informação administrativa, 

independentemente do seu suporte ou formato, à guarda do Arquivo Municipal, localizado 

na Rua Cesário Verde, 2670-527, Loures, com as coordenadas de localização GPS 

38°49'38.1"N 9°10'18.6"W, e com acesso Web em http://app.cm-

loures.pt/portalarquivo/, procedente de atividades desenvolvidas pelos órgãos e serviços 

do Município. 

2. Abrange, ainda, nomeadamente: 

a) Legados e espólios documentais não musealizados, bem como arquivos e/ou coleções 

privados/públicos, nacionais/estrangeiros que se mostrem possuidores de interesse 

cultural para o Concelho de Loures e cujos acervos ali tenham dado entrada, 

designadamente, por doação, depósito ou mediante outra modalidade prevista na lei, 

por parte de instituição pública ou privada; 

b) O acervo fotográfico produzido pelo Município. 

 

Artigo 5.º 

Conceitos 

Para efeitos do presente Regulamento, considera-se: 

a) Documento administrativo: qualquer conteúdo, ou parte desse conteúdo, que esteja na 

posse ou seja detido pelo Arquivo Municipal de Loures, seja o suporte de informação 

sob a forma escrita, visual, sonora, eletrónica ou outra forma material, designadamente 

processos, relatórios, estudos, pareceres, atas, autos, circulares, ordens de serviço, 

despachos internos ou outros elementos de informação ou de enquadramento de 

atividade; 

a) 1. São, igualmente, considerados documentos administrativos, os relativos a: 

i. Procedimentos de emissão de atos e regulamentos administrativos municipais; 

ii. Procedimentos de contratação pública, incluindo os contratos celebrados; 

iii. Gestão orçamental e financeira dos órgãos municipais; 

iv. Gestão de recursos humanos, nomeadamente os dos procedimentos de 

recrutamento, avaliação, exercício do poder disciplinar e quaisquer modificações 

das respetivas relações jurídicas; 
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b) Arquivo: conjunto de documentos, qualquer que seja a sua data ou suporte material, 

reunidos no exercício da atividade do Município de Loures, e conservados, respeitando a 

organização original, tendo em vista objetivos de gestão administrativa, de prova ou de 

informação, dos investigadores e dos cidadãos em geral. 

Arquivo é, também, a unidade administrativa onde se recolhe, conserva, trata e difunde 

a documentação arquivística; 

c) Fundo: conjunto orgânico de documentos de arquivo de uma única proveniência; 

d) Coleção: conjunto de documentos de arquivo reunidos artificialmente em função de 

qualquer característica comum, nomeadamente tendo em atenção o modo de 

aquisição, o assunto, o suporte, a tipologia documental ou qualquer outro critério do 

colecionador; 

e) Documento Nominativo: documento administrativo que contenha dados pessoais, 

definidos nos termos do regime legal da proteção de dados pessoais, nomeadamente, 

contendo informação, de qualquer natureza e independentemente do respetivo 

suporte, incluindo som e imagem, relativa a uma pessoa singular identificada ou 

identificável (titular dos dados). Para o efeito, é considerada identificável a pessoa que 

possa ser identificada direta ou indiretamente, designadamente por referência a um 

número de identificação ou a um ou mais elementos específicos da sua identidade física, 

fisiológica, psíquica, económica, cultural ou social; 

f) Acervo documental: conjunto dos documentos sobre custódia do arquivo. 

 

Artigo 6.º 

Competências 

Compete ao Arquivo Municipal, no que respeita ao cumprimento do presente Regulamento: 

a) Assegurar a gestão integrada do sistema de informação arquivística produzida e 

recebida pelos órgãos municipais, enquanto memória e recurso estratégico da 

organização; 

b) Permitir um acesso rápido e eficaz a informação de qualidade, de acordo com a Lei em 

vigor; 

c) Gerir o fundo documental e garantir, dentro das regras definidas, o acesso à informação;  

d) Promover o conhecimento e o enriquecimento dos fundos documentais através do 

estabelecimento de relações de intercâmbio e parcerias com outras instituições com 

relevância para a história do Concelho de Loures, assim como mediante a interação com 



 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

6 

os cidadãos, colecionadores e instituições, que possam, designadamente, através de 

depósito, doação ou venda, contribuir para o aumento do património arquivístico do 

Concelho de Loures, bem como prestar apoio técnico a entidades externas, sempre que 

esteja em causa património documental com interesse relevante para o Município; 

e) Fomentar uma política de divulgação e de valorização do acervo arquivístico, através da 

organização e desenvolvimento de ações de extensão cultural, educativa e editorial de 

natureza diversa, tendentes a salvaguardar a identidade e a memória coletiva do 

Município de Loures; 

f) Promover ou colaborar em ações de divulgação e formação cultural, relativos ao acervo 

arquivístico, bem como participar em projetos de investigação científica e pedagógica; 

g) Participar na disponibilização de acervos arquivísticos pessoais ou institucionais de 

interesse cultural para o Município de Loures; 

h) Efetuar o atendimento dos utilizadores do serviço de acordo com os requisitos e 

procedimentos definidos. 

 

 

TÍTULO II 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 

COMUNICAÇÃO, ACESSO E REPRODUÇÃO 

Secção I 

Acesso e comunicação 

Artigo 7.º 

Acesso 

1. O direito de acesso aos documentos administrativos em arquivo é livre, sem necessidade de 

ser enunciado qualquer interesse no seu acesso, e compreende os direitos de consulta, de 

reprodução e de informação sobre a sua existência e conteúdo segundo os critérios 

definidos no presente Regulamento e em conformidade com a legislação em vigor, 

ressalvando-se as restrições ao direito de acesso legalmente consagradas. 

2. O acesso à consulta direta dos originais de espécies raras ou que se encontrem em mau 

estado de conservação será efetuada nos termos do artigo 11.º do presente Regulamento.  

3. O acesso às instalações do Arquivo Municipal é livre para todas as pessoas devidamente 

identificadas, sem prejuízo do disposto no artigo 18º. 
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4. O horário de atendimento presencial decorre entre as 9H00 e as 12H30 e das 14H00 às 

17H00, em todos os dias úteis. 

5. Qualquer alteração pontual deste horário será divulgada no Portal do Arquivo. 

 

Artigo 8.º 

Modalidades de acesso 

O acesso aos documentos em arquivo exerce-se através de: 

a) Consulta presencial gratuita ou no Portal do Arquivo; 

b) Reprodução; 

c) Emissão de certidão; 

d) Empréstimo; 

e) Informação sobre a existência e conteúdo dos documentos. 

 

Artigo 9.º 

Comunicação dos documentos 

A comunicação dos documentos existentes no Arquivo Municipal processa-se através de: 

a) Consulta presencial dos documentos originais; 

b) Reproduções, por fotocópia ou por qualquer outro meio técnico, designadamente 

sonoro, eletrónico ou digital; 

c) On-line, através da plataforma eletrónica Portal do Arquivo. 

 

Artigo 10.º 

Consulta presencial 

1. A consulta presencial dos documentos administrativos arquivados é efetuada na Sala de 

Consulta do Arquivo Municipal, ficando os utilizadores obrigados ao cumprimento das 

normas de utilização constantes nos artigos 22.º e 23.º do presente Regulamento. 

2. O acesso aos documentos do Arquivo Municipal é permitido mediante preenchimento da 

requisição de consulta em anexo ao presente Regulamento (Anexo I). 

3. A documentação solicitada é facultada de imediato, uma vez garantido o seu tratamento 

arquivístico, e desde que a documentação não esteja a ser consultada por outro utilizador. 

4. Para melhor operacionalidade do ato de consulta da documentação arquivada, o utilizador 

poderá fazer marcação prévia nomeadamente por, correio eletrónico para o endereço 
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arquivo_municipal@cm-loures.pt ou no Portal do Arquivo, disponível no sítio na Internet 

da Câmara Municipal de Loures, preenchendo o Anexo I. 

5. Podem, ainda ser efetuadas requisições de documentos arquivados por telefone desde que 

o utilizador se identifique e indique, de modo inequívoco, os documentos a consultar. 

6. No atendimento presencial, é dada prioridade ao atendimento de idosos, doentes, 

grávidas, pessoas com deficiências ou acompanhadas de crianças de colo e outros casos 

com necessidade de atendimento prioritário, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, na sua redação em vigor. 

7. O Arquivo Municipal disponibilizará aos utilizadores os instrumentos de descrição 

documental, guias de fundos, inventários, ficheiros e índices de modo a permitir a pesquisa 

dos documentos a consultar. 

8. A admissão à consulta presencial, dada a necessidade de salvaguarda e preservação dos 

documentos, é facultada a todos os nacionais e estrangeiros, com mais de 18 anos, 

podendo em casos excecionais ser admitida a consulta a menores de 18 anos desde que 

acompanhados por professor ou pelos seus responsáveis. 

9. Os técnicos do serviço de Arquivo orientam os utilizadores na pesquisa dos documentos. 

10. Na Sala de Consulta os utilizadores dispõem de caixa de sugestões e elogios e livro de 

reclamações. 

 

Artigo 11.º 

Acesso a documentos em mau estado de conservação 

1. As espécies documentais arquivadas em mau estado de conservação ou os originais de 

espécies raras, constituem documentos de consulta condicionada, podendo ser consultadas 

em casos especiais, mediante autorização expressa. 

2. A comunicação da autorização para a consulta referida no número anterior é feita no prazo 

máximo de dez (10) dias, a contar da data da apresentação da requisição. 

3. No caso de haver risco de a reprodução causar dano aos documentos, pode o requerente, 

sob a direção do Arquivo Municipal e suportando os inerentes encargos financeiros daí 

resultantes, promover a cópia ou a reprodução por outro meio que não prejudique a sua 

conservação. 

4. O indeferimento do pedido de acesso à documentação deve ser fundamentado e 

informado o requerente do direito à reclamação daquela decisão. 
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Artigo 12.º 

Acesso a documentos de natureza reservada 

1. O acesso, por terceiros, a documentos administrativos em arquivo que contenham dados 

nominativos, segredos comerciais, industriais ou sobre a vida interna de empresas, é 

efetuado nos termos da Lei de Acesso à Informação Administrativa e Ambiental e 

Reutilização dos Documentos Administrativos. 

2. O acesso por terceiros aos documentos referidos no número anterior, implica a 

apresentação de prévia requisição, acompanhada por: 

a) Autorização escrita da pessoa ou entidade a quem os dados digam respeito que seja 

explícita e específica quanto à sua finalidade e quanto ao tipo de dados a que se 

pretende aceder; ou 

b) Demonstração, documentalmente comprovada, de interesse direto, pessoal e legítimo 

e constitucionalmente protegido suficientemente relevante, a ponderar segundo o 

princípio da proporcionalidade, de todos os direitos fundamentais e do princípio da 

administração aberta, que justifique o acesso à informação. 

3. O Arquivo Municipal procede, sempre, à comunicação parcial de documentos 

administrativos em arquivo de acesso restrito quando haja a possibilidade do expurgo dos 

dados nominativos. 

 

Secção II 

Reprodução de documentos 

Artigo 13.º 

Reprodução 

1. A reprodução de documentos em arquivo é executada nas seguintes modalidades, 

conforme opção do requerente: 

a) Fotocópia a partir do original; 

b) Certidão; 

c) Digitalização; 

d) Impressão do documento ou imagem digitalizada. 

2. A reprodução de documentos está condicionada ao estado de conservação das espécies e à 

disponibilidade de meios técnicos e humanos apropriados para a sua realização por parte 

dos serviços de Arquivo, estando a prestação destes serviços sujeita à avaliação prévia da 

natureza e estado de conservação ou o seu impacto nos documentos a reproduzir. 
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3. É da responsabilidade dos requerentes da reprodução a identificação clara das espécies e 

respetivos conteúdos a reproduzir. 

4. Os utilizadores do Arquivo Municipal são responsáveis pela observância das disposições do 

Código de Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, e da restante legislação inerente ao 

direito de propriedade, relativamente aos documentos a reproduzir. 

5. A reprodução de documentação só terá lugar após confirmação do pagamento dos 

encargos estipulados no Regulamento de Taxas do Município de Loures, sendo os pedidos 

formulados através do Portal do Arquivo disponibilizados na área do utilizador. 

6. O pagamento dos serviços, quando devido, pode ser efetuado por transferência bancária, 

cartão eletrónico ou cobrança postal. 

 

Artigo 14.º 

Procedimento 

1. Os pedidos de reprodução e de emissão de certidões dos documentos arquivados podem 

ser apresentados presencialmente ou remotamente através do Portal do Arquivo, 

mediante o preenchimento da requisição em anexo ao presente Regulamento (Anexo II). 

2. A gravação de imagens é efetuada sobre CD-ROM, ou outro suporte de armazenamento 

digital equivalente, para evitar riscos de contaminação do material informático. 

 

Secção III 

Portal do Arquivo Municipal 

Artigo 15.º 

Portal do Arquivo  

1. O Arquivo Municipal disponibiliza serviços on-line através da plataforma eletrónica Portal 

do Arquivo, com vista ao relacionamento direto e célere com os utilizadores e no âmbito da 

implementação de medidas de modernização administrativa. 

2. Os pedidos de reprodução de documentação em arquivo e a emissão de certidões, ou 

quaisquer outros serviços prestados pelo Arquivo Municipal através do Portal do Arquivo 

que impliquem pagamentos carecem de prévio registo de utilizador, o qual, após validação, 

poderá aceder a seu conteúdo na área de utilizador do Portal. 
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3. Desde que tal tenha sido requerido e a concretização do fornecimento o permita, pode ser 

feita a entrega do trabalho através de correio eletrónico, desde que este não ultrapasse o 

espaço de 2 Megabytes. 

 

CAPÍTULO II 

DIFUSÃO 

Artigo 16.º 

Meios de difusão 

A difusão dos acervos arquivísticos documentais do Arquivo Municipal processa-se através de: 

a) Investigações promovidas pela Câmara Municipal de Loures, ou em colaboração com 

outras entidades; 

b) Realização e participação em atividades culturais diversas; 

c) Introdução progressiva de conteúdos na plataforma eletrónica do Portal do Arquivo; 

d) Realização de visitas guiadas ao serviço de Arquivo e outras iniciativas de divulgação. 

 

Secção I 

Entidades externas 

Artigo 17.º 

Constituição de parcerias 

O Arquivo Municipal pode, para promoção e difusão dos acervos arquivísticos documentais 

tratados e disponíveis e no âmbito de uma política de promoção do conhecimento do 

património arquivístico e sua fruição pública, constituir parcerias através: 

a) Do intercâmbio de informação e de colaboração técnica, mediante a implementação de 

programas e projetos de investigação científica, cultural e de educação, bem como 

através da criação e suporte de uma rede de informação com outras entidades nacionais 

e internacionais, tais como universidades, centros de investigação e fundações; 

b) Atuações conjuntas, designadamente com outros arquivos, Freguesias e centros de 

documentação mediante a implementação de uma infraestrutura tecnológica de ligação 

entre tais entidades, de forma a permitir a ampla divulgação e acesso ao inerente 

património arquivístico. 
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Secção II 

Iniciativas 

Artigo 18.º 

Visitas guiadas e outras iniciativas 

1. Mediante marcação prévia, feita presencialmente, por correio eletrónico ou no Portal do 

Arquivo, as quais deverão ser solicitadas com a antecedência mínima de 8 (oito) dias, 

poderão ser agendadas visitas guiadas às instalações do Arquivo, além da realização de 

outras iniciativas comemorativas e/ou temáticas. 

2. As visitas são acompanhadas por técnicos do serviço de Arquivo. 

 

CAPÍTULO III 

REUTILIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Artigo 19.º 

Reutilização 

A reutilização de documentos administrativos, as condições e a sua tramitação é regulada nos 

termos da legislação em vigor. 

 

CAPÍTULO IV 

EMPRÉSTIMOS 

Artigo 20.º 

Condições de empréstimo para entidades externas 

As espécies arquivísticas existentes no Arquivo Municipal poderão ser emprestadas, a título 

excecional, para entidades externas para efeitos de divulgação pública, nas seguintes 

condições: 

a) O pedido deverá ser efetuado por escrito; 

b) Caso seja autorizado o empréstimo de espécies arquivísticas só serão entregues 

diretamente à entidade solicitante mediante documento comprovativo assinado por 

esta e pelo Município; 

c) As espécies arquivísticas emprestadas serão, obrigatoriamente, sujeitas a registo e 

seguro contra todos os riscos se o seu valor assim o justificar; 
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d) O acondicionamento para transporte das espécies arquivísticas emprestadas deverão 

ser realizadas pelo Arquivo Municipal e devolvidas com o mesmo acondicionamento 

pela entidade solicitante. 

 

CAPÍTULO V 

PROCEDIMENTOS A OBSERVAR PELOS UTILIZADORES 

Artigo 21.º 

Estudos de investigação 

1. A reprodução de documentos que constituem o acervo arquivístico do Arquivo Municipal 

em publicações ou outros trabalhos científicos por terceiros faz-se nos termos da lei. 

2. Todo o utilizador que publicar trabalhos em que figurem informações ou reproduções de 

documentos que constituem o acervo arquivístico do Arquivo Municipal de Loures deve 

fornecer um exemplar dessa publicação. 

 

Artigo 22.º 

Normas de utilização 

Os utilizadores da Sala de Consulta devem evitar comportamentos agressivos ou menos 

cuidados na utilização ou manuseamento dos documentos. Assim, é proibido: 

a) Praticar quaisquer atos que perturbem o normal funcionamento dos serviços; 

b) Entrar com animais, com exceção de cães de assistência; 

c) Fazer sair das instalações qualquer documento, fora das condições previstas para o 

empréstimo; 

d) Ter aparelhos de telecomunicações ligados; 

e) Entrar com objetos que possam levar à danificação dos documentos, como sejam 

alimentos, cola, tinta de escrita, fita adesiva, tesouras ou outros objetos cortantes. 

 

Artigo 23.º 

Condições de manuseamento 

1. Ao manusear os documentos, os utilizadores deverão respeitar as seguintes regras: 

a) Não se apoiar sobre os documentos; 
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b) Não escrever ou fazer anotações sobre os documentos ou utilizá-los como base para 

escrever, nem forçar as encadernações; 

c) Não colocar qualquer objeto sobre os documentos; 

d) Não dobrar os cantos das páginas dos documentos como modo de marcação; 

e) Não arremessar os documentos nem os colocar no chão; 

f) Não usar os dedos humedecidos nem borrachas de apagar para virar as páginas; 

g) Não tentar separar páginas que se encontrem coladas; 

h) Não decalcar letras ou estampas, sublinhar, riscar, escrever ou danificar por qualquer 

modo ou forma os documentos para consulta; 

i) Não retirar os documentos da sua ordem; 

j) Entregar os documentos logo que terminada a consulta. 

2. O Serviço de Arquivo presta o apoio necessário aos utilizadores, para o correto 

manuseamento dos documentos. 

 

CAPÍTULO VI 

AQUISIÇÃO DE FUNDOS ARQUIVÍSTICOS EXTERNOS 

Artigo 24.º 

Aquisição 

O Município de Loures desenvolve uma política ativa de valorização do seu património 

arquivístico, através da aquisição por compra, doação ou depósito de fundos arquivísticos de 

natureza diversa, provenientes de entidades públicas ou privadas, em qualquer tipo de 

suporte, com origem em entidades e/ou com interesse histórico-cultural para o Município. 

 

Artigo 25.º 

Depósitos e empréstimos 

O Arquivo Municipal gere os documentos confiados à sua custódia, nomeadamente os 

recebidos a título de depósito ou empréstimo facultando-os à consulta pelos utilizadores, se 

para tal tiver autorização por parte dos proprietários e em conformidade com a lei. 
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TÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 26.º  

Integração de lacunas 

1. Em tudo o que não estiver expressamente previsto no presente Regulamento, aplicam-se, 

com as devidas adaptações, as disposições legais em vigor. 

2. A resolução de casos omissos ou as dúvidas de interpretação do presente Regulamento são 

resolvidas por despacho do Presidente da Câmara. 

 

Artigo 27.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no quinto dia seguinte à sua publicação, nos termos 

legais. 
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ANEXO I – REQUISIÇÃO DE CONSULTA (n.º 2 do artigo 10.º do Regulamento de Acesso e 

Utilização do Arquivo Municipal de Loures). 

 

Requisição de consulta n.º ______/______ 

 

Designação do(s) documento(s) ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

N.º de processo ___________________________________ 

 

 

Identificação do requerente 

Nome __________________________________________________________ 

B.I/C.C n.º _________________________________ 

N.º de Identificação Fiscal _________________________ 

Morada ___________________________________ 

Telefone _____________________ / Telemóvel ______________________ 

Correio eletrónico ______________________________________________ 

 

Para efeitos da presente requisição, autorizo a notificação via email □   

 

Data ____/____/______ 

Assinatura do requerente ______________________________________________ 

 

A preencher pelo Serviço  

Recebido por ___________________________________________ em ___/___/______ 

Pedido concluído em _____________________________________ 

 

R. Cesário Verde, 1 – 2674-501 Loures      Telefone: 211 150 755/6       E-mail: arquivo_municipal@cm-loures.pt    site: www.cm-loures.pt 
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ANEXO II – REQUISIÇÃO PARA REPRODUÇÃO (n.º 1 do artigo 14.º do Regulamento de Acesso e 

Utilização do Arquivo Municipal de Loures).  

Requisição para reprodução n.º _____/_______ 

Identificação do requerente 

Nome __________________________________________________________ 

B.I/C.C n.º _________________________________ 

N.º de Identificação Fiscal _________________________ 

Morada _____________________________________________________ 

Código Postal ___________________________________ 

Telefone _____________________ / Telemóvel ______________________ 

Correio eletrónico ________________________________________________ 

 

Vem por este meio requerer: 

Fotocópia autenticada □  Certidão □    Fotocópia □    Imagem Digital □     

Impressão de documento □    Outro □ (Indicar qual):_________________________________    

1. Designação do(s) documento(s) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

N.º de processo 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Outros elementos de informação sobre o(s) documento(s) pretendidos 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Dados complementares 

Reprodução para fins de publicação: Não □ Sim □ _________________________________ 

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ (indicar em que termos).  

 

Modo de levantamento pretendido: Instalações do Arquivo Municipal □ Correio Postal □ 

 Correio Eletrónico □    

 

1. A opção de envio por correio eletrónico não se aplica às fotocópias autenticadas e certidões. 

2. À remessa por correio postal acresce o valor devido pelos respetivos portes de envio.  

 

Informação complementar 

A satisfação da pretensão de reprodução de documentos ocorre apenas após o pagamento dos 

encargos estipulados no Regulamento de Taxas do Município de Loures.  

 

Para efeitos da presente requisição, autorizo a notificação via email □   

 

Data ____/____/______ 

Assinatura do requerente __________________________________________________ 

 

 

A preencher pelos serviços: 

Recebido por ______________________________________  

Data ____/____/________ 

Pedido concluído em ____/____/________ 

 

R. Cesário Verde, 1 – 2674-501 Loures      Telefone: 211 150 755/6       E-mail: arquivo_municipal@cm-loures.pt    site: www.cm-loures.pt 

 


