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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

88.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 19 de abril de 2017 

 
 
 

Notas: O Sr. Vereador Fernando José da Costa 
compareceu à Reunião às 10h20. 
 
O Sr. Vereador Ricardo Jorge Monteiro Lima 
compareceu à Reunião às 11h05. 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar, apresentado pela Sr.ª Vereadora e 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, 
pelo falecimento de António Riço Calado, primeiro 
Presidente da Câmara Municipal de Loures eleito 
democraticamente. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 186/2017 

 
António Riço Calado, faleceu no passado dia 8 de 
abril, aos 81 anos de idade. 
 
Nasceu em Elvas, em 1936, no seio de uma 
família de origens humildes, mas de arreigadas 
tradições democráticas. Ainda muito jovem, revela 
as suas fortes convicções na defesa dos valores 
da Liberdade e Democracia, rejeitando a 
imposição do totalitarismo do regime político 
vigente no País. 
 
Em 1954, ainda estudante, é preso pela PIDE, sob 
o pretexto, de que a pesquisa a que procedia, 
sobre o “Estado da Índia”, para a realização de 
trabalho curricular do seu curso académico, se 
destinava à transferência de informação de 
interesse militar para a União Indiana. 
 
Acaba por ser libertado por falta de provas, mas 
fica registado nos arquivos da PIDE como 
elemento suspeito. 
 

Em 1974, adere ao Partido Socialista, e após a 
Revolução de 25 de abril faz parte do grupo a 
quem a Junta de Salvação Nacional confia a 
reorganização e democratização do Sindicato. 
 
Nas eleições para a Assembleia Constituinte é 
eleito nas listas por Lisboa do Partido Socialista e 
como deputado participa na redação de vários 
artigos da Constituição da República Portuguesa, 
designadamente os relativos aos deficientes e à 
Reforma Agrária. 
 
Nas primeiras eleições para a Assembleia da 
República é eleito deputado nas listas por 
Santarém do Partido Socialista, ocupando o lugar 
de Secretário da Comissão de Agricultura. 
 
Em 1976 lidera a lista do Partido Socialista, 
candidata às primeiras eleições autárquicas 
democráticas à Câmara Municipal de Loures, 
obtendo uma significativa vitória, exercendo as 
funções de Presidente de Câmara até janeiro de 
1980, funções que acumulou com a Presidência 
do Conselho de Administração dos Serviços 
Municipalizados. 
 
Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista na 
Câmara Municipal de Loures, propõem que a 
Câmara Municipal, reunida a 19 de abril delibere: 
 
1. Guardar um minuto de silêncio em sua 

memória; 
 
2. Remeter o presente voto de pesar à sua 

família e ao Partido Socialista. 
 
 

Loures, 19 de abril de 2017. 
 

Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista 
na Câmara Municipal de Loures 

 
 
(Aprovado por unanimidade, sendo cumprido 
um minuto de silêncio em memória do falecido) 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 85.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 8 de março de 
2017. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 



 

 
N.º 8 

  

 
 

19 de ABRIL 
de 2017 

 
 
 
 

6 

 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 

 
Processo n.º 44840/DCA/2017 
Concurso público para aquisição de apólices 
de seguro 
Proposta de ratificação do ato de prestação de 
esclarecimentos, praticado pelo Sr. Presidente da 
Câmara em 12 de abril de 2017, no âmbito do 
procedimento de aquisição de serviços de 
seguros. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 166/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Foi instruído e lançado um procedimento do 

tipo concurso público, com publicitação no 
Jornal Oficial da União Europeia, desenvolvido 
sob o número de processo 44840/DCA/2017, 
e tendente à celebração de contrato com vista 
à “Aquisição de Apólices de Seguro”, 
procedimento esse relativamente ao qual está 
em curso o prazo para apresentação de 
propostas; 

 
B. Foram, tempestivamente, solicitados 

esclarecimentos por parte das entidades 
interessadas Lusitânia Companhia de 
Seguros, S.A., Fidelidade - Companhia de 
Seguros, S.A. e Seguradoras Unidas, S.A.; 

 
C. O ato de prestação de esclarecimentos e 

modificações das peças do procedimento, nos 
termos que constam de documento em anexo, 
foi por mim, Presidente da Câmara, praticado 
mediante decisão datada de 12 de abril de 
2017, tendo presente que a data limite para o 
efeito era o dia 17 de abril de 2017; 

 
D. A decisão tomada o foi em face da urgência 

em prestar os esclarecimentos, tendo presente 
a natureza do procedimento, a tramitação 
processual legalmente estabelecida e que 
necessariamente terá que ser observada, as 
potenciais vicissitudes ínsitas a qualquer 
procedimento aquisitivo e suscetíveis de 
causarem desvio ao expectável normal curso 
do mesmo, o facto antecipável de que o 
contrato a celebrar terá que ser sujeito a visto 
do Tribunal de Contas, e ainda a dificuldade 
em reunir extraordinariamente a Câmara 
Municipal para o efeito, tudo circunstâncias 
aptas a protelar a conclusão do procedimento 
e a respetiva execução do contrato em tempo 
útil tendo presente a data de início de 
produção de efeitos pretendida para o mesmo; 

E. A norma legal que fundamenta o ato por mim 
praticado, com caráter excecional, é a que 
consta do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (lei que 
estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais); 

 
F. O órgão competente para efeito de aprovação 

dos aludidos esclarecimentos é a Câmara 
Municipal, conforme resulta do disposto nos 
números 2 e 3 do artigo 50.º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

 
G. Sendo a Câmara Municipal o órgão 

competente para efeito de aprovação do ato 
praticado carece tal ato, pois, de ser ratificado, 
nos termos previstos na norma referida no 
considerando que antecede sob o número 5. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro (lei que estabelece 
o regime jurídico das autarquias locais), ratificar o 
ato de prestação de esclarecimentos, por mim 
praticado em 12 de abril de 2017 (documento em 
anexo) e relacionado com o procedimento do tipo 
concurso público, com publicitação no Jornal 
Oficial da União Europeia, desenvolvido sob o 
número de processo 44840/DCA/2017, tendente à 
celebração de contrato com vista à “Aquisição de 
Apólices de Seguro”. 

 
 

Loures, 12 de abril 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) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas características, 
o documento “Esclarecimentos” referido supra 
encontra-se disponível, em suporte informático, 
para eventual consulta, no Gabinete Loures 
Municipal. 
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Processo n.º 44534/DCA/2017 
Aquisição de serviços de limpeza, com 
inclusão de consumíveis e contentores 
asséticos e respetiva manutenção, para as 
instalações do Município de Loures e do 
Município de Odivelas 
Proposta de ratificação do ato de prestação de 
esclarecimentos, praticado pelo Sr. Presidente da 
Câmara em 11 de abril de 2017, no âmbito do 
procedimento de aquisição. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 167/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Foi instruído e lançado um procedimento do 

tipo concurso público, com publicitação no 
Jornal Oficial da União Europeia, desenvolvido 
sob o n.º de processo 44534/DCA/2017, com 
vista à aquisição de serviços de limpeza, com 
inclusão de consumíveis e contentores 
assétícos e respetiva manutenção, para as 
instalações do Município de Loures e do 
Município de Odivelas, procedimento esse 
relativamente ao qual está em curso o prazo 
para apresentação de propostas; 

 
B. Foram, tempestivamente, solicitados 

esclarecimentos por parte das entidades 
interessadas “Rede Ambiente, Engenharia e 
Serviços, S.A.” e “Operandus - Limpeza 
Profissional, Lda.”; 

 
C. O ato de prestação de esclarecimentos e 

modificações das peças do procedimento, nos 
termos que constam de documento em anexo, 
foi por mim, Presidente da Câmara, praticado 
mediante decisão datada de 12 de abril de 
2017, tendo presente que a data limite para o 
efeito era o dia 17 de abril de 2017; 

 
D. A decisão tomada o foi em face da urgência 

em prestar os esclarecimentos, tendo presente 
a natureza do procedimento, a tramitação 
processual legalmente estabelecida e que 
necessariamente terá que ser observada, as 
potenciais vicissitudes ínsitas a qualquer 
procedimento aquisitivo e suscetíveis de 
causarem desvio ao expectável normal curso 
do mesmo e ainda a dificuldade em reunir 
extraordinariamente a Câmara Municipal para 
o efeito, tudo circunstâncias aptas a protelar a 
conclusão do procedimento e a respetiva 
execução do contrato em tempo útil tendo 
presente a data de início de produção de 
efeitos pretendida para o mesmo; 

 

E. A norma legal que fundamenta o ato por mim 
praticado, com caráter excecional, é a que 
consta do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (lei que 
estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais); 

 
F. O órgão competente para efeito de aprovação 

dos aludidos esclarecimentos, é a Câmara 
Municipal, conforme resulta do disposto nos 
números 2 e 3 do artigo 50.º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

 
G. Sendo a Câmara Municipal o órgão 

competente para efeito de aprovação do ato 
praticado carece tal ato, pois, de ser ratificado, 
nos termos previstos na norma referida no 
considerando que antecede sob o número 5. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro (lei que estabelece 
o regime jurídico das autarquias locais), ratificar o 
ato de prestação de esclarecimentos, por mim 
praticado em 11 de abril de 2017 (documento em 
anexo) e relacionado com o procedimento do tipo 
concurso público, com publicitação no Jornal 
Oficial da União Europeia, desenvolvido sob o n.º 
de processo 44534/DCA/2017, com vista à 
aquisição de serviços de limpeza, com inclusão de 
consumíveis e contentores asséticos e respetiva 
manutenção, para as instalações do Município de 
Loures e do Município de Odivelas. 

 
 

Loures, 12 de abril 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) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas características, 
o documento “Esclarecimentos” referido supra 
encontra-se disponível, para eventual consulta, em 
suporte informático, no Gabinete Loures Municipal. 
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CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Proposta de celebração de contrato de utilização 
de imóvel municipal entre o Município de Loures e 
o Instituto do Emprego e Formação Profissional. 
I.P.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 168/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Com o encerramento em outubro de 2015 do 

Centro de Emprego de Moscavide, sito em 
Sacavém, os mais de 110.000 indivíduos com 
15 e mais anos, residentes na zona oriental do 
concelho de Loures, ficaram desprovidos 
deste serviço de proximidade, passando a ter 
que se deslocar ao Centro de Emprego de 
Loures; 

 
B. Na altura, o número de indivíduos inscritos 

naquela unidade era de cerca de 5.000, entre 
desempregados à procura do primeiro 
emprego ou de novo emprego; 

 
C. Ciente do impacto negativo causado na 

população, a Câmara Municipal de Loures 
envidou desde logo esforços no sentido da 
reposição do serviço existente e para tal foram 
encetados contactos junto do Instituto do 
Emprego e Formação Profissional, I.P. 
(doravante designado por Instituto), 
manifestando a posição do Município em 
encontrar soluções que permitissem a 
inversão, concretamente foi indicada a 
disponibilidade de cedência de um espaço 
municipal com vista à reabertura do serviço; 

 
D. No dia 22.07.2016 o Instituto solicitou 

interesse pelo imóvel municipal sito na rua da 
Cooperativa “A Sacavenense”, n.º 20 C (antigo 
lote 13), r/c B, Quinta do Património e Galego 
Meirinho, em Sacavém, para instalação de 
balcão de atendimento do Centro de Emprego 
Loures-OdiveIas; 

 
E. Para o efeito foi proposto formalmente ao 

Instituto pelo Departamento de Coesão Social 
e Habitação, na pessoa da Sr.ª Vereadora 
Maria Eugénia Coelho, a utilização do imóvel 
municipal para a instalação daquele serviço, 
no sentido de permitir o acesso dos munícipes 
a serviços públicos essenciais, com a 
reposição do Centro de Emprego na zona 
oriental do concelho de Loures; 

 
F. O Instituto aceitou as condições identificadas 

pelos serviços. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nas alíneas g) e r) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09 e artigo 
52.º, n.º 2, alínea a), do Decreto-Lei n.º 280/2007, 
de 07/08, aprovar a celebração de Contrato de 
Utilização de Imóvel Municipal entre o Município 
de Loures e o Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I.P.. 

 
 

Loures, 12 de abril de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

MINUTA DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO 
DE IMÓVEL MUNICIPAL 

 
CLÁUSULA 1.ª 

OBJETO 
 

O imóvel sito na Rua da Cooperativa “A 
Sacavenense”, n.º 20 C (antigo lote 13), r/c B, 
Quinta do Património e Galego Meirinho, em 
Sacavém, integrado no domínio privado do 
Município de Loures, inscrito sob o artigo urbano 
2109, fração B, da União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho, descrito sob a ficha 
predial n.º 419/fração B/Sacavém, cuja situação é 
a que se encontra refletida no Documento 
Complementar integrante do presente Contrato, é 
cedido ao IEFP, I.P. para instalação de balcão de 
atendimento do Centro de Emprego Loures-
Odivelas, que se verifica com a detenção das 
chaves de acesso. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
GRATUITIDADE 

 
O imóvel é entregue a título gratuito, pelo período 
de 5 (cinco) anos, renovando-se o contrato por 
iguais períodos se a tal não se opuserem 
quaisquer das partes, com a antecedência de 60 
(sessenta) dias, através de carta registada com 
aviso de receção. 

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
BENS MÓVEIS 

 
São igualmente entregues os bens móveis 
existentes e identificados no Documento 
Complementar ao presente Contrato, que dele 
fazem parte integrante, a título gratuito. 
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CLÁUSULA 4.ª 
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 

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

 
 

CLÁUSULA 5.ª 
PRAZO PARA EXECUÇÃO 

DE DILIGÊNCIAS REFERENTES 
A SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS 

 
O IEFP, I.P. obriga-se a diligenciar pela coIocação 
ou alteração da titularidade dos contadores de 
eletricidade, água e gás e a fazer prova de tal na 
Divisão de lntervenção Social e Saúde (DISS), no 
prazo de 30 (trinta) dias (seguidos) a contar da 
data de início da ocupação do imóvel, sob pena de 
ser promovida a retirada dos contadores pelo 
Município de Loures, sem prejuízo de poder 
verificar-se a caducidade do Contrato ou a 
revogação da deliberação (caso aquele não tenha 
sido ainda celebrado, por causa imputável à 
entidade) e sem prejuízo da responsabilidade 
quanto ao pagamento das despesas realizadas a 
partir da data em que se verificou a detenção da 
chave de acesso ao imóvel. 

 
 

CLÁUSULA 6.ª 
OBRAS NO IMÓVEL 

 
O IEFP, I.P. fica autorizado a proceder à execução 
das obras que considere úteis e necessárias à 
prossecução dos fins a que se destina o imóvel 
municipal, desde que previamente autorizadas 
pelo Município de Loures. 

 
 

CLÁUSULA 7.ª 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS 

 
O IEFP, I.P. assegurará a manutenção e 
conservação do imóvel e bens municipais, sendo 
responsável por conservá-los no estado em que 
lhes foram entregues, excetuando-se as 
deteriorações resultantes da sua utilização normal. 

 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA 8.ª 
SINISTROS E RESPONSABILIDADE 

 
1. O IEFP, I.P. é responsável pela prestação de 

informação ao Município de Loures no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias após ocorrência de 
qualquer facto que cause prejuízo aos bens 
municipais, a qual deve ser pormenorizada e 
acompanhada de fotos, orçamento ou fatura 
para/referente à reparação dos prejuízos e de 
auto policial, caso a causa do dano seja 
provocada por terceiro. 

 
2. A responsabilidade pela ocorrência de 

quaisquer acidentes decorrentes da utilização 
do imóvel é do IEFP - Instituto do Emprego e 
da Formação Profissional, I.P. 

 
 

CLAÚSULA 9.ª 
RUÍDO 

 
O IEFP, I.P. obriga-se a respeitar o que se 
encontra estabelecido no Regulamento Geral do 
Ruído, nomeadamente no que concerne ao 
período de funcionamento das respetivas 
atividades. 

 
 

CLÁUSULA 10.ª 
DENÚNCIA 

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

IEFP - Instituto do Emprego e da Formação 
Profissional, I.P., com, pelo menos, 6 (seis) 
meses de antecedência; 

 
2. O IEFP, I.P. avise, por escrito, o Município de 

Loures, com uma antecedência não inferior a 
120 dias. 

 
 

CLÁUSULA 11.ª 
EXTINÇÂO 

 
O Contrato findará: 
 
1. Se o funcionamento das atividades ali 

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

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

Contrato e se houver paralisação de atividade 
e sem motivo justificado, por período superior 
a 2 (dois) meses; 
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3. Se o IEFP, I.P. proporcionar o uso privativo do 
local, total ou parcialmente, sem prévia 
autorização do Município de Loures; 

 
4. Se o IEFP, I.P. deixar de ter existência jurídica 

própria e autónoma; 
 
5. Se se verificar a denúncia prevista na cláusula 

anterior. 
 
 

CLÁUSULA 12.ª 
DEVOLUÇÃO DOS BENS 

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

restituídos em bom estado de conservação ao 
Município de Loures, sem qualquer direito de 
indemnização ao IEFP, I.P. pelas obras por 
este realizadas; 

 
2. O IEFP, I.P. deverá entregar os bens 

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

 
 

CLÁUSULA 13.ª 
BENFEITORIAS 

 
O IEFP, I.P. poderá levantar as benfeitorias úteis, 
mas apenas no caso de não provocar detrimento 
do imóvel, não tendo direito a haver o valor delas 
em caso contrário. 

 
 

CLÁUSULA 14.ª 
RESOLUÇÃO DE QUESTÕES DIVERSAS 

 
Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação, 
aplicação e execução do presente contrato, bem 
como a integração de lacunas, serão resolvidas 
por acordo entre o IEFP, I.P. e o Município de 
Loures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO COMPLEMENTAR 
 

ao 
Contrato de Utilização de lmóvel Municipal 

[fração municipal no prédio urbano 
sito na Rua da Cooperativa A Sacavenense 

n.º 20 C, em Sacavém] 
 

BEM IMÓVEL 
 

O estado de conservação do imóvel e suas 
dependências, bem como do edifício em que se 
integra é o seguinte: 
 
Descrição: Fração municipal designada pela letra 
“B” correspondente ao rés do chão, com a área de 
68 m2, destinada a equipamento ou outros usos de 
interesse público. 
A entrada para a fração municipal é efetuada por 
entrada autónoma do acesso principal ao edifício. 
 
Estado de conservação1 (bom/mau/razoável): 
Bom 
 
Dependências do imóvel 2: Um (1) espaço amplo 
com acesso a uma pequena arrecadação e um 
armário, duas (2) instalações sanitárias - senhoras 
e homens, e uma (1) instalação sanitária para 
deficientes. 
 
Estado de conservação1 (bom/razoável/mau): 
Bom 
 
Edifício em que se integra o imóvel3: Prédio 
urbano composto por trinta (30) frações 
autónomas 
 
Estado de conservação1 (bom/razoável/mau): 
Bom 

 
 
1
São parte integrante deste Documento Complementar 16 

fotografias do(s) bem(ns) imóvel/móvel anexadas e a planta de 
localização correspondente. 
 
2
Identificar arrecadações/garagens/lugares de parqueamento, 

etc. 
 
3
Só aplicável quando não existe coincidência entre o imóvel 

objeto do Contrato e o edifício. 
 
Valor do bem imóvel4 (patrimonial): 66.390,00 € 
 
Data correspondente ao valor do bem imóvel: 
Ano de 2015 
 
As chaves de acesso ao imóvel, em número de 
uma (1), são entregues com a assinatura do 
Contrato de que este Documento Complementar é 
parte integrante. 
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BENS MÓVEIS 5 
 

No imóvel objeto do Contrato encontram-se 
também alguns bens móveis que são igualmente 
objeto do mesmo Contrato: 
 
Descrição: Bastidor 60X50X60 Met Cinz 
N.º de inventário: 133359 
Estado de conservação (bom/mau/razoável): 
Bom 
Data de aquisição: 01/07/2016 
Valor de aquisição: 149,64 € 
 
 
Descrição: Extintor 6 Kg ABC 
N.º de inventário: 145006 
Estado de conservação (bom/mau/razoável): 
Bom 
Data de aquisição: 20/04/2005 
Valor de aquisição: 20,92 € 
 
 
Descrição: Sistema de Alarme - Deteção/Intrusão 
N.º de inventário: 133358 
Estado de conservação (bom/mau/razoável): 
Bom 
Data de aquisição: 04/03/2002 
Valor de aquisição: 346,92 € 
 
 
4 Este valor corresponde à área total do imóvel municipal (inclui 
valor do terreno sobre o qual o equipamento está implantado). 
 
5 Integra este Documento Complementar folha de 
carga/listagem dos bens móveis obtida da base de dados de 
inventário do Município de Loures. 

 
 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aceitação da doação, para integração 
no domínio privado municipal, de prédio urbano, 
com a área de 5.364,80 m2, sito em Casal da 
Manjoeira, União das Freguesias de Santo Antão 
e São Julião do Tojal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 169/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Pelo requerimento, datado de 30.03.2017, 

António Diniz Oliveira Carvalho e Maria 
Helena Abrantes de Oliveira Carvalho 
declaram a vontade de doar ao Município de 
Loures para o domínio privado municipal o 
prédio urbano localizado em Casal da 
Manjoeira, União das Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal, com a área de 
5364,80 m2, correspondente à ficha predial n.º 
385/Santo Antão do Tojal; 
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B. Para a formalização da escritura de doação 
em causa foi apresentada a Procuração que 
se anexa autenticada no Cartório Notarial de 
Tábua, Dr. Ricardo Nuno Carvalho da 
Fonseca Santos; 

 
C. A propriedade encontra-se livre e desocupada 

de pessoas e bens, com exceção dos 
lavadouros, uma arrecadação de utilização 
pela União das Freguesias de Santo Antão e 
São Julião do Tojal e equipamentos 
danificados referentes a um parque infantil à 
data desativado. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aceitar a doação proposta pelos requerentes e 
atuais proprietários. 

 
 

Loures, 11 de abril de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de aprovação da consolidação definitiva 
da mobilidade intercarreiras ou intercategorias. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 171/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Os trabalhadores abaixo indicados se 

encontram em mobilidade intercarreiras ou 
intercategorias. 

 
B. O tempo de exercício das funções atualmente 

desempenhadas é superior à duração do 
período experimental estabelecido para a 
respetiva carreira. 

 
C. As funções exercidas atualmente 

correspondem a necessidades permanentes 
dos serviços e os respetivos postos de 
trabalho encontram-se previstos no mapa de 
pessoal. 

 
D. Se verifica a conveniência para o interesse 

público, designadamente a economia, a 
eficácia e a eficiência. 
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E. Encontram-se reunidas, cumulativamente as 
condições previstas no artigo 99.º-A da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, na sua versão atualizada. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do artigo 99.º- A da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua versão 
atualizada, a consolidação definitiva da mobilidade 
intercarreiras ou intercategorias, na 
carreira/categoria atual e na posição e nível 
remuneratório indicados, com efeitos a 1 de maio 
de 2017, dos seguintes trabalhadores: 
 

Nome 
Carreira/ 
Categoria 
de origem 

Carreira/ 
Categoria 

atual 

Posição/ 
nível 

remuneratório 
Alda Oliveira 
Simões Pinto 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P2 N7 

Alexandra 
Maria 
Gonçalves 
Santos 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico P1 N5 

Ana Paula 
Rocha 
Catarino 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico P1 N5 

Ana Rita 
Regodeiro 
Zarcos 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico P1 N5 

Andreia Jesus 
Gamboa Silva 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Bruno 
Alexandre 
Pereira 
Amaral 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Carlos 
António 
Mourato 
Pereira 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Carlos Lobito 
Antunes 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P3 N8 

Cassilda da 
Conceição 
Costa Gomes 
Carreiras 
Cabaço 
Carrasco 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico P1 N5 

Cláudia 
Alexandra do 
Rosário 
Jordão 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico P1 N5 

Diana Filipa 
Dias Rocha 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Diogo Cunha 
Vieira Lisboa 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P2 N7 

Dora Fátima 
Santos 
Teixeira 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Dulce Maria 
Natário Silva 
Brito 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico P1 N5 

 

Dyharison 
Cruz Lopes 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Elvira Maria 
Vidal Vieira 
Silva 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Fernando 
Rodrigues de 
Jesus 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Filipe André 
Duarte Santos 
Machado Dias 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P2 N7 

Helena Maria 
Silva Rosa 
Oliveira 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Inácia Rosa 
Fialho 
Sozinho 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico P1 N5 

Joaquim 
Adelino 
Santana 
Pinheiro 
Marujo 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico P1 N5 

Laura Maria 
Santos 
Rodrigues 
Ferreira 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Laurinda 
Maria Lemos 
Quintas 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Leontina 
Passos Jorge 
Mota Borges 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P2 N7 

Maria Fátima 
Cerqueira de 
Barros 
Guarita 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Maria 
Fernanda 
Rodrigues 
Monteiro Lima 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Maria Irene 
Marques 
Almeida 
Simões 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Maria Leonor 
Santos 
Gonçalves 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico P1 N5 

Maria 
Manuela Dinis 
Lopes 
Belchior 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P2 N7 

Maria 
Margarida 
Almeida 
Batista 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico P1 N5 

Maria Natália 
Almeida 
Antunes 
Martins 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P3 N8 

Maria Rosa 
Lourenço 
Justino 
Ferreira 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Mariana 
Jesus Soares 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Mário Miguel 
Abreu 
Carvalho 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico P1 N5 

Marisa 
Alexandra 
Malaia Silva 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico P1 N5 
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Marta Maria 
Ganhão 
Santos Duque 
Julião 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Mónica 
Simões Pinto 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Olga Ivanovna 
Neborkaia 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico P1 N5 

Olga Maria 
Antunes Jorge 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Paulo José 
Rosa 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico P4 N9 

Pedro Miguel 
Fonseca de 
Jesus 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P2 N7 

Rafael Mano 
Paiva 
Domingues 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P2 N7 

Ricardo Filipe 
Rocha 
Barroso 
Gomes 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico P1 N5 

Rui Alexandre 
Martins 
Oliveira 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Rui Jorge 
Beijoca 
Patrão 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico P5 N10 

Rute Andreia 
Oliveira 
Branco Reis 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico P2 N7 

Rute Rosário 
Reis Simões 
Martins 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico P1 N5 

Sílvia Cristina 
de Oliveira 
Ferreira 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Vasco 
Bernardo 
Diogo Montez 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Virgínia Maria 
Jesus Vítor 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico 

P1 N5 

Ana Paula 
Conceição 
Gomes Mouro 
Pardal 

Assistente 
Técnico 

Coordenador 
Técnico P1 N14 

Jorge Manuel 
Lopes Alves 

Assistente 
Técnico 

Coordenador 
Técnico P1 N14 

Madalena 
Maria Oliveira 
Ferrão 

Assistente 
Técnico 

Coordenador 
Técnico 

P1 N14 

Maria Clara 
Abade 

Assistente 
Técnico 

Coordenador 
Técnico 

P1 N14 

Maria Sidónio 
Dinis Flores 
Bessa Lemos 

Assistente 
Técnico 

Coordenador 
Técnico P1 N14 

Paula 
Alexandra 
Pereira 
Martins Silva 

Assistente 
Técnico 

Coordenador 
Técnico P1 N14 

Sónia Maria 
Guedes 
Domingos 

Assistente 
Técnico 

Coordenador 
Técnico P1 N14 

Vânia Carla 
Marisa 
Cabrita 
Godinho 

Assistente 
Técnico 

Coordenador 
Técnico P1 N14 

António 
Joaquim 
Charrua Mira 

Assistente 
Operacional 

Encarregado 
Operacional P2 N9 

Joaquim 
António 
Rebocho 
Cagaita 

Assistente 
Operacional 

Encarregado 
Operacional 

P3 N10 

Maria Odete 
Almeida 
Batista 
Henriques 

Assistente 
Operacional 

Encarregado 
Operacional 

P1 N8 

Carla Sofia 
Fernandes 
Antunes 

Assistente 
Técnico 

Especialista 
de 

Informática 

Posição 
entre 4 e 5 / 

nível 
entre 23 e 27 

Ricardo Jorge 
Parola 
Marques 

Assistente 
Técnico 

Especialista 
de 

Informática 

Posição 
entre 4 e 5 / 

nível 
entre 23 e 27 

Rui Fernando 
Cerveira 
Pedrosa 
Madeira 

Técnico de 
Informático 

Especialista 
de 

Informática 

Posição 
entre 5 e 6 / 

nível 
entre 27 e 31 

João António 
Morais 
Aniceto 

Assistente 
Operacional 

Fiscal 
Municipal 

Posição 
entre 4 e 5 / 

nível 
entre 9 e 10 

Pedro Manuel 
Nunes 
Rodrigues 

Assistente 
Técnico 

Fiscal 
Municipal 

P1 N 5 

Amália da 
Conceição 
Ramos Félix 
Dâmaso 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P3 N 19 

Ana Carina 
Pedrosa 
Martelo 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Ana Isabel 
Rodrigues 
Pereira 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Ana Ludovina 
Vieira de Brito 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior P2 N15 

Ana Maria 
Pinto Dias 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Ana Maria 
Viegas 
Mendes 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior P2 N15 

Ana Sofia 
Silva Teixeira 
Sá 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior P2 N15 

André 
Cachopo 
Silvestre 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Carla Maria 
Santinho 
Monteiro 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Carla Sofia 
Oliveira Vilar 
Carvalho 
Primavera 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Carlos Jorge 
da Cruz Luís 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Carmen 
Marisa 
Gamito 
Fernandes 
Moura 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Cátia Cristina 
Afonso da 
Silva Gomes 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Cláudia Sofia 
Barão Pires 
Romão 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 
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Fernando 
João Esteves 
Franco 
Martins 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Fernando 
Ribeiro 
Fernandes 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Helena Maria 
Fernandes da 
Silva Tavares 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Helena Rita 
Honorato 
Costa Pitada 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior P2 N15 

Henrique 
Jorge Cruz 
Barata 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior P2 N15 

Isabel Maria 
Silva Pereira 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Ivan Martins 
Gomes 

Assistente 
Operacional 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Ivan 
Rodrigues 
Cardoso 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

João Alberto 
Ramos Nunes 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Jorge Manuel 
Romão Jesus 
Freitas * 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior P2 N15 

Júlio 
Fernando da 
Costa 
Pinheiro 

Fiscal 
Municipal 

Especialista 

Técnico 
Superior P2 N15 

Júlio Inácio 
Garcia Varela 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Liliana Filipa 
Veríssimo 
Silva 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Luísa Maria 
Reis Caetano 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Magda 
Patrícia Pisco 
Ramalho 
Caçador 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior P2 N15 

Maria 
Alexandra de 
Matos Costa 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Maria Manuel 
de Almeida 
Caldeira 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior P2 N15 

Maria Rosário 
Dias Romão 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior P2 N15 

Mário Rui 
Nunes 
Furtado 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Mário Rui 
Vilas Cotovio 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Mónica 
Alexandra 
Martins 
Mesquita 

Assistente 
Operacional 

Técnico 
Superior P2 N15 

Nicolina 
Mercia 
Almeida 
Cassamo 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior P2 N15 

Nuno Miguel 
Soares 
Dionísio 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Patrícia Isabel 
Cardoso 
Ferreira 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior P2 N15 

Paula Cristina 
Simões Dias 
Gomes 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior P2 N15 

Paulo Jorge 
Paulino 
Pereira Brito 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior P2 N15 

Ricardo 
Nicolas de 
Paula 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior P2 N15 

Rui Pedro 
Bilro Pecurto 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior P2 N15 

Rute Maria 
Pereira Pinto 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Sandra 
Cristina Vale 
Serra de 
Carvalho 
Lourenço 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior P2 N15 

Sandra 
Elisabete 
Martinho 
Sousa 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Shirley 
Andrade 
Santos 

Assistente 
Operacional 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Sónia 
Alexandra 
Martins 
Fortunato das 
Neves 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Susana Freire 
Domingues 
Martins 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior P2 N15 

Tânia Isabel 
Pereira Albino 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior P2 N15 

Teresa Paula 
Russo Tairoco 
Jacinto 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Vera Estevão 
Santos 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

Vera Sofia 
Palas 
Morganheira 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior 

P2 N15 

 
* Sujeito à autorização do serviço de origem - SIMAR de 
Loures e Odivelas. 

 
 

Loures, 11 de abril de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS 
E ESPAÇO PÚBLICO 

 
Processo n.º 671-C/DOM 
Sinalização Horizontal no Concelho - Loures 
Proposta de aprovação do Relatório Final, de 
ratificação de todas as decisões tomadas pelo Júri 
do procedimento e de consequente adjudicação 
de cada um dos lotes que integram a empreitada. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 172/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures foi lançado o 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 “Sinalização Horizontal no 
Concelho - Loures”; 

 
B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 

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

 
C. Entretanto, o júri elaborou o Relatório Final 

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

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

síntese, que o mesmo propõe a adjudicação 
de cada um dos lotes que integram a 
empreitada, às seguintes empresas: 

 
Lote 1 - Masitrave - Comércio, Montagem, 
Reparação, Manutenção e Projetos de Sinais de 
Tráfego, Lda. 
 
Lote 2 - Masitrave - Comércio, Montagem, 
Reparação, Manutenção e Projetos de Sinais de 
Tráfego, Lda. 
 
Lote 3 - Trafiurbe - Sinalização, Construção e 
Engenharia, SA 
 

Lote 4 - Trafiurbe - Sinalização, Construção e 
Engenharia, SA 
 
Lote 5 - Trafiurbe - Sinalização, Construção e 
Engenharia, SA 
 
 
E. O valor do procedimento é de 471.698,11 € 

(quatrocentos e setenta e um mil seiscentos e 
noventa e oito euro e onze cêntimos), 
excluindo o IVA, dividido em 5 lotes, cujos 
valores e prazos máximos são 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, pelo valor de 
90.000,00 € (noventa mil euros), excluindo o 
IVA e com um prazo máximo de execução de 
120 dias, podendo a sua duração ser inferior 
caso o preço contratual seja atingido; 

 
- Lote 2 - Pintura de passagens para peões nas 

freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
Santo António dos Cavaleiros e Frielas, 
Moscavide e Portela, pelo valor de 90.000,00 
€ (noventa mil euros), excluindo o IVA e com 
um prazo máximo de execução de 120 dias, 
podendo a sua duração ser inferior caso o 
preço contratual seja atingido; 

 
- Lote 3 - Pintura de passagens para peões nas 

freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, pelo valor de 90.000,00 
€ (noventa mil euros), excluindo o IVA e com 
um prazo máximo de execução de 120 dias, 
podendo a sua duração ser inferior caso o 
preço contratual seja atingido; 

 
- Lote 4 - Pintura de marcações longitudinais no 

concelho, pelo valor de 90.000,00 € (noventa 
mil euros), excluindo o IVA, e com um prazo 
máximo de execução de 365 dias, podendo a 
sua duração ser inferior caso o preço 
contratual seja atingido; 

 
- Lote 5 - Execução de trabalhos de sinalização, 

acessibilidade e acalmia de tráfego, pelo valor 
de 111.698,11 € (cento e onze mil euros 
seiscentos e noventa e oito euros e onze 
cêntimos), excluindo o IVA, e com um prazo 
máximo de execução de 365 dias, podendo a 
sua duração ser inferior caso o preço 
contratual seja atingido. 
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Tenho a honra de propor: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea f) do número 1 do artigo 33.º, e 
do n.º 1 do artigo 34.º, ambos do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos números 3 e 
4 do artigo 148.º, bem como nos artigos 73.º e 
76.º, estes últimos todos do Código dos Contratos 
Públicos, aprovar: 
 
1. O Relatório Final referente ao concurso 

público desenvolvido sob o número de 
processo 617-C/DOM, bem como a 
informação n.º 0279/direp/tg, tendente à 
celebração de contrato de empreitada 
“Sinalização Horizontal no Concelho - Loures”; 

 
2. A ratificação de todas as decisões tomadas 

pelo júri do procedimento no âmbito das suas 
competências, nomeadamente em matéria de 
esclarecimento prestados no âmbito do 
procedimento; 

 
3. A adjudicação de cada um dos lotes que 

integram a empreitada às seguintes empresas: 
 

Lote 1 - Masitrave - Comércio, Montagem, 
Reparação, Manutenção e Projetos de Sinais 
de Tráfego, Lda. 
 
Lote 2 - Masitrave - Comércio, Montagem, 
Reparação, Manutenção e Projetos de Sinais 
de Tráfego, Lda. 
 
Lote 3 - Trafiurbe - Sinalização, Construção e 
Engenharia, SA 
 
Lote 4 - Trafiurbe - Sinalização, Construção e 
Engenharia, SA 
 
Lote 5 - Trafiurbe - Sinalização, Construção e 
Engenharia, SA 

 
4. A nomeação como Diretora Técnica da 

Fiscalização e Representante Legal do Dono 
da Obra para cada um dos lotes, a Sr.ª 
Engenheira Teresa Gomes, nos termos e para 
os efeitos do disposto no artigo 344.º do 
Código dos Contratos Públicos. 

… 
 

Loures, 17 de abril 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 
 

CULTURA 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro, no 
âmbito de realização da iniciativa 24 Horas de 
Folclore. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 173/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures tem vindo a promover 

ações no âmbito das tradições regionais, 
visando a preservação e divulgação da cultura 
saloia; 

 
B. Os Grupos de Danças e Cantares, enquanto 

agentes socioculturais privilegiados neste 
campo, têm vindo a desenvolver um trabalho 
de pesquisa e divulgação etnográfica; 

 
C. Neste âmbito, o Rancho Folclórico do Bairro 

da Fraternidade, com o NIF 504560069, 
realizou em 2016, a iniciativa 24 Horas de 
Folclore; 

 
D. Está prevista, na cláusula terceira dos acordos 

de colaboração celebrados entre o Município 
de Loures e os Grupos de Danças e Cantares, 
para o ano de 2016, a comparticipação para 
apoio à realização de Festivais de Folclore. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da cláusula terceira do acordo de 
colaboração, outorgado a 14 de setembro de 
2016, entre o Município de Loures e o Rancho 
Folclórico do Bairro da Fraternidade, em 
conjugação com a alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a atribuição de apoio 
financeiro no valor de 270,00 € (duzentos e 
setenta euros) a esse agente cultural, no âmbito 
da realização da iniciativa 24 Horas de Folclore. 

 
 

Loures, 6 de abril de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 174/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação de Dança de Moscavide, com o 

NIF 507570901, realizou no Pavilhão José 
Gouveia, no dia 4 de fevereiro de 2017, entre 
as 8H e as 24H00, a 1.ª jornada do ranking 
nacional de dança desportiva, uma 
competição a nível nacional, com preparação 
do espaço, entre as 23H30 do dia 3 de 
fevereiro de 2017 e as 2H00 do dia 4 de 
fevereiro de 2017; 

 
B. A ocupação do Pavilhão José Gouveia 

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

 
C. A ocupação teve a duração total de dezoito 

horas e trinta minutos, do que resulta um valor 
total a cobrar de 223,96 € (duzentos e vinte e 
três euros e noventa e seis cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pelas 
utilizações acima indicadas. 

 
 
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, à Associação 
de Dança de Moscavide, no valor total de 223,96 € 
(duzentos e vinte e três euros e noventa e seis 
cêntimos). 

 
 

Loures, 30 de março de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 175/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A GIMNOFRIELAS - Associação Desportiva, 

Cultural e Social de Frielas, com o NIF 
509091270, solicitou a cedência do Pavilhão 
Paz e Amizade, no dia 10 dezembro de 2016, 
entre as 18H00 e as 24H00 e 11 de dezembro 
de 2016, das 00H00 à 01H00 e das 9h00 às 
20H00, para realização de Festa de Natal; 

 
B. A ocupação do Pavilhão Paz e Amizade 

pressupõe o pagamento por hora de 10,53 € 
(dez euros e cinquenta e três cêntimos), para 
utilização e de 5,44 € (cinco euros e quarenta 
e quatro cêntimos) para 
montagens/desmontagens, sem IVA incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de dezoito horas, 

no valor total de 158,01 € (cento e cinquenta e 
oito euros e um cêntimo), com IVA incluído à 
taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 
conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, à GIMNOFRIELAS - 
Associação Desportiva, Cultural e Social de 
Frielas, no valor total de 158,01 € (cento e 
cinquenta e oito euros e um cêntimo) com IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 6 de abril de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 176/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O lnfantado Futebol Clube, com o NIF 

503879991, realizou no dia 1 de outubro de 
2016, entre as 14H30 e as 17H30, um Open 
Day de Patinagem, no Pavilhão Paz e 
Amizade; 

 
B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade 

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

 
C. A ocupação com a iniciativa e preparação teve 

a duração total de três horas, do que resulta 
um valor total a cobrar de 38,86 € (trinta e oito 
euros e oitenta e seis cêntimos), IVA incluído à 
taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pelas 
utilizações acima indicadas. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade em 
conjugação com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, ao Infantado 
Futebol Clube, no valor total de 38,86 € (trinta e 
oito euros e oitenta e seis cêntimos). 

 
 

Loures, 31 de março de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 63.616/LA/L/OR 
Comissão de Administração Conjunta da 
Quinta da Calçada 
Proposta de submissão a deliberação da 
Assembleia Municipal da desafetação do domínio 
público de faixa com 8 m2, fronteira aos Lotes 1 e 
2, tendo por objetivo a manutenção de 
alinhamento com os lotes adjacentes, a norte, na 
Rua Nossa Senhora do Rosário (alvará de 
loteamento n.º 03/2006 - Bairro Quinta da 
Calçada, Unhos, União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 178/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 156-157, 158 e 159 e o 
despacho do Diretor do DPGU, em exercício, 
a fl. 161; 

 
B. Que a pretensão, instruída pela Comissão de 

Administração Conjunta da Quinta da Calçada, 
incide sobre a correção à delimitação dos lotes 
1 e 2 do Bairro da Quinta da Calçada, 
constituídos nos termos do alvará 03/2006 que 
concretizou o título de reconversão daquela 
área urbana de génese ilegal (AUGI), em 27 
de setembro de 2006; 

 
C. Que para além de estarem em questão 

acertos entre os dois lotes, a alteração 
também visa ajustar o limite fronteiro dos 
mesmos ao alinhamento dos lotes adjacentes, 
resultando a incorporação de estreita faixa de 
8 m2 do domínio público naqueles lotes; 

 
D. Que o fundamento para anular o recuo dos 

lotes em questão, estabelecido no alvará de 
loteamento vigente reside na alteração do tipo 
de uso admitido, de habitação + atividades 
económicas para exclusivamente habitação, 
decorrendo ser já desnecessária, e até 
adversa, a contiguidade do polígono de 
implantação da construção com o limite 
fronteiro do lote; 

 
E. Que não foram registadas objeções à 

pretensão em resultado da notificação aos 
proprietários da urbanização; 

 
F. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação, a 
fl. 163. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de loteamento n.º 03/2006, do Bairro da 
Quinta da Calçada, em Unhos, na União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, e 
face à pretensão instruída no processo 
63.616/LA/L/OR, em nome da Comissão de 
Administração Conjunta da Quinta da Calçada, ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do artigo 
27.º do RJUE ( Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), 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, aprovar: 
 
1. Submeter a deliberação da Assembleia 

Municipal de Loures a desafetação da faixa de 
domínio público com 8 m2 fronteira aos lotes 1 
e 2 do loteamento em questão, permitindo a 
sua incorporação nos respetivos lotes, em 
ordem a manter o alinhamento com os lotes 
adjacentes, a norte, na Rua Nossa Senhora do 
Rosário; 

 
2. Caso se verifique a aprovação do proposto no 

ponto anterior pela Assembleia Municipal de 
Loures: 

 
a. A alteração do alvará de loteamento em 

referência nos termos expressos a folha 112 
do processo em referência, designadamente 
com correção dos limites dos lotes 01 e 02; 

 
b. Relativamente ao lote 01: 
 
i. Área do lote - de 232 m2 para 241 m2 (+ 9 m2); 
 
ii. Área de implantação da construção principal - 

de 116 m2 para 102 m2 (- 14 m2); 
 
iii. Área de implantação de anexo - de 25 m2 para 

15 m2 (- 10 m2); 
 
iv. Área de construção máxima - de 232 m2 para 

204 m2 (- 28 m2), passando do destino de uso 
de atividades económicas + habitação para 
exclusivo uso de habitação; 

 
c. Relativamente ao lote 02: 
 
i. Área do lote - de 306 m2 para 305 m2 (- 1 m2); 
 
ii. Área de implantação da construção principal - 

de 153 m2 para 125 m2 (- 28 m2); 
 
iii. Área de implantação de anexo - de 30 m2 para 

15 m2 (- 15 m2); 
 
 

iv. Área de construção máxima - de 306 m2 para 
250 m2 (- 56 m2), passando do destino de uso 
de atividades económicas + habitação para 
exclusivo uso de habitação. 

 
… 

 
Loures, 23 de março de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal no que concerne à 
desafetação do domínio público da área de 8 
m

2
. 

 
 
 
 
Processo n.º 63.206/LA/E/OR 
Francisco Manuel Mota Guedes Coelho 
Proposta de aprovação da isenção de 
cumprimento da totalidade dos lugares de 
estacionamento exigíveis, decorrente do 
procedimento de legalização de um edifício de 
habitação multifamiliar (Rua de Diu, n.º 25, Olival 
Santíssimo, Prior Velho, União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho), nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 179/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 197, 198 e 201 e o despacho do Sr. 
Diretor do DPGU, em exercício, a fl. 202; 

 
B. Que se trata da legalização de uma 

construção plenamente inserida no tecido 
urbano consolidado do Prior Velho, que se 
estima existir há mais de 40 anos, em data 
anterior à regulação de capitação mínima de 
estacionamento; 

 
C. Que o processo de legalização poderá 

contribuir para a reabilitação do edifício e, 
nessa medida, para além da beneficiação das 
condições de habitabilidade, contribuir para a 
melhoria do ambiente urbano envolvente; 
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D. Que da pretensão de legalização do existente 
não decorre acréscimo da ocupação presente, 
apesar de a mesma não deter título de 
licenciamento para o efeito; 

 
E. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Sacavém e Prior Velho. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 63206/LA/E/OR, em nome de 
Francisco Manuel Mota Guedes Coelho, sito na 
Rua de Diu, n.º 25, Olival Santíssimo, no 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 a isenção do cumprimento da 
totalidade dos lugares de estacionamento 
exigíveis por via do PDM, designadamente 8 
lugares de estacionamento público. 
 
… 

 
Loures, 3 de abril de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 63.806/LA/E/OR 
Jorge Manuel Barata Almeida 
Proposta de aprovação da isenção de 
cumprimento da totalidade dos lugares de 
estacionamento exigíveis, decorrente de alteração 
de utilização das frações A e B para atividades 
económicas (Rua Avelino Salgado de Oliveira, n.º 
6-B, Camarate, União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação), nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 180/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 77 a 79 e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU, em exercício, a fl. 80; 

 

B. Que a alteração do uso armazenal, 
originalmente licenciado, para a aptidão à 
instalação de comércio ou serviços, é 
favorável para o contexto urbano 
predominantemente habitacional e central em 
que o edifício em questão se localiza; 

 
C. Os constrangimentos decorrentes da inserção 

urbanística do edifício para garantir o 
acréscimo de dotação de parqueamento que 
resultaria da alteração funcional preconizada; 

 
D. A localização do edifício em questão na área 

envolvida em processo de revitalização da 
zona central de Camarate que já equaciona a 
requalificação dos espaços públicos e a 
reorganização dos espaços de parqueamento; 

 
E. Que consultada a Junta da União das 

Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação 
em 25-10-2016, esta não se pronunciou até ao 
momento, deduzindo-se do seu silêncio nada 
ter a obstar à pretensão. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 63806/LA/E/OR, em nome de Jorge 
Manuel Barata Almeida, sito na Rua Avelino 
Salgado Oliveira, n.º 6-B, em Camarate, na União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
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 a isenção do cumprimento da totalidade 
dos lugares de estacionamento exigíveis por via 
do PDM, designadamente 2 lugares de 
estacionamento público. 
 
… 

 
Loures, 3 de abril de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista) 
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Processo n.º 10.618/L/N 
Engitorres - Sociedade de Construções, Lda. 
Proposta de aprovação de retificação da planta 
síntese resultante do aditamento n.º 2 ao alvará de 
loteamento n.º 01/99 (Rua José Marques Raso, 
Loures, Freguesia de Loures), nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 181/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Diretor do DPGU, a fl. 1534; 
 
B. Que a alteração ao alvará de loteamento, 

agora proposta, se resume à retificação dos 
termos do aditamento n.º 2 àquele alvará, 
decorrente da alteração aprovada na Reunião 
de Câmara de 12-05-2010, particularmente no 
que respeita à designação atribuída aos 
espaços de cedência, então identificados 
como “lotes”; 

 
C. Que a necessidade de retificação decorre dos 

requisitos instrutórios e formais do teor do 
aditamento, de modo à sua conformação 
terminológica com o RJUE, com vista a 
ultrapassar as dificuldades de registo do 
alvará, suscitadas pela Conservatória do 
Registo Predial; 

 
D. Que, não afetando a retificação proposta a 

substância da deliberação já tomada pela 
Câmara em 12-05-2010, é extemporânea 
consulta à Junta de Freguesia. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de loteamento n.º 1/99, na Rua José 
Marques Raso, em Loures, na Freguesia de 
Loures, e face à pretensão instruída no processo 
10618/L/N, em nome de ENGITORRES - 
Sociedade de Construções, Lda., ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 5.º e para os efeitos do 
n.º 7 do artigo 27.º do RJUE (Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação), 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, aprovar: 
 
A alteração ao alvará de loteamento n.º 1/99, 
visando a retificação da planta síntese resultante 
do Aditamento n.º 2 ao citado alvará de 
loteamento, de acordo com a folha 1533 que 
contempla: 

1. Alteração da designação atribuída aos 
espaços de cedência, de “lote 12” e “lote 13”, 
para “parcela A” e “parcela B” respetivamente; 

 
2. Eliminação de qualquer definição de área 

máxima de implantação para as parcelas de 
cedência; 

 
3. Clarificação da finalidade dos espaços de 

cedência como “equipamento” - parcela A e 
espaços verdes - parcela B. 

 
… 

 
Loures, 23 de março de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 62.463/LA/L/N 
Engel, Engenharia e Construção de Edifícios 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
loteamento n.º 96/1973, referente à capacidade de 
edificação do Lote 10 (Rua Cesário Verde, Lote 
10, A-das-Lebres, Santo Antão do Tojal, União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal), 
nos termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 182/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 55, 56 e 67 e o despacho do 
Diretor do DPGU, a fl. 68; 

 
B. Que a alteração proposta ao alvará de 

loteamento 96/73 incide unicamente sobre o 
lote 10 quanto ao uso, de habitação para 
equipamento/serviços - lar de idosos, com 
aumento da área de implantação (+ 133,04 
m2) e da área de construção (+ 88,2 m2), 
relativamente à construção anteriormente 
licenciada, com licença de habitação emitida 
em 04-01-1978; 
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C. Que, apesar de tal licenciamento operado em 
1978, a planta síntese do alvará de loteamento 
em referência não foi alterada em 
conformidade mantendo uma área de 
implantação, área de construção e número de 
pisos significativamente menores, para o lote 
em questão; 

 
D. Que a alteração agora proposta e os 

parâmetros urbanísticos resultantes para a 
globalidade do loteamento respeitam o PDM 
em vigor; 

 
E. Que pela aceitação da alteração proposta é 

possível regularizar os termos do alvará de 
loteamento, no seu quadro urbanimétrico e 
planta síntese; 

 
F. Que não foram registadas objeções à 

pretensão em resultado da notificação aos 
proprietários da urbanização; 

 
G. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de loteamento n.º 96/1973, na Rua 
Cesário Verde, Lote 10, A-das-Lebres, Santo 
Antão do Tojal, na Freguesia de União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, 
e face à pretensão instruída no processo 
62.463/LA/L/N, em nome de Engel, Engenharia e 
Construção de Edifícios, ao abrigo do disposto no 
n.º 1 do artigo 5.º, do artigo 23.º do RJUE (Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação), 
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, aprovar: 
 
A alteração d o alvará de loteamento, no que 
respeita a alteração da capacidade de edificação 
do lote 10 quanto a: 
 
1. Polígono de implantação da edificação 

admitida de acordo com a planta síntese que 
consta a folha 20 do processo em referência; 

 
2. Área do lote - 405 m2 
 
3. Área de implantação - 238,6 m2 
 
4. Número de pisos - 3 
 
5. Área de construção destinada a serviços - 

455,2 m2 

6. Área de construção total - 455,2 m2 
 
… 

 
Loures, 23 de março de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 13.979/U 
Estil, SA 
Proposta de homologação do auto de vistoria, 
para efeitos de receção provisória das obras de 
urbanização - Unidade 6-A - nos termos das 
informações dos serviços (alvará de licença de 
loteamento e de obras de urbanização n.º 
01/1981, com aditamento de 1 de outubro de 1987 
- Quinta da Caldeira, Santo António dos 
Cavaleiros, União das Freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas) 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 183/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

de fls. 2633 a 2635 e o despacho do Sr. 
Diretor do DPGU a fl. 2641; 

 
B. O teor do auto da vistoria para receção 

provisória das obras de urbanização, realizada 
em 17-02-2017, constante de fls. 2626 a 2629; 

 
C. O parecer jurídico, constante de fls. 2638 a 

2640; 
 
D. Que se verifica a necessidade premente de 

manutenção da área afeta ao domínio público 
municipal de forma a mitigar o estado de 
degradação existente, quer nas vias, quer nos 
espaços verdes da urbanização, legitimando-
se a intervenção do município nestas áreas. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 87.º e do n.º 5 do artigo 
54.º do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
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Edificação), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação aplicável, 
relativamente à Unidade 6-A da Urbanização da 
Quinta da Caldeira - “Torres da Bela Vista”, em 
Santo António dos Cavaleiros, na União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas, com o processo n.º 13979/U, em nome de 
ESTIL, SA, e no âmbito do alvará de loteamento 
n.º 01/1981: 
 
1. Homologar o auto de vistoria com vista à 

receção provisória das obras de urbanização, 
constante de fls. 2626 a 2629 do processo; 

 
2. Proceder à receção provisória das obras de 

urbanização, nos termos e condições 
propostos pelos serviços. 

 
… 

 
Loures, 11 de abril 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 Concerto de Páscoa. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 177/2017 

 
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 de Fanhões é uma associação 
sem fins lucrativos. 

 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
pretensão instruída com o registo E/32806/2017, 
em nome de Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Fanhões, com sede no 
Largo José António Simões Fernandes, Fanhões, 
na Freguesia de Fanhões, nos termos do n.º 1 do 
artigo 5.º do Regulamento de Taxas do Município 
de Loures (RMT), 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 nos artigos 105.º e 112.º do R.M.T. de 
Loures, no valor total de 60,00 € (sessenta euros), 
à Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Fanhões, pela emissão de licença 
de ruído para atividade ruidosa de caráter 
temporário, para a realização de um concerto de 
Páscoa, no edifício sede da Associação, em 
Fanhões, no dia de sábado, 29-04-2017, das 
21h00 às 24h00. 
 
… 

 
Loures, 4 de abril de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

TURISMO 
 

Proposta de aprovação das Normas de 
Participação do Festival do Caracol Saloio 2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 184/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures tem como objetivo 

promover, desenvolver e valorizar o turismo ao 
serviço do crescimento económico; 

 
B. Os eventos gastronómicos são fundamentais 

para o enriquecimento da experiência de 
quem nos visita e um elemento primordial na 
valorização da oferta turística, com impacto na 
dinamização económica das regiões onde se 
realizam; 
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C. Que o Festival do Caracol Saloio é um dos 
eventos com maior dimensão ao nível local, 
com projeção nacional, mas também 
internacional, tendo-se verificado, na última 
edição, a presença de visitantes dos mais 
variados países; 

 
D. Que essa projeção justifica que o Município de 

Loures seja, cada vez mais, considerado como 
a Capital do Caracol, uma marca que se 
destaca enquanto fator diferenciador e 
identitário, mas também complementar em 
relação à oferta turística da Capital; 

 
E. Que a próxima edição terá lugar entre os dias 

7 e 26 de julho, junto ao Pavilhão Paz e 
Amizade, em Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do disposto na alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, aprovar as normas de participação do 
Festival do Caracol Saloio 2017. 

 
 

Loures, 10 de abril de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Nuno Botelho 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, as Normas de Participação do Festival 
do Caracol Saloio 2017 encontram-se 
disponibilizadas em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO LOCAL DE SEGURANÇA 
 

Proposta de aprovação dos Protocolos de Parceria 
a celebrar entre o Município de Loures, o Grupo 
Desportivo Águias de Camarate, a Associação 
Desportiva Leões Apelaçonenses, a Sociedade 
Recreativa Catujalense; a AMCV - Associação de 
Mulheres Contra a Violência, o Secretariado 
Diocesano de Lisboa da Obra Nacional da 
Pastoral dos Ciganos e a Associação das 
Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 185/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A 12 de setembro de 2008 foi firmado, entre a 

Câmara Municipal de Loures e o Ministério da 
Administração interna, através do Governo 
Civil de Lisboa, o Contrato Local de 
Segurança (CLS), assumido como um 
compromisso contratual entre os poderes 
públicos - Estado, Forças de Segurança, 
Autarquias - os agentes da sociedade civil e 
os cidadãos, para a criação de uma nova 
“cultura de segurança”; 

 
B. Definidos como territórios de intervenção 

prioritária, Apelação, Camarate e Sacavém, 
foi, desde aquela data, desenvolvida toda uma 
intervenção local enquadrada nas seguintes 
áreas estratégicas: Delinquência Juvenil; 
Pequena Criminalidade; Violência Doméstica; 
Comportamentos Antissociais e Fenómenos 
de Insegurança; 

 
C. As mudanças verificadas, posteriormente, no 

Governo e a ausência da definição do seu 
papel no CLS, levaram a que fossem 
efetuadas diligências por parte do Município, 
junto do MAl, para definição de uma estratégia 
de intervenção conjunta e respetiva partilha de 
responsabilidades; 

 
D. Estes contactos resultaram no compromisso 

assumido por parte do MAl em apoiar 
financeiramente o desenvolvimento de 
projetos/ações, enquadrados nas áreas da “... 
prevenção da criminalidade designadamente 
em zonas de risco…”, “... prevenção de riscos 
sociais e do sentimento de insegurança 
decorrentes da criminalidade.” 

 
E. Foram elaborados pelo CLS, reconhecidos e 

apoiados financeiramente pelo MAl os 
Projetos “Liga-te ao Desporto”; “Violência(s)!”; 
“Pais Formados, Filhos Educados” e 
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“Orquestra Municipal Geração Bora Nessa”, 
através da atribuição de verbas às entidades 
que se constituíram enquanto parceiras 
estratégicas de cada Projeto, respetivamente 
Grupo Desportivo Águias de Camarate, 
Associação Desportiva Leões Apelaçonenses, 
Sociedade Recreativa Catujalense; AMCV - 
Associação de Mulheres Contra a Violência; 
Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra 
Nacional da Pastoral dos Ciganos e 
Associação das Orquestras Sinfónicas Juvenis 
Sistema Portugal; 

 
F. No âmbito da implementação e dinâmica 

destes projetos assumiu a Autarquia a gestão 
e acompanhamento dos mesmos, bem como 
as condições técnicas, logísticas e materiais 
necessários, uma vez que os respetivos 
financiamentos foram assegurados, 
integralmente, pelo MAl; 

 
G. Esta dinâmica de parceria deve ser 

formalizada através de protocolos entre o 
Município de Loures e as entidades parceiras 
de cada um dos projetos mencionados, que 
reflitam os compromissos das partes, cujas 
propostas foram devidamente validadas pelas 
entidades envolvidas. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo do disposto no Artigo 33.º, n.º 1, alíneas 
r) e u), Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a celebração dos Protocolos de 
Parceria, em anexo, entre o Município de Loures e 
o Grupo Desportivo Águias de Camarate, a 
Associação Desportiva Leões Apelaçonenses, a 
Sociedade Recreativa Catujalense; a AMCV - 
Associação de Mulheres Contra a Violência, o 
Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra 
Nacional da Pastoral dos Ciganos e a Associação 
das Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema 
Portugal, conforme informação técnica n.º 
06/GVNB/ACA de 16/03/2017, que igualmente se 
anexa. 

 
 

Loures, 27 de março de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Nuno Botelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, os Protocolos referidos supra encontram-
se disponibilizados em Anexo nas páginas finais 
da presente edição. 

 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 27/2017 
 

de 10 de abril de 2017 
 

Luto Municipal 
 

O Município de Loures associa-se ao ato de luto 
pelo falecimento do primeiro Presidente da 
Câmara eleito após a Revolução de abril, entre 
1977 e 1980 - António Riço Calado. 
 
Assim e como expressão externa dessa 
manifestação de luto, determino que a bandeira do 
município seja hasteada a meia haste, durante 
dois dias (10 e 11 de abril), em todas as 
dependências municipais. 

 
 

O Presidente de Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

DESPACHO n.º 30/2017 
 

de 13 de abril de 2017 
 

Delegação de competências no Senhor Diretor 
do Departamento de Planeamento Financeiro e 

Aprovisionamento 
 

Considerando que são vários os tipos de 
procedimentos para a formação de contratos 
disciplinados pelo Código dos Contratos Públicos 
que exigem, para o seu desenvolvimento, a 
publicação de anúncios, quer em Diário da 
República quer no Jornal Oficial da União 
Europeia; 
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Considerando que, de acordo com o Regulamento 
da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de 
Loures, constitui missão do Departamento de 
Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 
assegurar a aquisição de bens móveis, imóveis e 
serviços, designadamente no âmbito da sua 
Divisão de Contratação e Aprovisionamento; 
 
 
Considerando que também constitui, ao abrigo do 
Regulamento supra mencionado, missão do 
Departamento de Planeamento Financeiro e 
Aprovisionamento assegurar a legalidade das 
operações de natureza orçamental, 
designadamente no âmbito da sua Divisão de 
Planeamento e Controlo de Atividades e da sua 
Divisão de Gestão Financeira; 
 
 
Considerando que o circuito interno estabelecido 
para a realização de despesas não se coaduna 
com as respeitantes à publicação obrigatória de 
anúncios inerentes a procedimentos para a 
formação de contratos, face aos limites temporais, 
regra geral, estabelecidos para o pagamento 
destas últimas; 
 
 
Considerando que importa salvaguardar que a 
atuação no âmbito da realização das despesas 
relacionadas com a publicação obrigatória de 
anúncios inerentes a procedimentos para a 
formação de contratos, desenvolvidos no âmbito 
das competências do Departamento de 
Planeamento Financeiro e Aprovisionamento - 
Divisão de Contratação e Aprovisionamento, não 
comporta efeitos que possam influenciar a 
programação estabelecida no procedimento 
contratual em causa. 
 
 
Ao abrigo do estatuído nos artigos 44.º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, bem como no artigo 38.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
vigente, e sem prejuízo das competências já por 
mim delegadas e subdelegadas através do 
Despacho n.º 230/2016, de 26 de agosto, 
publicitado no Boletim de Deliberações e 
Despachos “Loures Municipal” n.º 18, de 7 de 
setembro de 2016 e no Edital n.º 228/2016, de 26 
de agosto, delego, objetivando-se conferir maior 
celeridade na tomada das decisões, no Senhor 
Diretor do Departamento de Planeamento 
Financeiro e Aprovisionamento, Dr. Filipe João 
Marques Caçapo, as seguintes competências: 
 
 

• Autorizar a realização de despesas referentes 
à publicação obrigatória de anúncios inerentes 
a procedimentos para a formação de 
contratos, desenvolvidos no âmbito das 
competências do Departamento de 
Planeamento Financeiro e Aprovisionamento - 
Divisão de Contratação e Aprovisionamento, 
até ao valor de 5.000,00 € (cinco mil euros). 

 
 
Fica o Senhor Diretor do Departamento de 
Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 
autorizado a subdelegar as competências ora 
conferidas, nos dirigentes das respetivas unidades 
orgânicas, em conformidade com o disposto no 
artigo 46.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e demais legislação 
aplicável. 
 
Do exercício das competências ora delegadas e 
subdelegadas deverá ser prestada trimestralmente 
informação. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir da 
presente data. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 
 

 

 

 

PROTOCOLO 
E 

RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 8/GPRI/IT 

 
de 31 de março de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 6 de abril de 2017, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

Substituição da Coordenadora 
do Gabinete de Protocolo 
e Relações Institucionais 

 
Considerando a ausência da signatária, durante o 
período compreendido entre 5 e 20 de abril de 
2017, por motivo de gozo de férias, proponho que 
a minha substituição seja assegurada, com 
competências subdelegadas através do Despacho 
n.º 235/2016, de 26 de agosto, da seguinte forma: 
 
� de 5 a 11 de abril - pela Técnica Superior 

Isabel Maria Fernandes Rodrigues. 
 
� de 12 a 20 de abril - pelo Técnico Superior 

João Filipe Cleto Parreira. 
 
A merecer concordância superior, mais se propõe 
que a presente Informação seja remetida ao 
DGMA/DGDA/Expediente, para divulgação 
interna. 
 
À consideração superior, 

 
 

A Coordenadora 
do Gabinete de Protocolo 
e Relações Institucionais 

 
(a) Isabel Tojal 

 
 
 
 
 
 

 

 
OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 211/DEC/CM 

 
de 4 de abril de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 4 de abril de 2017, 

pelo Sr. Diretor 
do Departamento de Obras Municipais 

 
Substituição em período de férias 

(10 a 13-04-2017) 
 

Considerando a ausência da signatária, no 
período compreendido entre 10-04-2017 e 13-04-
2017, por motivo de férias, proponho que a minha 
substituição seja assegurada com as 
competências que me foram delegadas no 
despacho n.º 256/2016, datado de 7 de setembro 
de 2016, pelo Técnico Superior, Engenheiro Paulo 
Jorge de Oliveira Bravo. 
 
Adicionalmente proponho que caso a presente 
informação mereça despacho superior favorável a 
mesma seja remetida à Secção de Expediente, 
para divulgação. 
 
À Consideração Superior. 

 
 

A Chefe de Divisão 
 

(a) Carla Monteiro 
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� INFORMAÇÃO n.º 29/DEP/JF 

 
de 5 de abril de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 7 de abril de 2017, 

pelo Sr. Diretor 
do Departamento de Obras Municipais 

 
Substituição no período de férias 
do Chefe da DEP/Arqt.º João Félix 

 
Em virtude da ausência do signatário durante o 
período de férias de 10 de abril de 2017 a 12 de 
abril de 2017, propõe-se que a sua substituição 
seja assegurada pelo Eng.º Eugénio Nunes; 
 
Com as competências que estão subdelegadas 
pelo Diretor do DOM no Despacho n.º 258/2016, 
de 7 de setembro. 
 
Solicita-se que a presente informação seja 
divulgada pelos serviços municipais. 
 
À consideração superior. 

 
 

O Chefe de Divisão 
 

(a) João Félix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

EDUCAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 50/DE/ASS 

 
de 4 de abril de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 5 de abril de 2017, 

pela Sr.ª Vereadora Maria Eugénia Coelho 
 

Substituição da Diretora 
do Departamento de Educação 

 
Em virtude da ausência da signatária, de 5 a 7 de 
abril, propõe-se que a substituição da Direção do 
Departamento de Educação seja assegurada pela 
Sr.ª Chefe de Divisão de Intervenção e 
Planeamento Educativo, Dr.ª Ana Raquel Antunes 
Oliveira da Silva, com as competências que me 
foram subdelegadas através do despacho n.º 
246/2016 de 2 de setembro. 
 
Em caso de concordância, propõe-se a divulgação 
da presente informação pelo 
DGMA/DGDA/Expediente. 
 
À consideração superior, 

 
 

A Diretora do Departamento de Educação 
 

(a) Ana Santos Silva 
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19 de ABRIL 
de 2017 
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PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 13/DPFA/FC 

 
de 6 de abril de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 6 de abril de 2017, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

Substituição dia 7 de abril 
 

Considerando a ausência do signatário, por motivo 
de férias, proponho que a minha substituição seja 
assegurado pela Dr.ª Paula Louro, Chefe da 
Divisão de Contabilidade e Património, com as 
competências que me foram subdelegadas no 
Despacho do Sr. Presidente n.º 230/2016, datado 
de 26 agosto de 2016. 
 
Propõe-se o envio desta informação ao 
Expediente para divulgação. 

 
 

Por subdelegação de competências 
do Sr. Presidente 

 
O Diretor do Departamento 

de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 
 

(a) Filipe Caçapo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COESÃO SOCIAL 
E 

HABITAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 05/DCSH/CB 

 
de 7 de abril de 2017 

 
Substituição da Diretora do DCSH 

 
Atendendo ao período de férias da signatária, de 
10 a 13 de abril, e às necessidades do serviço, 
subdelego as competências que me foram 
cometidas através do Despacho n.º 251/2016, de 
06-09-2016, da Sr.ª Vereadora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação, na Sr.ª Chefe da 
Divisão de Inovação Social e Saúde, Dr.ª Paula 
Cristina Ferreira Henriques. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

 
(a) Carla Barra 
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CULTURA 
DESPORTO 

E 
JUVENTUDE 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 04/dd/2017 p.1 

 
de 10 de abril de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 10 de abril de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Cultura, Desporto e Juventude 

 
Substituição em período de férias 

 
Na sequência de ausência por motivos de gozo de 
período de férias nos dias 11 a 13 de abril e no 
sentido de garantir a continuidade do trabalho 
regular da Divisão de Desporto, propõe-se que as 
competências, subdelegadas pelo Diretor do 
DCDJ na Chefe da DD, sejam subdelegadas à Dr.ª 
Ana Patrícia Casquilho, no período supra referido. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Divisão de Desporto 
 

(a) Helena Candeias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
E 

GESTÃO 
URBANÍSTICA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 07/MC/DPRU 

 
de 11 de abril de2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 11 de abril de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística 

 
Substituição no período de férias 

da chefe da DPRU/arqt.ª Manuela Carneiro 
 

Considerando a ausência da signatária durante o 
período de férias de 17 a 18 de abril de 2017, 
propõe-se que a sua substituição seja assegurada 
pela Eng.ª Amélia Silva, com as competências que 
me foram subdelegadas pelo Sr. Diretor do DPGU 
(despacho n.º 278/2016, de 16 de setembro). 
 
Caso a presente informação tenha despacho 
superior favorável, proponho que esta seja 
remetida à DGMA/DGDA/Expediente para 
divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
A Chefe de Divisão da DPRU 

 
(a) Manuela Carneiro 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 3731/2017 
 

Lista unitária de ordenação final 
do procedimento concursal comum 

para Assistente Operacional/Mecânico 
 

Nos termos dos n.ºs 4 e 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de 
abril, notificam-se os candidatos ao procedimento 
concursal comum para Assistente 
Operacional/Mecânico na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para o exercício de funções na área 
profissional de Mecânico, aberto através do Aviso 
n.º 8036/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 121, de 27 de junho de 2016, da lista 
unitária de ordenação final homologada, por 
despacho da Sr.ª Vereadora dos Recursos 
Humanos, datado de 7 de março de 2017, que se 
encontra afixada nas instalações do Departamento 
de Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures, sito na rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7, 
em Loures e disponibilizada na sua página 
eletrónica, em www.cm-loures.pt. 

 
13 de março de 2017. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 70, de 7 de abril de 2017] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 
 

AVISO n.º 3669/2017 
 

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no 
artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15/1, devidamente 
atualizada e adaptada à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29/08, o Conselho de 
Administração dos SIMAR - Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, em reunião de 
2017.03.10, deliberou nomear em regime de 
substituição com efeitos a 2017.04.01, no cargo de 
Chefe de Divisão Municipal de Aprovisionamento, 
a Técnica Superior Maria João Onofre Pinto 
Marques. 

 
14 de março de 2017. 

 
A Diretora de Departamento 
Administrativo e Financeiro, 

 
(a) Helena Campos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 69, de 6 de abril de 2017] 
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FESTIVAL DO CARACOL SALOIO 2017 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

Artigo 1.º 

(Organização e objetivo) 

O Festival do Caracol Saloio (FCS) é um evento anual, promovido pelo Município de Loures, 

cabendo a sua organização à Unidade de Turismo (UT). Tem como objetivo oferecer aos visitantes 

um leque variado de pratos confecionados com caracol, complementado com uma oferta de street 

food e promover o artesanato nas suas diversas vertentes, bem como produtos regionais. 

Artigo 2.º 

(Localização) 

O FCS decorre junto ao Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, sem prejuízo de eventuais alterações, 

decorrentes de condições meteorológicas ou outras, sendo que a decisão caberá à Organização. 

Artigo 3.º 

(Periodicidade e horário de funcionamento) 

O certame realiza-se de 07 a 26 de julho, com os seguintes horários: 

a) Segunda a sexta-feira, entre as 17h00 e as 24h00; 

b) Sábado, domingo e feriado municipal (26 de julho), entre as 16h00 e as 24h00. 

Artigo 4.º 

(Âmbito) 

1. O FCS divide-se em 3 áreas: alimentar, artesanato e tasquinhas. 

2. A área alimentar destina-se à venda de produtos alimentares complementares à oferta 

gastronómica de caracóis. Podem participar nesta área, vendedores ambulantes no âmbito da 

street food. 

3. A área de artesanato destina-se à venda de artesanato tradicional, urbano, produtos 

biológicos e regionais. Podem participar nesta área artesãos a título individual, associações e 

centros ou cooperativas de artesanato, desde que apresentem peças genuínas e de produção 

própria. 

 



      

 
 

 

4. A área das tasquinhas destina-se à venda de pratos confecionados exclusivamente com 

caracóis e caracoletas. Podem ainda ser servidas bebidas, sopas, sobremesas, manteiga, queijos 

secos / frescos (de produção no Município de Loures) e pão saloio ou integral. A participação nesta 

área está limitada a estabelecimentos de restauração do Município de Loures, que participem na 

Rota do Caracol. 

5. Os artigos ou produtos que não se enquadrem no âmbito descrito nos números anteriores do 

presente artigo serão retirados do espaço de venda/exposição. 

Artigo 5.º 

(Vagas) 

1. O número máximo de lugares disponíveis para cada área é: 

a) Alimentar: 10 (dez); 

b) Artesanato: 46 (quarenta e seis); 

c) Tasquinhas: 10 (dez), das quais 4 (quatro) serão preenchidas pelos expositores apurados 

na edição do ano anterior. 

2. Só será aceite uma candidatura por NIF/NIPC, ainda que respeitem a áreas distintas, podendo 

existir stands partilhados na área de artesanato. 

Artigo 6.º  

(Candidaturas) 

1. As candidaturas para as áreas alimentar e de artesanato são feitas através do 

preenchimento da ficha de inscrição (anexos 1 e 2), acompanhada obrigatoriamente dos 

seguintes documentos: 

a) Fotocópia do BI e cartão de contribuinte ou cartão de cidadão; no caso deste último, 

em alternativa, apresentação do original do documento na Unidade de Turismo. 

b) Título que legitime o exercício de atividade (exclusivamente para a área alimentar); 

c) Fotos dos produtos a expor (mínimo de 5 e máximo de 10), consideradas 

representativas do trabalho/produtos do expositor. 

2. O envio da fotocópia do cartão de cidadão consubstancia o presumido consentimento da sua 

reprodução, por parte do seu titular. Caso entenda e em alternativa, o titular pode dirigir-se à 

Unidade de Turismo, apresentando o original do documento, a fim de verificação da identidade. 



      

 
 

 

3. O prazo limite para apresentação de candidaturas para as áreas alimentar e de artesanato é 

dia 5 de maio 2017, e podem ser entregues pelas seguintes formas: 

a) Por fax, através do número 211 151 793; 

b) Por e-mail, através do endereço eletrónico turismo_inscricoes@cm-loures.pt;  

c) Por correio, para o endereço Câmara Municipal de Loures – Unidade de Turismo – E.N.8, 

Parque Adão Barata, 2674-501 Loures, considerando-se a data do respetivo carimbo; 

d) Presencialmente, na Unidade de Turismo, no Parque Adão Barata, nos dias úteis entre as 

9h00 e 12h30 e as 14h00 e 17h30. 

4. A organização confirmará, pela mesma via, a receção de candidaturas. 

5. A candidatura para a área das tasquinhas só pode ser feita presencialmente na UT, de acordo 

com a seguinte calendarização: 

a) 26 e 27 de abril - disponibilização das normas de participação nas instalações da UT e no 

sítio institucional do Município de Loures na internet. 

b) até 5 de maio – receção, na Unidade de Turismo, da ficha de inscrição (anexo 3) de 

estabelecimentos interessados em participar e que respeitem o estipulado no número 4 do 

artigo 4º (incluindo os pré-apurados na edição anterior), devidamente preenchida e 

acompanhada de título que legitime o exercício da atividade e do estabelecimento e da 

identificação do responsável (BI e cartão de contribuinte ou cartão do cidadão). 

Artigo 7.º 

(Exclusão de candidaturas) 

1. São critérios de exclusão das candidaturas: 

a) As inscrições que não reúnam os elementos e não cumpram os prazos mencionados no 

artigo 6.º; 

b) As inscrições que não se enquadrem no âmbito do FCS; 

c) As inscrições, para a área das tasquinhas, de candidatos não aderentes à Rota do 

Caracol; 

d) As inscrições de estabelecimentos com processos de contraordenação em instrução no 

Município de Loures, relativos ao seu funcionamento e/ou ausência de licenciamento. 

2.  O período de reclamação, após comunicação de exclusão, é de dez dias úteis. 



      

 
 

Artigo 8.º 

(Rota do Caracol) 

1. A Rota do Caracol visa potenciar e promover Loures enquanto Capital do Caracol, sendo a 

participação nesta iniciativa critério de admissão de candidatura à área das tasquinhas do 

Festival do Caracol Saloio 2017. 

2. Os restaurantes aderentes à Rota deverão ter disponíveis, para venda, caracóis cozidos e uma 

especialidade (com caracóis/caracoletas), durante os meses de junho, julho e agosto de 2017. 

Essa oferta gastronómica deverá ser diária, durante o horário de funcionamento do 

estabelecimento (exceto período de férias). 

3. Todos os estabelecimentos de restauração do Município de Loures serão convidados a aderir à 

Rota do Caracol, sendo que a pretensão de adesão deverá ser comunicada ao Município até 30 de 

abril. 

4. A Organização cederá passaportes de participação para os clientes, onde constarão todos os 

restaurantes aderentes e um dístico de participação na Rota, que deverá ser afixado no 

estabelecimento, em local visível. 

5. Os preços a praticar na venda dos caracóis e especialidade serão definidos por cada um dos 

restaurantes aderentes. 

6. A Organização monitorizará, através de visitas aos estabelecimentos durante o período 

estipulado no n.º 2 do presente artigo, o cumprimento das presentes normas, sendo que os 

restaurantes aderentes que não tiverem caracóis e a especialidade disponíveis para venda, serão 

impedidos de participar no Festival do Caracol Saloio de 2018. 

 

Artigo 9.º 

(Critérios de seleção) 

1. A Organização é responsável pela seleção das candidaturas recebidas, que será feita mediante 

critérios de seleção específicos. 

2. Na área alimentar são critérios a diversidade/qualidade do produto apresentado e a 

experiência de participação em eventos semelhantes. 

3. Na área de artesanato são critérios a originalidade dos trabalhos, a variedade das 

peças/produtos a expor e o “trabalho ao vivo”. A seleção é feita na proporção de 60% residentes 

no concelho de Loures e 40% não residentes no Município. Os expositores residentes no Concelho 

de Loures devem apresentar atestado de residência válido. 



      

 
 

 

4. Na área das tasquinhas é critério único a realização de prova cega, (em data, hora e local a 

confirmar), na qual os estabelecimentos inscritos (com exceção dos 4 pré-apurados na edição 

anterior) deverão apresentar um prato de caracol cozido e uma especialidade, finda a qual serão 

apurados 6 dos 10 expositores que participam no evento. 

5. Para a edição de 2018 do FCS, ficam apurados os 4 estabelecimentos de restauração que após 

avaliação durante o certame apresentem os melhores resultados. Este apuramento não dispensa o 

cumprimento de todos os requisitos do presente normativo, à exceção da prova cega. Os critérios 

dessa avaliação são os seguintes: 

a) Votação qualitativa do público, incindindo sobre o gosto dos caracóis/especialidades, 

variedade das especialidades, rapidez do serviço, profissionalismo e higiene; 

b) Votação qualitativa de clientes mistério, incidindo sobre os critérios definidos na alínea 

anterior, indicados pelo patrocinador oficial e pela ESHTE - Escola Superior de Hotelaria e 

Turismo do Estoril; 

c) Consumos de bebidas, incidindo sobre os dados fornecidos pelo patrocinador oficial; 

d) Decoração da tasquinha, incidindo sobre a originalidade, enquadramento no FCS e design. 

A avaliação deste critério será efetuada por parceiro da área de bricolage e/ou decoração; 

e) Colaboração com a organização, incidindo sobre o cumprimento do presente normativo e 

cooperação com os trabalhadores do Município. 

6. Todos os critérios enunciados para as diferentes áreas são pontuados numa escala de 1 a 10 e 

têm a mesma ponderação. O resultado de cada uma das avaliações será a soma da pontuação 

obtida em cada um dos critérios. 

7. Em caso de empate, serão consideradas a ordem de inscrição para a área alimentar, a 

detenção de carta de artesão/unidade produtiva artesanal para a área de artesanato e a melhor 

votação qualitativa do público para a área das tasquinhas (aplicável apenas para pré-

apuramento da edição de 2018). 

8. Nos casos em que a seleção é feita exclusivamente por um júri (áreas de artesanato e 

prova-cega das tasquinhas), este será constituído pelo Vereador do Pelouro do Turismo da 

Câmara Municipal de Loures (ou representante por ele indicado) e pelas seguintes entidades: 

a) Área de artesanato – Instituto de Artes e Ofícios, IEFP – Instituto do Emprego e 

Formação Profissional e ISCE – Instituto Superior de Ciências Educativas – Departamento 

de Turismo; 

 

 



      

 
 

 

b) Área das tasquinhas - AECSCLO – Associação Empresarial de Comércio e Serviços dos 

Concelhos de Loures e Odivelas, UNICER BEBIDAS, SA e ESHTE – Escola Superior de 

Hotelaria e Turismo do Estoril; 

9. O resultado do processo de seleção e exclusão das candidaturas será sempre comunicado pela 

Organização. 

Artigo 10.º 

(Seguro de responsabilidade civil) 

1. Até 2 de junho os expositores selecionados para a área das tasquinhas devem remeter à 

Organização a fotocópia do Seguro de Responsabilidade Civil com um capital mínimo de 250 000€ 

(duzentos e cinquenta mil euros). 

Artigo 11.º 

(Valores de participação) 

1. A participação no FCS implica o pagamento, através de transferência para o IBAN indicado pela 

Organização no ato de seleção, dos seguintes valores: 

a) Área alimentar – 550,00 € (quinhentos e cinquenta euros); 

b) Área de artesanato – 100,00 € (cem euros); 

c) Área das tasquinhas - 2.100,00 € (dois mil e cem euros). 

2. A todos os valores apresentados será acrescido o IVA à taxa legal em vigor. 

3. O pagamento dos expositores da área das tasquinhas pode ser efetuado em duas parcelas de 

1.050,00 €, acrescidos de IVA (até 16 de maio e até 16 de junho). Pode, no entanto, o expositor 

optar por liquidar a totalidade do valor até 16 de maio. Os respetivos comprovativos devem ser 

remetidos à UT no prazo de 2 dias úteis após o pagamento. 

4. Os pagamentos dos restantes expositores são realizados até dia 31 de maio, devendo o 

respetivo comprovativo ser remetido à UT até 2 de junho. 

5. O não pagamento do valor estipulado no presente artigo implica a não participação no evento. 

6. Não há lugar a reembolso dos montantes liquidados, em caso de falta de comparência, ainda 

que a mesma seja devidamente justificada. 

 



      

 
 

 

Artigo 12.º 

(Ocupação) 

1. A atribuição dos espaços a cada um dos expositores é definida pelo Município e tem as 

seguintes dimensões e características: 

a) Área alimentar: espaço base com 9 m2 (3m x 3m), passível de adaptação às 

necessidades de cada expositor; 

b) Área artesanato: stand com a medida de 9 m2 (3m x 3m), com alcatifa, sistema de 

fecho, tomada elétrica, iluminação e identificação do expositor; 

c) Área das tasquinhas: stand com a medida de 18 m2 (6m x 3m), com sistema de 

fecho, tomada elétrica, iluminação. 

2. A ocupação/preparação dos espaços pelos expositores decorrem a partir dos seguintes dias e 

horários: 

a) Área alimentar: 5 de julho, entre as 10h00 e as 18h00; 

b) Área de artesanato: 6 de julho, entre as 10h00 e as 16h00; 

c) Área das tasquinhas: 4 de julho, entre as 9h00 e as 19h00. 

3. Exceto em casos devidamente fundamentados, o não cumprimento do constante no número 

anterior, resulta na entrega do espaço a outro participante. 

4. Na área de artesanato, as estruturas/mesas a utilizar na exposição dos materiais são da 

responsabilidade do participante. 

5. Durante a ocupação, os expositores da área das tasquinhas devem garantir: 

a) Uma bancada em inox com lava loiça e torneira misturadora não manual e bancada em 

inox para apoio da(s) trempe(s); 

b) Trempes, bilhas de gás 11 kg propano, mangueira preta (para ligação do fogão à bilha de 

gás) e certificado de inspeção de gás a entregar no dia da vistoria; 

c) Extintor com a devida placa identificativa; 

d) O enquadramento do seu stand na imagem geral do FCS, não sendo permitidos elementos 

decorativos nas mesas e nos stands, salvo em situações devidamente autorizadas pela 

Organização; 

e) As toalhas de papel e suportes de guardanapos a utilizar nas mesas; 



      

 
 

 

f) Sacos do lixo para contentores de 240 litros; 

g) Remoção dos resíduos do seu stand, colocando-os nos locais autorizados pela Organização 

para o efeito; 

h) A entrega de todo o material cedido pela Organização e/ou patrocinadores devidamente 

limpo após o evento; 

i) A uniformização do vestuário dos colaboradores, através de t-shirt, camisa ou polo, com 

identificação do estabelecimento; 

6. Todas as irregularidades relacionadas com canalizações e eletricidade, após o horário de 

encerramento, devem ser reportadas à Organização a partir das 9h00 do dia seguinte. 

7. Não são permitidas cargas e descargas após as 16h00 (dias de semana) e as 15h00 (fins de 

semana e feriado municipal). 

8. O expositor não pode danificar os espaços disponibilizados ou o pavimento. 

9. É proibida a exposição e/ou venda de artigos bem como a preparação e confeção de alimentos, 

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

10. O stand deve estar aberto durante todo o horário do evento. Caso o responsável não esteja 

presente, deve indicar à Organização quem o substitui. 

11. Não é permitida a abertura dos espaços fora do horário de funcionamento do evento. 

12. A desocupação dos espaços deve ser feita até às 12h00 do dia 27 de julho, sendo os 

expositores responsáveis pelo não abandono dos equipamentos/produtos nas áreas comuns de 

circulação. 

13. Os espaços disponibilizados aos expositores não podem ser cedidos a terceiros. 

Artigo 13.º 

(Obrigações do Município) 

Cabe ao Município de Loures, no âmbito do presente evento, a: 

a) Cedência do local para sua realização; 

b) Disponibilização da tenda e dos stands (à exceção da área alimentar); 

c) Atribuição e distribuição da ocupação dos espaços; 

 



      

 
 

 

d) Ligação à eletricidade (máximo de 16 ampères trifásicos), água corrente e 

termoacumuladores (apenas para a área das tasquinhas); 

e) Ligação ao sistema de esgotos (apenas para a área das tasquinhas); 

f) Disponibilização de lavatórios para utilização do público (área das tasquinhas); 

g) Cedência de armário para acondicionamento dos produtos de higiene e limpeza e vestuário 

(área das tasquinhas); 

h) Cedência de mesas para o público, bem como os respetivos bancos (exceto área de 

artesanato); 

i) Cedência de contentores de resíduos sólidos urbanos de 240 litros; 

j) Cedência de toalhas de mesa plastificadas e identificadas com o logotipo do evento e 

suportes de ementas. (área das tasquinhas); 

k) Vistoria aos espaços, em data e horário a informar oportunamente; 

l) Vigilância do recinto do evento, bem como a limpeza das áreas comuns de circulação; 

m) Promoção e conceção dos materiais de divulgação da Rota do Caracol; 

n) Divulgação do Festival do Caracol Saloio e animação durante o evento; 

o) Acesso aos sanitários do Pavilhão Paz e Amizade. 

Artigo 14.º 

(Obrigações dos expositores) 

1. São obrigações dos expositores: 

a) Garantir que os seus colaboradores possuem e utilizam, em local visível, o cartão de 

identificação, fornecido pela Organização; 

b) A disposição das suas peças/produtos, devendo o preço de venda respetivo estar 

marcado em lugar visível e de modo legível; 

c) Zelar pelos seus produtos em caso de condições atmosféricas adversas (calor, raios 

solares, chuva); 

d) Garantir a segurança de todos os materiais no interior dos seus stands (incluindo o de 

arrumos) e dos produtos expostos; 

e) A aquisição exclusiva de bebidas ao parceiro oficial no âmbito do acordo de parceria 

assinado com o Município (área alimentar e das tasquinhas); 

f) Deixar o seu espaço limpo e livre de detritos no final de cada dia; 

 



      

 
 

 

g) Tomar medidas de segurança quanto aos equipamentos e infraestruturas no interior do 

seu espaço; 

h) Confecionar diariamente, caracóis e caracoletas, mantendo sempre disponível o seu 

consumo sem esgotar o stock, durante o período em que decorrer o FCS (área das 

tasquinhas); 

i) Realizar uma sessão de show cooking (aproximadamente 1 hora) durante o evento 

(área das tasquinhas); 

j) Participar na Rota do Caracol. 

2. Não é permitido disponibilizar e/ou servir bebidas em recipientes de vidro. 

Artigo 15.º 

(Preçário) 

1. O preço de venda ao público (PVP) na área das tasquinhas é praticado de acordo com a 
seguinte tabela: 

 
(l=litro) 

Designação PVP (€) 

Prato médio de caracóis (19 cm) 5,50 € 

Dose de caracoletas (24 a 26 unidades)  8,00 € 

Especialidades 8,00 € 

Rissóis; Empadas; Pataniscas e outros 1,50 € 

Sangria de Arinto (jarro 1l) 8,00 € 

Sopa (valor máximo) 2,00 € 

Sobremesas (valor máximo) 3,00 € 

Cesto de pão saloio ou integral (valor máximo) 1,50 € 

Cesto de pão saloio ou integral torrado com manteiga (valor 
máximo) 

2,50 € 

Queijo seco de produção no Município de Loures (unidade – 
valor máximo) 3,00 € 

Queijo fresco de produção no Município de Loures (unidade – 
valor máximo) 1,50 € 

Manteiga (cuvete) (unidade – valor máximo) 0,75 € 

 
2. O PVP das bebidas não mencionadas no número anterior, aplicável às áreas alimentar e das 
tasquinhas, está previsto no Acordo de Parceria firmado com o patrocinador oficial. 
 
3. Não é permitida aos expositores a venda de qualquer outra bebida não mencionada nas 
presentes Normas ou não incluída no Acordo referido no número anterior. 
 



      

 
 

 

4. Em casos excecionais, a Organização poderá autorizar a venda de bebidas, como licores 
artesanais e ginja, pelos expositores. 

5. Qualquer preço não previsto será definido pela Organização. 

Artigo 16.º 

(Apoio ao evento) 

Durante o horário de realização do FCS, e de modo a garantir o seu bom funcionamento, haverá a 

presença, em permanência, de trabalhadores da Unidade de Turismo. 

Artigo 17.º 

(Disposições Finais) 

1. Não são admitidos menores de 16 anos como expositores no evento. No caso de menores de 

idade, é obrigatória a apresentação de autorização expressa dos pais ou responsáveis legais. 

2. Os expositores obrigam-se a cumprir, para além do disposto no presente normativo, todas as 

disposições legais e regulamentares aplicáveis à sua atividade e aos produtos que comercializam. 

3. Os vendedores são os únicos responsáveis, perante as autoridades tributárias, administrativas e 

policiais, pela proveniência e venda dos bens expostos. 

4. Qualquer questão relacionada com os produtos ou equipamentos disponibilizados pelo 

patrocinador oficial deve ser tratada diretamente entre o expositor e a respetiva empresa. 

5. A Organização poderá realizar ações de avaliação dos espaços dos expositores e respetivos 

produtos. 

6. O alojamento, transporte e alimentação dos expositores são de sua responsabilidade. 

7. Os danos provocados nos espaços cedidos, decorrentes de utilização indevida e imputável ao 

participante, concedem ao Município o direito de ser ressarcido pelo valor necessário à sua 

substituição ou reparação. 

8. A inscrição no FCS implica a aceitação de todas as cláusulas inscritas nas presentes Normas de 

Participação. 

 

 



      

 
 

 

9. Em caso de desistência, não comparência ou não cumprimento do presente normativo, o 

expositor será substituído pelo candidato imediatamente a seguir ao último selecionado, em cada 

uma das áreas. 

10. Não é permitido aos participantes abordarem os clientes no evento, permitindo a livre escolha 

do local onde pretendem consumir/adquirir produtos. 

11. A Organização reserva-se o direito de garantir, junto dos expositores da área das 

tasquinhas, mesas para ações turísticas e/ou promocionais. 

12. Os casos omissos serão decididos pela Organização. 

13. A entrada no evento é livre e gratuita. 
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Anexo 1 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

ÁREA ALIMENTAR 

(Preencher com letras maiúsculas) 
 
Nome do responsável: _____________________________________________________________ 
 
Nome de expositor: ______________________________________________ 
 
Blog/Página: _____________________________________________________________________ 
 
Produtos a comercializar: 
________________________________________________________________________________ 
 
NIF/NIPC: ____________________________________  Data de nascimento: _____/_____/_____ 
 
Morada: _________________________________________________________________________ 
 
Código postal: _________ - _______  Localidade: _______________________________________ 
 
Telefone: ______________      Fax: ________________ e-mail: ___________________________ 
 
Eventos em que participou anteriormente: _____________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Declaro que tomei conhecimento e que aceito as Normas de Participação definidas para o 
Festival do Caracol Saloio 2017. 
 
Data: ______ / ______ / ______        _________________________________________________ 

(Assinatura) 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 
A PREENCHER PELA ORGANIZAÇÃO:  

 
N.º de ordem: ________________ 

 
 
Data de Inscrição: ______ / ______ / ______                        Hora de inscrição: ______ h _______ m 
 
Elementos: 

� Fotocópia do BI e cartão de contribuinte ou cartão de cidadão 
� Apresentação do original do cartão de cidadão na UT 
� Título que legitime o exercício de atividade: 

_________________________________________ 

� Fotos dos produtos a expor 
Rubrica: ___________________________________________ 
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Unidade de Turismo 
EN 8 - Parque Adão Barata, 2674 – 501 Loures 

E-mail: turismo_inscricoes@cm-loures.pt - Tel. 21 115 03 52/01 78  Fax 21 115 17 93 
 

Anexo 2 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

ÁREA DE ARTESANATO 

(Preencher com letras maiúsculas) 
 
Nome do Responsável: _____________________________________________________________ 
 
Nome de Expositor:  _______________________________________________________________ 
 
Tipo de Trabalho/Produto a Expor: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
NIF/NIPC: ____________________________________  Data de Nascimento: _____/_____/_____ 
 
Morada:  ________________________________________________________________________ 
 
Código Postal: _________ - _______  Localidade: _______________________________________ 
 
Telefone: ____________   Fax: _______________ E-mail: ________________________________ 
 
Trabalho ao vivo:  

� Sim         
� Não 

 
   
� Declaro que tomei conhecimento e aceito as Normas de Participação definidas para o Festival 
do Caracol Saloio 2017. 
 
 
Data: ______ / ______ / ______        _________________________________________________ 

(Assinatura) 
 
 
 
A PREENCHER PELA ORGANIZAÇÃO:  

 
Nº de ordem: ________________ 

 
 
Data de Inscrição: ______ / ______ / ______                          Hora de inscrição: ______h______ 
 
 
Elementos: 

� Fotocópia do BI e cartão de contribuinte ou cartão de cidadão 
� Apresentação do original do cartão de cidadão na UT 
� Fotos dos produtos a expor  
� Carta de Artesão/Unidade produtiva artesanal 
� Atestado de residência 

 
 

Rubrica: ___________________________________________ 
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Anexo 3 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

ÁREA DAS TASQUINHAS 

(Preencher com letras maiúsculas) 

 

Nome do estabelecimento: __________________________________________________________ 
 

Classificação: _____________________________________________________________________ 
 
Número de alvará: ______________________________ NIF/NIPC:__________________________  

 
Número de funcionários do estabelecimento: ___________________________________________ 

 
Morada: _________________________________________________________________________ 
 
Código postal: _________ - _______  Localidade: _______________________________________ 
 
Telefone: ______________      Fax: ________________ e-mail: ___________________________  

 
Horário de funcionamento: __________________  Dia(s) de encerramento: __________________ 

 
Nome do responsável: _____________________________________________________________ 
 
Especialidade a apresentar na prova cega: _____________________________________________ 
 
 

Declaro que tomei conhecimento e que aceito as Normas de Participação definidas para o 
Festival do Caracol Saloio 2017. Declaro ainda que o meu estabelecimento se encontra em 
funcionamento e que vende caracóis entre os meses de junho e agosto, no âmbito da adesão à 
Rota do Caracol. 
 
Data: ______ / ______ / ______        _________________________________________________ 

(Assinatura) 

________________________________________________________________________________ 

 

A PREENCHER PELA ORGANIZAÇÃO:  
 

N.º de ordem: ________________ 
 
 
Data de Inscrição: ______ / ______ / ______                        Hora de inscrição: ______ h _______ m 
 
Elementos: 

� Fotocópia do BI e cartão de contribuinte ou cartão de cidadão 
� Apresentação do original do cartão de cidadão na UT 
� Título que legitime o exercício de atividade e do estabelecimento 

_________________________________________  
_________________________________________ 

� Adesão à Rota do Caracol 
 
 

Rubrica: ___________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 185/2017 
 

Contrato Local de Segurança 
 
 

Protocolos de Parceria 
 

entre o Município de Loures 
 

o Grupo Desportivo Águias de Camarate 
 

a Associação Desportiva Leões Apelaçonenses 
 

a Sociedade Recreativa Catujalense 
 

a AMCV – Associação de Mulheres Contra a Violência 
 

o Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos 
 

a Associação das Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal 
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Protocolo de Parceria  

entre o 

 MUNICÍPIO DE LOURES  

e o 

GRUPO DESPORTIVO ÁGUIAS DE CAMARATE 
 
 

A Constituição da República Portuguesa consagra o direito à liberdade e à segurança 

– Art.º 27.º - assumindo a segurança condição primeira do exercício da liberdade e 

cidadania ativa. 

 

A garantia da segurança interna e dos direitos dos cidadãos são tarefa do Estado, 

através do Ministério da Administração Interna e das Forças de Segurança, que 

definem e operacionalizam políticas de segurança dos cidadãos e dos seus bens, da 

paz e ordem públicas, da livre participação política dos cidadãos, do socorro às 

populações em caso de acidentes graves e catástrofes. 

 

Os Contratos Locais de Segurança surgem em 2008 integrados nas políticas de 

segurança preventivas, como instrumentos privilegiados de cooperação institucional à 

escala territorial, capazes de mobilizar agentes sociais, económicos e cidadãos em 

geral.  

 

Em Loures, o Contrato Local de Segurança foi firmado, enquanto projeto-piloto, a 12 

de setembro de 2008, entre o Município e o Ministério da Administração Interna, 

através do então Governo Civil de Lisboa, no âmbito do qual foram assumidos 

compromissos de reforço de segurança, através de um trabalho articulado e de 

proximidade com as Forças de Segurança e a Sociedade Civil, nas seguintes áreas 

estratégicas: Violência Doméstica, Pequena Criminalidade, Delinquência Juvenil, 

Comportamentos Antissociais e Fenómenos de Insegurança. 

 

Orientado para uma zona geográfica delimitada do Município – Apelação, Camarate e 

Sacavém (cerca de 50 mil habitantes) foi, ao longo dos anos, desenvolvida, para cada 

área estratégica, uma intervenção integrada, em parceria com entidades locais, 

através de projetos e ações de informação, sensibilização e prevenção, dirigidas a 

públicos distintos, enquadrados em contextos variados. 
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Atualmente, e desde 1 de janeiro de 2016, o Contrato Local de Segurança integra a 

estrutura orgânica da Câmara Municipal de Loures, com a designação Gabinete do 

Contrato Local de Segurança. Constitui um dos serviços com que compõem a Polícia 

Municipal de Loures, tendo como competência definida, o desenvolvimento de 

programas, em colaboração com o Ministério da Administração Interna e as Forças de 

Segurança, no âmbito da prevenção de riscos e comportamentos. 

 

Nesta intervenção preventiva, que se consubstancia em função das causas, das 

formas de manifestação, das tendências e da evolução dos fenómenos torna-se 

imprescindível, para a sua concretização, encontrar parceiros vocacionados para 

atividades de natureza social e com os quais se possam delinear estratégias de ação 

adequadas a cada uma das problemáticas diagnosticadas. 

 

O Grupo Desportivo Águias de Camarate é uma associação de âmbito desportivo, 

fundada em 1950, que tem como principal objetivo promover atividades desportivas 

dirigidas a crianças e jovens e ajudar na inserção social dos habitantes do território de 

Camarate. Desenvolve como principais modalidades o futebol, nos escalões de 

Infantis, Juvenis, Iniciados e Juniores e ainda a modalidade de Kickboxing. 

 

Pela sua vasta experiência e capacidade de trabalho foi identificada enquanto parceira 

estratégica na implementação do projeto “Liga-te ao Desporto”, promovido pelo 

Contrato Local de Segurança, com o objetivo de prevenir e combater a delinquência 

juvenil, os comportamentos antissociais e os fenómenos de insegurança, através de 

uma intervenção focalizada na atividades desportiva, que potencie as competências 

pessoais, sociais, escolares e familiares dos jovens. 

 

Este projeto foi apresentado e reconhecido pelo Ministério da Administração Interna, 

tendo obtido a totalidade do apoio financeiro necessário para a dinamização da 

modalidade de kickboxing junto de 15 jovens (entre os 6 e os 18 anos) identificados com 

determinados comportamentos de risco, e por isso, enquadráveis no âmbito do 

mesmo. 

 

No quadro de competências das autarquias locais, nomeadamente a alínea u) do n.º 

1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, está estipulado que aos 

Municípios compete apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que 

contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças. 
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Compete ainda ao Município, de acordo com a alínea r), do no 1, do artigo 33º da 

mesma Lei, colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em 

parceria com entidade da administração central. 

 

Assim, entre: 

 

O Município de Loures, pessoa coletiva n.º 501294996, com sede em praça da 

Liberdade, 2674-501 Loures, aqui representada pelo Sr. Presidente, Dr. Bernardino 

José Torrão Soares, adiante designado como Primeiro Outorgante; 
 

e 
 

O Grupo Desportivo Águias de Camarate, com o n.º de identificação fiscal 501661379 

com sede na Rua Guilherme Gomes Fernandes, n.º 9, Camarate, aqui representada 

pelo seu Presidente, Frederico Dias, adiante designada como Segunda Outorgante. 

 

É celebrado o presente Protocolo de Parceria que se rege nos termos e cláusulas 

seguintes: 

 
Cláusula 1.ª 

Objeto 
 

Constitui objeto do presente Protocolo de Parceria a definição dos termos da 

participação e envolvimento de cada um dos outorgantes, na conjugação de 

procedimentos relativos à implementação do Projeto “Liga-te ao Desporto”, e à 

realização de atividades que lhe estão inerentes, concretamente a dinamização da 

modalidade de Kickboxing, abrangendo um total de 15 jovens residentes nos 

territórios de intervenção do Contrato Local de Segurança. 

 
 

 

Cláusula 2.ª 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante obriga-se a: 
 

a) Implementar o Projeto “Liga-te ao Desporto”, nos termos mencionados no 

documento anexo ao presente Protocolo de Parceria; 
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b) Assegurar o apoio técnico, material e logístico necessário à implementação 

do referido Projeto e à dinamização das atividades decorrentes do mesmo; 
 

c) Assegurar a gestão da parceria que ora se celebra, garantindo as 

respetivas articulações / comunicações adequadas e atempadas, que 

salvaguardem o bom funcionamento das ações a realizar; 

 

d) Promover, com todas as entidades envolvidas, reuniões de 

acompanhamento e avaliação do Projeto e sua dinâmica, efetuando as 

respetivas avaliações semestral e anual; 

 
e) Promover a divulgação desta parceria, do Projeto “Liga-te ao Desporto”, 

bem como das respetivas ações nos suportes de comunicação / informação 

do Município. 

 

 

Cláusula 3.ª 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante obriga-se a: 
 

a) Aplicar e administrar corretamente todos os apoios concedidos no âmbito da 

presente parceria, incluindo o apoio financeiro atribuído pelo MAI, visando o 

cumprimento do objeto do presente Protocolo de Parceria, nos termos na 

Cláusula 1.ª; 
 

b) Apresentar, trimestralmente, ao Primeiro Outorgante documentação 

comprovativa, que permita avaliar a boa aplicação dos apoios atribuídos; 

 
c) Elaborar e apresentar ao Primeiro Outorgante relatório no qual conste 

descrição das atividades realizadas ao longo do funcionamento do Projeto, 

enfocando o cumprimento das atividades previstas no cronograma de 

execução inicialmente estabelecido; 
 

d) Divulgar o apoio e envolvimento do Município de Loures em todas as ações 

e materiais produzidos no âmbito desta parceria e do Projeto “Liga-te ao 

Desporto”. 
 

e) Participar, sempre que solicitado, em todas as ações e reuniões a realizar 

no âmbito do Projeto “Liga-te ao Desporto”. 
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Cláusula 4.ª 

Incumprimento 
 

O incumprimento pelo Segundo Outorgante das condições estabelecidas neste 

Protocolo de Parceria constitui motivo para a sua rescisão imediata, por parte do 

Primeiro Outorgante, cessando todo o apoio e participação futura neste projeto. 

 
 

Cláusula 5.ª 

Revogação 
 

O presente Protocolo pode ser revogado em qualquer momento, por acordo expresso 

das partes, reduzido a escrito. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Denúncia 

O presente Protocolo pode ser denunciado por qualquer dos Outorgantes, por escrito, 

com um aviso expresso e prévio de 30 dias úteis, sem prejuízo de ficar assegurada a 

realização de eventuais atividades em curso. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Revisão e Modificação 

1. O presente Protocolo pode ser total ou parcialmente modificado e revisto, por 

acordo expresso das partes, reduzido a escrito, no que se mostre estritamente 

necessário. 

 

2. Caso se verifique qualquer situação ou impedimento que dificulte ou impeça a 

continuação do envolvimento de qualquer das partes no presente Protocolo, as 

mesmas comprometem-se a, de boa-fé, reunir e encontrar uma solução no prazo 

de 15 (quinze) dias a contar da data de conhecimento do evento impeditivo, a fim 

de procurarem reajustar as condições da presente cooperação, tendo em conta as 

alterações verificadas.  
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Cláusula 8.ª 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas resultantes da interpretação, validade ou aplicação das cláusulas deste 

Protocolo serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre as partes segundo o 

princípio geral da interpretação mais favorável à prossecução do objeto expresso na 

Cláusula 1.ª. 
 

 

Cláusula 9.ª 

Vigência  

O presente Protocolo mantém-se em vigor durante o ano letivo 2016/2017, reportando 

o seu início a 7 de outubro de 2016. 

 

Feito e assinado em duplicado, ficando um exemplar para cada um dos outorgantes. 

 

 

Loures, … de março de 2017 

 

 

Pelo Município de Loures 

O Presidente 

 

 

 

Bernardino Soares 

 

 

 

Pelo Grupo Desportivo Águias de Camarate 

 

O Presidente 

 

 

 

Frederico Dias 
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Protocolo de Parceria 

entre o 

MUNICÍPIO DE LOURES  

e 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA LEÕES APELAÇONENSES 
 
 

A Constituição da República Portuguesa consagra o direito à liberdade e à segurança 

– Art.º 27.º - assumindo a segurança condição primeira do exercício da liberdade e 

cidadania ativa. 

 

A garantia da segurança interna e dos direitos dos cidadãos são tarefa do Estado, 

através do Ministério da Administração Interna e das Forças de Segurança, que 

definem e operacionalizam políticas de segurança dos cidadãos e dos seus bens, da 

paz e ordem públicas, da livre participação política dos cidadãos, do socorro às 

populações em caso de acidentes graves e catástrofes. 

 

Os Contratos Locais de Segurança surgem em 2008 integrados nas políticas de 

segurança preventivas, como instrumentos privilegiados de cooperação institucional à 

escala territorial, capazes de mobilizar agentes sociais, económicos e cidadãos em 

geral.  

 

Em Loures, o Contrato Local de Segurança foi firmado, enquanto projeto-piloto, a 12 

de setembro de 2008, entre o Município e o Ministério da Administração Interna, 

através do então Governo Civil de Lisboa, no âmbito do qual foram assumidos 

compromissos de reforço de segurança, através de um trabalho articulado e de 

proximidade com as Forças de Segurança e a Sociedade Civil, nas seguintes áreas 

estratégicas: Violência Doméstica, Pequena Criminalidade, Delinquência Juvenil, 

Comportamentos Antissociais e Fenómenos de Insegurança. 

 

Orientado para uma zona geográfica delimitada do Município – Apelação, Camarate e 

Sacavém (cerca de 50 mil habitantes) foi, ao longo dos anos, desenvolvida, para cada 

área estratégica, uma intervenção integrada, em parceria com entidades locais, 

através de projetos e ações de informação, sensibilização e prevenção, dirigidas a 

públicos distintos, enquadrados em contextos variados. 
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Atualmente, e desde 1 de janeiro de 2016, o Contrato Local de Segurança integra a 

estrutura orgânica da Câmara Municipal de Loures, com a designação Gabinete do 

Contrato Local de Segurança. Constitui um dos serviços com que compõem a Polícia 

Municipal de Loures, tendo como competência definida, o desenvolvimento de 

programas, em colaboração com o Ministério da Administração Interna e as Forças de 

Segurança, no âmbito da prevenção de riscos e comportamentos. 

 

Nesta intervenção preventiva, que se consubstancia em função das causas, das 

formas de manifestação, das tendências e da evolução dos fenómenos torna-se 

imprescindível, para a sua concretização, encontrar parceiros vocacionados para 

atividades de natureza social e com os quais se possam delinear estratégias de ação 

adequadas a cada uma das problemáticas diagnosticadas. 

 

A Associação Desportiva Leões Apelaçonenses é uma associação de âmbito 

desportivo, fundada em 1976, que tem como objetivo principal promover atividades 

dirigidas a crianças e jovens, contribuindo para o seu desenvolvimento humano, 

cultural e social, através da prática do Atletismo, nas suas várias vertentes. 

 

Pela sua vasta experiência e capacidade de trabalho foi identificada enquanto parceira 

estratégica na implementação do projeto “Liga-te ao Desporto”, promovido pelo 

Contrato Local de Segurança, com o objetivo de prevenir e combater a delinquência 

juvenil, os comportamentos antissociais e os fenómenos de insegurança, através de 

uma intervenção focalizada na atividades desportiva, que potencie as competências 

pessoais, sociais, escolares e familiares dos jovens. 

 

Este projeto foi apresentado e reconhecido pelo Ministério da Administração Interna, 

tendo obtido a totalidade do apoio financeiro necessário para a dinamização da 

modalidade de atletismo junto de 15 jovens (entre os 6 e os 18 anos) identificados com 

determinados comportamentos de risco, e por isso, enquadráveis no âmbito do 

mesmo. 

 

No quadro de competências das autarquias locais, nomeadamente a alínea u) do n. º 

1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, está estipulado que aos 

Municípios compete apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que 

contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças. 
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Compete ainda ao Município, de acordo com a alínea r), do no 1, do artigo 33º da 

mesma Lei, colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em 

parceria com entidade da administração central. 

 

Assim, entre: 

 

O Município de Loures, pessoa coletiva n.º 501294996, com sede em praça da 

Liberdade, 2674-501 Loures, aqui representada pelo Sr. Presidente, Dr. Bernardino 

José Torrão Soares, adiante designado como Primeiro Outorgante 
 

e 
 

A ADLA - Associação Desportiva Leões Apelaçonenses, com o n.º de identificação 

fiscal 501424539, com sede no Largo 25 de Abril, 2680-297 Apelação, aqui 

representada pelo seu Presidente, Joaquim Baltazar Ferreira, adiante designada como 

Segunda Outorgante. 

 

É celebrado o presente Protocolo de Parceria que se rege nos termos e cláusulas 

seguintes: 

 
Cláusula 1.ª 

Objeto 
 

Constitui objeto do presente Protocolo de Parceria a definição dos termos da 

participação e envolvimento de cada um dos outorgantes, na conjugação de 

procedimentos relativos à implementação do Projeto “Liga-te ao Desporto”, e à 

realização de atividades que lhe estão inerentes, concretamente a dinamização da 

modalidade de atletismo, abrangendo um total de 15 jovens residentes nos territórios 

de intervenção do Contrato Local de Segurança. 

 
 

Cláusula 2.ª 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante obriga-se a: 
 

a) Implementar o Projeto “Liga-te ao Desporto”, nos termos mencionados no 

documento anexo ao presente Protocolo de Parceria; 
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b) Assegurar o apoio técnico, material e logístico necessário à implementação 

do referido Projeto e à dinamização das atividades decorrentes do mesmo; 
 

c) Assegurar a gestão da parceria que ora se celebra, garantindo as 

respetivas articulações / comunicações adequadas e atempadas, que 

salvaguardem o bom funcionamento das ações a realizar; 

 

d) Promover, com todas as entidades envolvidas, reuniões de 

acompanhamento e avaliação do Projeto e sua dinâmica, efetuando as 

respetivas avaliações semestral e anual; 

 

e) Promover a divulgação desta parceria, do Projeto “Liga-te ao Desporto”, 

bem como das respetivas ações nos suportes de comunicação / informação 

do Município. 

 

 

Cláusula 3.ª 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante obriga-se a: 
 

a) Aplicar e administrar corretamente todos os apoios concedidos no âmbito da 

presente parceria, incluindo o apoio financeiro atribuído pelo MAI, visando o 

cumprimento do objeto do presente Protocolo de Parceria, nos termos na 

Cláusula 1.ª; 

 

b) Apresentar, trimestralmente, ao Primeiro Outorgante documentação 

comprovativa, que permita avaliar a boa aplicação dos apoios atribuídos; 

 

c) Elaborar e apresentar ao Primeiro Outorgante relatório no qual conste 

descrição das atividades realizadas ao longo do funcionamento do Projeto, 

enfocando o cumprimento das atividades previstas no cronograma de 

execução inicialmente estabelecido; 

 

d) Divulgar o apoio e envolvimento do Município de Loures em todas as ações 

e materiais produzidos no âmbito desta parceria e do Projeto “Liga-te ao 

Desporto”. 

 

e) Participar, sempre que solicitado, em todas as ações e reuniões a realizar 

no âmbito do Projeto “Liga-te ao Desporto”. 
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Cláusula 4.ª 

Incumprimento 
 

O incumprimento pelo Segundo Outorgante das condições estabelecidas neste 

Protocolo de Parceria constitui motivo para a sua rescisão imediata, por parte do 

Primeiro Outorgante, cessando todo o apoio e participação futura neste projeto. 

 
 

Cláusula 5.ª 

Revogação 
 

O presente Protocolo pode ser revogado em qualquer momento, por acordo expresso 

das partes, reduzido a escrito. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Denúncia 

O presente Protocolo pode ser denunciado por qualquer dos Outorgantes, por escrito, 

com um aviso expresso e prévio de 30 dias úteis, sem prejuízo de ficar assegurada a 

realização de eventuais atividades em curso. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Revisão e Modificação 

1. O presente Protocolo pode ser total ou parcialmente modificado e revisto, por 

acordo expresso das partes, reduzido a escrito, no que se mostre estritamente 

necessário. 

 

2. Caso se verifique qualquer situação ou impedimento que dificulte ou impeça a 

continuação do envolvimento de qualquer das partes no presente Protocolo, as 

mesmas comprometem-se a, de boa-fé, reunir e encontrar uma solução no prazo 

de 15 (quinze) dias a contar da data de conhecimento do evento impeditivo, a fim 

de procurarem reajustar as condições da presente cooperação, tendo em conta as 

alterações verificadas. 
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Cláusula 8.ª 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas resultantes da interpretação, validade ou aplicação das cláusulas deste 

Protocolo serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre as partes segundo o 

princípio geral da interpretação mais favorável à prossecução do objeto expresso na 

Cláusula 1.ª. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Vigência 

O presente Protocolo mantém-se em vigor durante o ano letivo 2016/2017, reportando 

o seu início a 7 de outubro de 2016. 

 

Feito e assinado em duplicado, ficando um exemplar para cada um dos outorgantes. 

 

Loures, … de março de 2017 

 

 

Pelo Município de Loures 

O Presidente 

 

 
 

Bernardino Soares 

 

 

 

Pela ADLA – Associação Desportiva Leões Apelaçonenses 

 

O Presidente 

 

 
 

Joaquim Baltazar Ferreira 
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Protocolo de Parceria 

entre o 

MUNICÍPIO DE LOURES 

e a 

SOCIEDADE RECREATIVA CATUJALENSE 
 
 

A Constituição da República Portuguesa consagra o direito à liberdade e à segurança 

– Art.º 27.º - assumindo a segurança condição primeira do exercício da liberdade e 

cidadania ativa. 

 

A garantia da segurança interna e dos direitos dos cidadãos são tarefa do Estado, 

através do Ministério da Administração Interna e das Forças de Segurança, que 

definem e operacionalizam políticas de segurança dos cidadãos e dos seus bens, da 

paz e ordem públicas, da livre participação política dos cidadãos, do socorro às 

populações em caso de acidentes graves e catástrofes. 

 

Os Contratos Locais de Segurança surgem em 2008 integrados nas políticas de 

segurança preventivas, como instrumentos privilegiados de cooperação institucional à 

escala territorial, capazes de mobilizar agentes sociais, económicos e cidadãos em 

geral.  

 

Em Loures, o Contrato Local de Segurança foi firmado, enquanto projeto-piloto, a 12 

de setembro de 2008, entre o Município e o Ministério da Administração Interna, 

através do então Governo Civil de Lisboa, no âmbito do qual foram assumidos 

compromissos de reforço de segurança, através de um trabalho articulado e de 

proximidade com as Forças de Segurança e a Sociedade Civil, nas seguintes áreas 

estratégicas: Violência Doméstica, Pequena Criminalidade, Delinquência Juvenil, 

Comportamentos Antissociais e Fenómenos de Insegurança. 

 

Orientado para uma zona geográfica delimitada do Município – Apelação, Camarate e 

Sacavém (cerca de 50 mil habitantes) foi, ao longo dos anos, desenvolvida, para cada 

área estratégica, uma intervenção integrada, em parceria com entidades locais, 

através de projetos e ações de informação, sensibilização e prevenção, dirigidas a 

públicos distintos, enquadrados em contextos variados. 
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Atualmente, e desde 1 de janeiro de 2016, o Contrato Local de Segurança integra a 

estrutura orgânica da Câmara Municipal de Loures, com a designação Gabinete do 

Contrato Local de Segurança. Constitui um dos serviços com que compõem a Polícia 

Municipal de Loures, tendo como competência definida, o desenvolvimento de 

programas, em colaboração com o Ministério da Administração Interna e as Forças de 

Segurança, no âmbito da prevenção de riscos e comportamentos. 

 

Nesta intervenção preventiva, que se consubstancia em função das causas, das 

formas de manifestação, das tendências e da evolução dos fenómenos torna-se 

imprescindível, para a sua concretização, encontrar parceiros vocacionados para 

atividades de natureza social e com os quais se possam delinear estratégias de ação 

adequadas a cada uma das problemáticas diagnosticadas. 

 

A Sociedade Recreativa Catujalense é uma associação de âmbito desportivo, 

fundada em 1959, com sede no Catujal, em Unhos. Tem como objetivos a promoção 

de atividades desportivas dirigidas a crianças e jovens, sendo a sua principal 

modalidade o futebol, através do qual procuram impulsionar hábitos e posturas de vida 

saudáveis, nos escalões Infantis, Juniores e Seniores. 

 

Pela sua vasta experiência e capacidade de trabalho foi identificada enquanto parceira 

estratégica na implementação do projeto “Liga-te ao Desporto”, promovido pelo 

Contrato Local de Segurança, com o objetivo de prevenir e combater a delinquência 

juvenil, os comportamentos antissociais e os fenómenos de insegurança, através de 

uma intervenção focalizada na atividades desportiva, que potencie as competências 

pessoais, sociais, escolares e familiares dos jovens. 

 

Este projeto foi apresentado e reconhecido pelo Ministério da Administração Interna, 

tendo obtido a totalidade do apoio financeiro necessário para a dinamização da 

modalidade de futebol, junto de 15 jovens (entre os 6 e os 18 anos) identificados com 

determinados comportamentos de risco, e por isso, enquadráveis no âmbito do 

mesmo. 

 

No quadro de competências das autarquias locais, nomeadamente a alínea u) do n. º 

1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, está estipulado que aos 

Municípios compete apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que 

contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças. 
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Compete ainda ao Município, de acordo com a alínea r), do no 1, do artigo 33º da 

mesma Lei, colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em 

parceria com entidade da administração central. 

 

Assim, entre: 

 

O Município de Loures, pessoa coletiva n.º 501294996, com sede em praça da 

Liberdade, 2674-501 Loures, aqui representada pelo Sr. Presidente, Dr. Bernardino 

José Torrão Soares, adiante designado como Primeiro Outorgante 
 

e 
 

A Sociedade Recreativa Catujalense, com o n.º de identificação fiscal 502391910 

com sede Parque Desportivo 1º de maio, Rua Sociedade Recreativa Catujalense, 

Catujal, Unhos, aqui representada pelo seu Presidente, Tiago Miguel Sousa Bicho 

adiante designada como Segunda Outorgante. 

 

É celebrado o presente Protocolo de Parceria que se rege nos termos e cláusulas 

seguintes: 

 
Cláusula 1.ª 

Objeto 
 

Constitui objeto do presente Protocolo de Parceria a definição dos termos da 

participação e envolvimento de cada um dos outorgantes, na conjugação de 

procedimentos relativos à implementação do Projeto “Liga-te ao Desporto”, e à 

realização de atividades que lhe estão inerentes, concretamente a dinamização da 

modalidade de Futebol, abrangendo um total de 15 jovens residentes nos territórios 

de intervenção do Contrato Local de Segurança. 

 
 

 

Cláusula 2.ª 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante obriga-se a:  
 

a) Implementar o Projeto “Liga-te ao Desporto”, nos termos mencionados no 

documento anexo ao presente Protocolo de Parceria; 
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b) Assegurar o apoio técnico, material e logístico necessário à implementação 

do referido Projeto e à dinamização das atividades decorrentes do mesmo; 
 

c) Assegurar a gestão da parceria que ora se celebra, garantindo as 

respetivas articulações / comunicações adequadas e atempadas, que 

salvaguardem o bom funcionamento das ações a realizar; 

 

d) Promover, com todas as entidades envolvidas, reuniões de 

acompanhamento e avaliação do Projeto e sua dinâmica, efetuando as 

respetivas avaliações semestral e anual; 

 
e) Promover a divulgação desta parceria, do Projeto “Liga-te ao Desporto”, 

bem como das respetivas ações nos suportes de comunicação / informação 

do Município. 

 

 

Cláusula 3.ª 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante obriga-se a: 
 

a) Aplicar e administrar corretamente todos os apoios concedidos no âmbito da 

presente parceria, incluindo o apoio financeiro atribuído pelo MAI, visando o 

cumprimento do objeto do presente Protocolo de Parceria, nos termos na 

Cláusula 1.ª; 
 

b) Apresentar, trimestralmente, ao Primeiro Outorgante documentação 

comprovativa, que permita avaliar a boa aplicação dos apoios atribuídos; 
 

c) Elaborar e apresentar ao Primeiro Outorgante relatório no qual conste 

descrição das atividades realizadas ao longo do funcionamento do Projeto, 

enfocando o cumprimento das atividades previstas no cronograma de 

execução inicialmente estabelecido; 
 

d) Divulgar o apoio e envolvimento do Município de Loures em todas as ações 

e materiais produzidos no âmbito desta parceria e do Projeto “Liga-te ao 

Desporto”. 
 

e) Participar, sempre que solicitado, em todas as ações e reuniões a realizar 

no âmbito do Projeto “Liga-te ao Desporto”. 
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Cláusula 4.ª 

Incumprimento 
 

O incumprimento pelo Segundo Outorgante das condições estabelecidas neste 

Protocolo de Parceria constitui motivo para a sua rescisão imediata, por parte do 

Primeiro Outorgante, cessando todo o apoio e participação futura neste projeto. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Revogação 
 

O presente Protocolo pode ser revogado em qualquer momento, por acordo expresso 

das partes, reduzido a escrito. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Denúncia 

O presente Protocolo pode ser denunciado por qualquer dos Outorgantes, por escrito, 

com um aviso expresso e prévio de 30 dias úteis, sem prejuízo de ficar assegurada a 

realização de eventuais atividades em curso. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Revisão e Modificação 

1. O presente Protocolo pode ser total ou parcialmente modificado e revisto, por 

acordo expresso das partes, reduzido a escrito, no que se mostre estritamente 

necessário. 

 

2. Caso se verifique qualquer situação ou impedimento que dificulte ou impeça a 

continuação do envolvimento de qualquer das partes no presente Protocolo, as 

mesmas comprometem-se a, de boa-fé, reunir e encontrar uma solução no prazo 

de 15 (quinze) dias a contar da data de conhecimento do evento impeditivo, a fim 

de procurarem reajustar as condições da presente cooperação, tendo em conta as 

alterações verificadas.  
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Cláusula 8.ª 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas resultantes da interpretação, validade ou aplicação das cláusulas deste 

Protocolo serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre as partes segundo o 

princípio geral da interpretação mais favorável à prossecução do objeto expresso na 

Cláusula 1ª. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Vigência 

O presente Protocolo mantém-se em vigor durante o ano letivo 2016/2017, reportando 

o seu início a 7 de outubro de 2016. 

 

Feito e assinado em duplicado, ficando um exemplar para cada um dos outorgantes. 

 

Loures, … de março de 2017 

 

 

Pelo Município de Loures 

O Presidente 

 

 
 

Bernardino Soares 

 

 

 

 

Pela Sociedade Recreativa Catujalense 

O Presidente 

 

 
 

Tiago Miguel Sousa Bicho 
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Protocolo de Parceria 

entre o 

MUNICÍPIO DE LOURES 

e a 

ASSOCIAÇÃO DE MULHERES CONTRA A VIOLÊNCIA 
 
 

A Constituição da República Portuguesa consagra o direito à liberdade e à segurança 

– Art.º 27.º - assumindo a segurança condição primeira do exercício da liberdade e 

cidadania ativa. 

 

A garantia da segurança interna e dos direitos dos cidadãos são tarefa do Estado, 

através do Ministério da Administração Interna e das Forças de Segurança, que 

definem e operacionalizam políticas de segurança dos cidadãos e dos seus bens, da 

paz e ordem públicas, da livre participação política dos cidadãos, do socorro às 

populações em caso de acidentes graves e catástrofes. 

 

Os Contratos Locais de Segurança surgem em 2008 integrados nas políticas de 

segurança preventivas, como instrumentos privilegiados de cooperação institucional à 

escala territorial, capazes de mobilizar agentes sociais, económicos e cidadãos em 

geral. 

 

Em Loures, o Contrato Local de Segurança foi firmado, enquanto projeto-piloto, a 12 

de setembro de 2008, entre o Município e o Ministério da Administração Interna, 

através do então Governo Civil de Lisboa, no âmbito do qual foram assumidos 

compromissos de reforço de segurança, através de um trabalho articulado e de 

proximidade com as Forças de Segurança e a Sociedade Civil, nas seguintes áreas 

estratégicas: Violência Doméstica, Pequena Criminalidade, Delinquência Juvenil, 

Comportamentos Antissociais e Fenómenos de Insegurança. 

 

Orientado para uma zona geográfica delimitada do Município – Apelação, Camarate e 

Sacavém (cerca de 50 mil habitantes) foi, ao longo dos anos, desenvolvida, para cada 

área estratégica, uma intervenção integrada, em parceria com entidades locais, 

através de projetos e ações de informação, sensibilização e prevenção, dirigidas a 

públicos distintos, enquadrados em contextos variados. 
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Atualmente, e desde 1 de janeiro de 2016, o Contrato Local de Segurança integra a 

estrutura orgânica da Câmara Municipal de Loures, com a designação Gabinete do 

Contrato Local de Segurança. Constitui um dos serviços com que compõem a Polícia 

Municipal de Loures, tendo como competência definida, o desenvolvimento de 

programas, em colaboração com o Ministério da Administração Interna e as Forças de 

Segurança, no âmbito da prevenção de riscos e comportamentos. 

 

Nesta intervenção preventiva, que se consubstancia em função das causas, das 

formas de manifestação, das tendências e da evolução dos fenómenos torna-se 

imprescindível, para a sua concretização, encontrar parceiros vocacionados para 

atividades de natureza social e com os quais se possam delinear estratégias de ação 

adequadas a cada uma das problemáticas diagnosticadas. 

 

A AMCV – Associação de Mulheres Contra a Violência é uma organização não-

governamental, de utilidade pública, sem fins lucrativos, que trabalha na promoção dos 

Direitos Humanos, nomeadamente, ao nível dos Direitos da Mulheres, Jovens e 

Crianças e no combate a todas as formas de violência e discriminação. 

 

No âmbito da sua intervenção enquadram-se atividades de informação, sensibilização 

e formação na área da violência contra as Mulheres, Jovens e Crianças; ações 

específicas junto dos órgãos de poder no sentido de aumentar a defesa dos Direitos 

Humanos; parcerias locais, nacionais e internacionais para promover modelos de boas 

práticas; intervenção de apoio especializado em situações de violência; acolhimento 

temporário de segurança para Mulheres, Jovens e Crianças em perigo. 

Destaca-se ainda a sua vasta experiência enquanto entidade formadora na área da 

violência contra Mulheres, Jovens e Crianças, ministrando ações de formação dirigidas 

a públicos diversificados. 

A AMCV, pela experiência que tem na abordagem aos diversos tipos de violência e 

pela relação institucional que mantém com o Município de Loures, através de projetos 

e ações desenvolvidos em conjunto, foi identificada enquanto parceira estratégica no 

Projeto “Violência(s)!” com o objetivo de prevenir e combater os vários tipos de 

violência, em particular a Violência Doméstica, aumentando os níveis de 

sensibilização, conhecimento e prevenção da população em geral e de profissionais 

que atuam nesta área, capacitando-os para uma intervenção coerente na defesa dos 

direitos humanos. 
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Este projeto foi apresentado e reconhecido pelo Ministério da Administração Interna, 

tendo obtido a totalidade do apoio financeiro necessário à implementação de 

Formação em Violência Doméstica, num total de 60 horas, dirigida a profissionais que 

prestam apoio técnico direto a vítimas / sobreviventes de violência doméstica e de 

género, no Município de Loures. 

 

No quadro de competências das autarquias locais, nomeadamente a alínea u) do n. º 

1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, está estipulado que aos 

Municípios compete apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que 

contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças. 

 

Compete ainda ao Município, de acordo com a alínea r), do n.º 1, do artigo 33.º da 

mesma Lei, colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em 

parceria com entidade da administração central. 

 

Assim, entre: 

 

O Município de Loures, pessoa coletiva n.º 501294996, com sede em praça da 

Liberdade, 2674-501 Loures, aqui representada pelo seu Presidente, Dr. Bernardino 

Soares, adiante designado como Primeiro Outorgante 
 

e 
 

A AMCV – Associação de Mulheres Contra a Violência, com o n.º de identificação 

fiscal 503226408, com sede na Rua João Villaret, n.º 9, S. João de Deus, Lisboa, aqui 

representada pela sua Presidente, Dr.ª Margarida Medina Martins, adiante designada 

como Segunda Outorgante. 

 

É celebrado o presente Protocolo de Parceria que se rege nos termos e cláusulas 

seguintes: 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto 
 

Constitui objeto do presente Protocolo de Parceria a definição dos termos da 

participação e envolvimento de cada um dos outorgantes, na conjugação de 

procedimentos relativos à implementação do Projeto “Violência(s)!”, concretamente a 
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realização de duas Ações de Formação em Violência Doméstica, com duração de 30 

horas cada, ministradas e certificadas pela AMCV, dirigidas a profissionais que 

prestam apoio técnico direto a vítimas / sobreviventes de violência doméstica e de 

género, no Município de Loures. 

 
 

Cláusula 2.ª 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante obriga-se a:  
 

a) Implementar o Projeto “Violência(s)!”, nos termos mencionados no 

documento anexo ao presente Protocolo de Parceria; 
 

b) Assegurar o apoio técnico, material e logístico necessário à implementação 

do referido Projeto, bem como à realização das Ações de Formação em 

Violência Doméstica, mencionadas na Cláusula 1.ª, do presente Protocolo 

de Parceria; 

 
c) Garantir a adequada e atempada divulgação das referidas Ações de 

Formação, bem como a receção e a gestão das respetivas inscrições, 

limitadas a 18 participantes; 
 

d) Assegurar a gestão da parceria que ora se celebra, garantindo as 

respetivas articulações / comunicações adequadas e atempadas, que 

salvaguardem o bom funcionamento das ações a realizar; 

 

e) Promover, com o 2.º Outorgante, reuniões de acompanhamento e 

avaliação das Ações de Formação e sua dinâmica, efetuando as respetivas 

avaliações finais, após cada Ação de Formação; 

 
f) Promover a divulgação desta parceria, do Projeto “Violência(s)!”, bem como 

das respetivas ações nos suportes de comunicação / informação do 

Município. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                   

 

 5

Cláusula 3.ª 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante obriga-se a: 
 

a) Aplicar e administrar corretamente todos os apoios concedidos no âmbito da 

presente parceria, incluindo o apoio financeiro atribuído pelo MAI, visando o 

cumprimento do objeto do presente Protocolo de Parceria, nos termos na 

Cláusula 1.ª; 
 

b) Ministrar e certificar duas Ações de Formação em Violência Doméstica, em 

datas a acordar com o 1º outorgante, dirigida a profissionais do Concelho de 

Loures que prestam apoio técnico direto a vítimas / sobreviventes de 

violência doméstica e de género; 
 

c) Divulgar o apoio e envolvimento do Município de Loures em todas as ações 

e materiais produzidos no âmbito desta parceria e do Projeto “Violência(s)!”. 
 

d) Participar, sempre que solicitado, em todas as ações e reuniões a realizar 

no âmbito do Projeto “Violência(s)!”. 

 
Cláusula 4.ª 

Incumprimento 
 

O incumprimento pelo Segundo Outorgante das condições estabelecidas neste 

Protocolo de Parceria constitui motivo para a sua rescisão imediata, por parte do 

Primeiro Outorgante, cessando todo o apoio e participação futura neste projeto. 

 
Cláusula 5.ª 

Revogação 
 

O presente Protocolo pode ser revogado em qualquer momento, por acordo expresso 

das partes, reduzido a escrito. 
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Cláusula 6.ª 

Denúncia 

O presente Protocolo pode ser denunciado por qualquer dos Outorgantes, por escrito, 

com um aviso expresso e prévio de 30 dias úteis, sem prejuízo de ficar assegurada a 

realização de eventuais atividades em curso. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Revisão e Modificação 

1. O presente Protocolo pode ser total ou parcialmente modificado e revisto, por 

acordo expresso das partes, reduzido a escrito, no que se mostre estritamente 

necessário. 

2. Caso se verifique qualquer situação ou impedimento que dificulte ou impeça a 

continuação do envolvimento de qualquer das partes no presente Protocolo, as 

mesmas comprometem-se a, de boa-fé, reunir e encontrar uma solução no prazo 

de 15 (quinze) dias a contar da data de conhecimento do evento impeditivo, a fim 

de procurarem reajustar as condições da presente cooperação, tendo em conta as 

alterações verificadas.  

 
 

Cláusula 8.ª 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas resultantes da interpretação, validade ou aplicação das cláusulas deste 

Protocolo serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre as partes segundo o 

princípio geral da interpretação mais favorável à prossecução do objeto expresso na 

Cláusula 1ª. 
 

Cláusula 9.ª 

Vigência 

O presente Protocolo reporta o seu início a 7 de julho 2016, mantendo-se em vigor até 

ao dia 31 de maio de 2017. 

 

Feito e assinado em duplicado, ficando um exemplar para cada um dos outorgantes. 
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Loures, … de março de 2017 

 

 

 

Pelo Município de Loures 

O Presidente 
 

 
 

Bernardino Soares 
 

 

 

 

 

Pela AMCV – Associação de Mulheres Contra a Violência 

A Presidente 

 
 

 

Margarida Medina Martins 
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Protocolo de Parceria 

entre o 

MUNICÍPIO DE LOURES 

e o 

SECRETARIADO DIOCESANO DE LISBOA DA OBRA NACIONAL 

DA PASTORAL DOS CIGANOS 
 
 

A Constituição da República Portuguesa consagra o direito à liberdade e à segurança 

– Art.º 27.º - assumindo a segurança condição primeira do exercício da liberdade e 

cidadania ativa. 

 

A garantia da segurança interna e dos direitos dos cidadãos são tarefa do Estado, 

através do Ministério da Administração Interna e das Forças de Segurança, que 

definem e operacionalizam políticas de segurança dos cidadãos e dos seus bens, da 

paz e ordem públicas, da livre participação política dos cidadãos, do socorro às 

populações em caso de acidentes graves e catástrofes. 

 

Os Contratos Locais de Segurança surgem em 2008 integrados nas políticas de 

segurança preventivas, como instrumentos privilegiados de cooperação institucional à 

escala territorial, capazes de mobilizar agentes sociais, económicos e cidadãos em 

geral. 

 

Em Loures, o Contrato Local de Segurança foi firmado, enquanto projeto-piloto, a 12 

de setembro de 2008, entre o Município e o Ministério da Administração Interna, 

através do então Governo Civil de Lisboa, no âmbito do qual foram assumidos 

compromissos de reforço de segurança, através de um trabalho articulado e de 

proximidade com as Forças de Segurança e a Sociedade Civil, nas seguintes áreas 

estratégicas: Violência Doméstica, Pequena Criminalidade, Delinquência Juvenil, 

Comportamentos Antissociais e Fenómenos de Insegurança. 

 

Orientado para uma zona geográfica delimitada do Município – Apelação, Camarate e 

Sacavém (cerca de 50 mil habitantes) foi, ao longo dos anos, desenvolvida, para cada 

área estratégica, uma intervenção integrada, em parceria com entidades locais, 

através de projetos e ações de informação, sensibilização e prevenção, dirigidas a 

públicos distintos, enquadrados em contextos variados. 
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Atualmente, e desde 1 de janeiro de 2016, o Contrato Local de Segurança integra a 

estrutura orgânica da Câmara Municipal de Loures, com a designação Gabinete do 

Contrato Local de Segurança. Constitui um dos serviços com que compõem a Polícia 

Municipal de Loures, tendo como competência definida, o desenvolvimento de 

programas, em colaboração com o Ministério da Administração Interna e as Forças de 

Segurança, no âmbito da prevenção de riscos e comportamentos. 

 

Nesta intervenção preventiva, que se consubstancia em função das causas, das 

formas de manifestação, das tendências e da evolução dos fenómenos torna-se 

imprescindível, para a sua concretização, encontrar parceiros vocacionados para 

atividades de natureza social e com os quais se possam delinear estratégias de ação 

adequadas a cada uma das problemáticas diagnosticadas. 

 

O Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos 

é uma IPSS que depende do Patriarcado de Lisboa e que tem como objetivos de 

intervenção, contribuir para o desenvolvimento humano, cultural e social da população 

de etnia cigana e de outra população em situação de desfavorecimento, promovendo 

da sua integração na sociedade portuguesa. 

 

Garante, no Bairro da Quinta da Fonte, Apelação, uma resposta educativa, através de 

um ATL que acolhe crianças dos 6 aos 14 anos, de diversas etnias, proporcionado, 

desta forma, um ambiente de convívio e trabalho conjunto, gerador de paz e amizade. 

Paralelamente, desenvolve de forma contínua formação para adultos contribuindo para 

a valorização pessoal dos moradores.  

 

Por se constituir como entidade formadora certificada, mas principalmente por ter um 

conhecimento privilegiado das comunidades que integram o Bairro, dos seus 

problemas e especificidades, bem como das dinâmicas familiares, adquirido pelos 

vários anos de trabalho no terreno, tornam o Secretariado Diocesano de Lisboa da 

Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos o parceiro estratégico para o desenvolvimento 

do projeto “Pais Formados, Filhos Educados”. 

Este projeto tem como objetivo principal, combater as problemáticas da Delinquência 

Juvenil e dos Comportamentos Antissociais, na perspetiva de um pleno 

desenvolvimento das crianças e jovens, através da promoção de um papel ativo, 

positivo e competente dos pais e educadores, no acompanhamento de todas as 

dimensões da sua vida. 
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Pela importância e pela premência dos resultados que lhe estão subjacentes, foi este 

projeto apresentado e reconhecido pelo Ministério da Administração Interna, tendo 

obtido a totalidade do apoio financeiro necessário para a implementação da Ação de 

Formação em Competências Parentais, junto de pais e encarregados de educação, 

sinalizados pelas entidades / serviços de acompanhamento, enquanto famílias 

disfuncionais e com poucas competências parentais. 

 

No quadro de competências das autarquias locais, nomeadamente a alínea u) do n. º 

1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, está estipulado que aos 

Municípios compete apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que 

contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças. 

 

Compete ainda ao Município, de acordo com a alínea r), do n.º 1, do artigo 33.º da 

mesma Lei, colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em 

parceria com entidade da administração central. 

 

Assim, entre: 

 

O Município de Loures, pessoa coletiva n.º 501294996, com sede em praça da 

Liberdade, 2674-501 Loures, aqui representada pelo seu Presidente, Dr. Bernardino 

Soares, adiante designado como Primeiro Outorgante 
 

e 
 

O Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos, 

com o nº de identificação fiscal 504615483, com sede na Rua Cidade de Bolama, n.º 

5, 2.º Esq.º, Lisboa, aqui representada pela sua Presidente, Dr.ª Fernanda Reis, 

adiante designada como Segunda Outorgante. 

 

É celebrado o presente Protocolo de Parceria que se rege nos termos e cláusulas 

seguintes: 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto 
 

Constitui objeto do presente Protocolo de Parceria a definição dos termos da 

participação e envolvimento de cada um dos outorgantes, na conjugação de 

procedimentos relativos à implementação do Projeto “Pais Formados, Filhos 
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Educados”, concretamente a realização de uma Ação de Formação em Competências 

Parentais, com duração de 40 horas, ministrada e certificada pelo 2.º Outorgante, 

dirigida a famílias disfuncionais e com poucas competências parentais, sinalizadas 

pelas entidades parceiras. 

 

Cláusula 2.ª 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante obriga-se a:  
 

a) Implementar o Projeto “”Pais Formados, Filhos Educados” nos termos 

mencionados no documento anexo ao presente Protocolo de Parceria; 
 

b) Assegurar o apoio técnico, material e logístico necessário à implementação 

do referido Projeto, bem como à realização da Ação de Formação em 

Competências Parentais, mencionada na Cláusula 1.ª, do presente 

Protocolo de Parceria; 
 

c) Assegurar a gestão da parceria que ora se celebra, garantindo as 

respetivas articulações / comunicações adequadas e atempadas, que 

salvaguardem o bom funcionamento das ações a realizar; 

 

d) Promover, com o 2.º Outorgante, reuniões de acompanhamento e 

avaliação da Ação de Formação e sua dinâmica, efetuando a respetiva 

avaliação final; 

 
e) Promover a divulgação desta parceria, do Projeto “Pais Formados, Filhos 

Educados”, bem como das respetivas ações nos suportes de comunicação 

/ informação do Município. 

 

 
 

Cláusula 3.ª 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante obriga-se a: 
 

a) Aplicar e administrar corretamente todos os apoios concedidos no âmbito da 

presente parceria, incluindo o apoio financeiro atribuído pelo MAI, visando o 

cumprimento do objeto do presente Protocolo de Parceria, nos termos na 

Cláusula 1.ª; 
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b) Ministrar e certificar uma Ação de Formação em Competências Parentais, a 

entre outubro de 2016 e março de 2017, uma vez por semana, num total de 

40 horas, dirigida a famílias sinalizadas pelas entidades / serviços de 

acompanhamento, enquanto famílias disfuncionais e com poucas 

competências parentais; 
 

c) Divulgar o apoio e envolvimento do Município de Loures em todas as ações 

e materiais produzidos no âmbito desta parceria e do Projeto “Pais 

Formados, Filhos Educados”; 
 

d) Participar, sempre que solicitado, em todas as ações e reuniões a realizar 

no âmbito do Projeto “Pais Formados, Filhos Educados”. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Incumprimento 
 

O incumprimento pelo Segundo Outorgante das condições estabelecidas neste 

Protocolo de Parceria constitui motivo para a sua rescisão imediata, por parte do 

Primeiro Outorgante, cessando todo o apoio e participação futura neste projeto. 

 
 

Cláusula 5.ª 

Revogação 
 

O presente Protocolo pode ser revogado em qualquer momento, por acordo expresso 

das partes, reduzido a escrito. 
 

 

Cláusula 6.ª 

Denúncia 

O presente Protocolo pode ser denunciado por qualquer dos Outorgantes, por escrito, 

com um aviso expresso e prévio de 30 dias úteis, sem prejuízo de ficar assegurada a 

realização de eventuais atividades em curso. 
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Cláusula 7.ª 

Revisão e Modificação 
 

1. O presente Protocolo pode ser total ou parcialmente modificado e revisto, por 

acordo expresso das partes, reduzido a escrito, no que se mostre estritamente 

necessário. 
 

2. Caso se verifique qualquer situação ou impedimento que dificulte ou impeça a 

continuação do envolvimento de qualquer das partes no presente Protocolo, as 

mesmas comprometem-se a, de boa-fé, reunir e encontrar uma solução no prazo 

de 15 (quinze) dias a contar da data de conhecimento do evento impeditivo, a fim 

de procurarem reajustar as condições da presente cooperação, tendo em conta as 

alterações verificadas.  
 

 

 
Cláusula 8.ª 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas resultantes da interpretação, validade ou aplicação das cláusulas deste 

Protocolo serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre as partes segundo o 

princípio geral da interpretação mais favorável à prossecução do objeto expresso na 

Cláusula 1ª. 
 

 

 

Cláusula 9.ª 

Vigência 

O presente Protocolo reporta o seu início a 16 de setembro de 2016, mantendo-se em 

vigor até 30 de abril de 2017. 

 

 

Feito e assinado em duplicado, ficando um exemplar para cada um dos outorgantes. 
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Loures, … de março de 2017 

 

 
Pelo Município de Loures 

O Presidente 

 
 

Bernardino Soares 

 

 
Pelo Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra Nacional da Pastoral dos 

Ciganos 

A Presidente 

 
 

Fernanda Reis 
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Protocolo de Parceria 

entre o 

MUNICÍPIO DE LOURES 

e a 

ASSOCIAÇÃO DAS ORQUESTRAS SINFÓNICAS JUVENIS 

SISTEMA PORTUGAL 
 

A Constituição da República Portuguesa consagra o direito à liberdade e à segurança 

– Art.º 27.º - assumindo a segurança condição primeira do exercício da liberdade e 

cidadania ativa. 

 

A garantia da segurança interna e dos direitos dos cidadãos são tarefa do Estado, 

através do Ministério da Administração Interna e das Forças de Segurança, que 

definem e operacionalizam políticas de segurança dos cidadãos e dos seus bens, da 

paz e ordem públicas, da livre participação política dos cidadãos, do socorro às 

populações em caso de acidentes graves e catástrofes. 

 

Os Contratos Locais de Segurança surgem em 2008 integrados nas políticas de 

segurança preventivas, como instrumentos privilegiados de cooperação institucional à 

escala territorial, capazes de mobilizar agentes sociais, económicos e cidadãos em 

geral.  

 

Em Loures, o Contrato Local de Segurança foi firmado, enquanto projeto-piloto, a 12 

de setembro de 2008, entre o Município e o Ministério da Administração Interna, 

através do então Governo Civil de Lisboa, no âmbito do qual foram assumidos 

compromissos de reforço de segurança, através de um trabalho articulado e de 

proximidade com as Forças de Segurança e a Sociedade Civil, nas seguintes áreas 

estratégicas: Violência Doméstica, Pequena Criminalidade, Delinquência Juvenil, 

Comportamentos Antissociais e Fenómenos de Insegurança. 

 

Orientado para uma zona geográfica delimitada do Município – Apelação, Camarate e 

Sacavém (cerca de 50 mil habitantes) foi, ao longo dos anos, desenvolvida, para cada 

área estratégica, uma intervenção integrada, em parceria com entidades locais, 

através de projetos e ações de informação, sensibilização e prevenção, dirigidas a 

públicos distintos, enquadrados em contextos variados. 
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Atualmente, e desde 1 de janeiro de 2016, o Contrato Local de Segurança integra a 

estrutura orgânica da Câmara Municipal de Loures, com a designação Gabinete do 

Contrato Local de Segurança. Constitui um dos serviços com que compõem a Polícia 

Municipal de Loures, tendo como competência definida, o desenvolvimento de 

programas, em colaboração com o Ministério da Administração Interna e as Forças de 

Segurança, no âmbito da prevenção de riscos e comportamentos. 
 
 

Nesta intervenção preventiva, que se consubstancia em função das causas, das 

formas de manifestação, das tendências e da evolução dos fenómenos torna-se 

imprescindível, para a sua concretização, encontrar parceiros vocacionados para 

atividades de natureza social e com os quais se possam delinear estratégias de ação 

adequadas a cada uma das problemáticas diagnosticadas. 

 

A Associação das Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal é a entidade 

responsável, no Concelho de Loures, pela gestão pedagógica e administrativa das 

Orquestras Locais (Apelação, Camarate e Sacavém) e da Orquestra Municipal Geração 

Bora Nessa, em funcionamento no Concelho de Loures desde 2009, as primeiras, e 

desde 2012, a segunda. 

 

Esta Associação tem como objetivo principal a promoção e a divulgação da 

metodologia de intervenção social através da música, aplicada na Venezuela pela 

Fundacion Musical Simón Bolívar e de outras metodologias semelhantes, com vista à 

sua aplicação às realidades sociais em Portugal, concretamente, em contextos sociais 

considerados desfavorecidos, contribuindo para a inserção de crianças e jovens com 

problemas de integração social e educativa. 

 

No âmbito da sua atividade, esta Associação promove, entre outros, o apoio na 

implementação da referida metodologia, cursos de formação, conferências, estudos, 

apoio na constituição de orquestras infantis de escolas ou locais, municipais, regionais 

ou nacionais, organização de concertos, exposições e outras apresentações artísticas. 

Na tentativa de se encontrarem formas alternativas de apoio e financiamento à 

dinâmica da Orquestra, que tem sido assumida quase exclusivamente pelo Município, 

foi o projeto “Orquestra Municipal Geração Bora Nessa” apresentado e reconhecido 

pelo Ministério da Administração Interna, tendo obtido a totalidade do apoio financeiro 

necessário ao seu funcionamento no ano letivo 2015/2016, nos termos apresentados 

no documento anexo. 
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No quadro de competências das autarquias locais, nomeadamente a alínea u) do n.º 

1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, está estipulado que aos 

Municípios compete apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para o município, incluindo aquelas que 

contribuam para a promoção da saúde e prevenção das doenças. 
 

Compete ainda ao Município, de acordo com a alínea r), do no 1, do artigo 33º da 

mesma Lei, colaborar no apoio a programas e projetos de interesse municipal, em 

parceria com entidade da administração central. 
 

 

Assim, entre: 

 

O Município de Loures, pessoa coletiva n.º 501294996, com sede em praça da 

Liberdade, 2674-501 Loures, aqui representada pelo seu Presidente, Bernardino 

Soares, adiante designado como Primeiro Outorgante 
 

e 
 

A Associação das Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal, com sede em 

Lisboa, na Rua dos Caetanos, n.º 27, pessoa coletiva n.º 513230726, neste ato 

representada pelo seu Presidente, António Wagner Diniz, adiante designada 

abreviadamente por Segunda Outorgante  

 

É celebrado o presente Protocolo de Parceria que se rege nos termos e cláusulas 

seguintes: 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto 
 

Constitui objeto do presente Protocolo de Parceria a definição dos termos da 

participação e envolvimento de cada um dos outorgantes, na conjugação de 

procedimentos relativos à dinâmica do Projeto “Orquestra Municipal Geração Bora 

Nessa”, no ano letivo 2015/2016, enquanto instrumento cultural e social do Município 

de Loures, potenciador de competências musicais, educacionais e comportamentais 

das crianças e jovens participantes. 
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Cláusula 2.ª 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

O Primeiro Outorgante obriga-se a:  
 
 

a) Acompanhar a dinâmica do Projeto “Orquestra Municipal Geração Bora 

Nessa” nos termos mencionados no documento anexo ao presente 

Protocolo de Parceria; 
 

b) Assegurar o apoio técnico, material e logístico necessário ao 

funcionamento do referido Projeto, bem como à realização de atividades 

decorrentes do mesmo, nomeadamente, apresentações públicas, concertos 

e espetáculos; 
 

c) Assegurar a gestão da parceria que ora se celebra, garantindo as 

respetivas articulações / comunicações adequadas e atempadas, que 

salvaguardem o bom funcionamento das ações a realizar; 

 

d) Promover, com o Segundo Outorgante, reuniões de acompanhamento e 

avaliação do Projeto e sua dinâmica; 

 

e) Promover a divulgação desta parceria, do Projeto “Orquestra Municipal 

geração Bora Nessa”, bem como das ações que se realizem, nos suportes 

de comunicação / informação do Município. 

 

 
 

Cláusula 3.ª 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 
 

O Segundo Outorgante obriga-se a: 
 

a) Aplicar e administrar corretamente todos os apoios concedidos no âmbito da 

presente parceria, incluindo o apoio financeiro atribuído pelo MAI, visando o 

cumprimento do objeto do presente Protocolo de Parceria, nos termos na 

Cláusula 1.ª; 
 

b) Assegurar a gestão pedagógica e administrativa, quer das Orquestras 

Locais (Apelação, Camarate e Sacavém), quer da Orquestra Municipal 

Geração Bora Nessa; 
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c) Divulgar o apoio e envolvimento do Município de Loures em todas as ações 

e materiais produzidos no âmbito desta parceria e do Projeto “Orquestra 

Municipal Geração Bora Nessa”; 
 

d) Participar, sempre que solicitado, em todas as ações e reuniões a realizar 

no âmbito do Projeto “Orquestra Municipal Geração Bora Nessa”; 

 

 

Cláusula 4.ª 

Incumprimento 
 

O incumprimento pelo Segundo Outorgante das condições estabelecidas neste 

Protocolo de Parceria constitui motivo para a sua rescisão imediata, por parte do 

Primeiro Outorgante, cessando todo o apoio e participação futura neste projeto. 

 
Cláusula 5.ª 

Revogação 
 

O presente Protocolo pode ser revogado em qualquer momento, por acordo expresso 

das partes, reduzido a escrito. 

 
Cláusula 6.ª 

Denúncia  

O presente Protocolo pode ser denunciado por qualquer dos Outorgantes, por escrito, 

com um aviso expresso e prévio de 30 dias úteis, sem prejuízo de ficar assegurada a 

realização de eventuais atividades em curso. 

 
Cláusula 7.ª 

Revisão e Modificação 

1. O presente Protocolo pode ser total ou parcialmente modificado e revisto, por 

acordo expresso das partes, reduzido a escrito, no que se mostre estritamente 

necessário. 

 

2. Caso se verifique qualquer situação ou impedimento que dificulte ou impeça a 

continuação do envolvimento de qualquer das partes no presente Protocolo, as 

mesmas comprometem-se a, de boa-fé, reunir e encontrar uma solução no prazo 
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de 15 (quinze) dias a contar da data de conhecimento do evento impeditivo, a fim 

de procurarem reajustar as condições da presente cooperação, tendo em conta as 

alterações verificadas.  

 
 

Cláusula 8.ª 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas resultantes da interpretação, validade ou aplicação das cláusulas deste 

Protocolo serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre as partes segundo o 

princípio geral da interpretação mais favorável à prossecução do objeto expresso na 

Cláusula 1ª. 

 
 

Cláusula 9.ª 

Vigência  

As partes atribuem eficácia retroativa ao presente Protocolo, fazendo reportar os seus 

efeitos ao ano letivo 2015/2016. 

 

Feito e assinado em duplicado, ficando um exemplar para cada um dos outorgantes. 

 

Loures, … de março de 2017 

 
 

Pelo Município de Loures 

O Presidente 

 

 
 

Bernardino Soares 

 

 
 

Pela Associação das Orquestras Sinfónicas Juvenis Sistema Portugal 

O Presidente 

 

 
 

António Wagner Diniz 


