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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

89.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 3 de maio de 2017 

 
 
 

Notas: O Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão 
compareceu à Reunião às 10h22. 
 
O Sr. Vereador Ricardo Jorge Monteiro Lima 
compareceu à Reunião às 10h42. 

 
 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 16.ª Reunião Extraordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 16 de março de 
2017. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, com a ausência 
dos Srs. Vereadores Ricardo Jorge Colaço 
Leão e Ricardo Jorge Monteiro Lima, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Maria 
Eugénia Cavalheiro Coelho por não ter estado 
presente naquela reunião) 
 
 
 
 
Projeto de Ata da 86.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 22 de março de 
2017. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, com a ausência 
dos Srs. Vereadores Ricardo Jorge Colaço 
Leão e Ricardo Jorge Monteiro Lima) 

 
 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 211/2017 
 

A GimnoFrielas - Associação Desportiva, Cultural 
e Social de Frielas conquistou com a sua classe 
de ginástica acrobática Top Acro Gym a Menção 
de Ouro no Gym for Life realizado nos passados 
dias 22 e 23 de abril em Odivelas. 
 
Este importante evento, levado a cabo pela 
Federação de Ginástica de Portugal, contou com 
130 atuações resultantes da participação de 62 
coletividades, clubes de escola e colégios, de 
norte a sul do País. 
 
No mesmo fim-de-semana, no quadro do 
Campeonato Nacional de 1.ª Divisão de Ginástica 
Acrobática realizado em Lisboa, dois pares do 
GimnoFrielas alcançaram a pontuação mínima 
para integrarem a seleção nacional que 
representará Portugal no Campeonato da Europa 
de Ginástica Acrobática, no próximo mês de 
outubro, na Polónia. 
 
Recorde-se que no ano de 2016 o GimnoFrielas 
obteve um outro importante triunfo, a Menção 
Diamante conquistada na Gala Prof. Reis Pinto. 
Em consequência dessa importante vitória, a 
associação representará a ginástica nacional e o 
nosso país na Noruega, em julho próximo. 
 
A Câmara Municipal de Loures, reunida no dia 3 
de maio de 2017, saúda a Gimnofrielas pelos 
importantes triunfos desportivos alcançados e pelo 
meritório trabalho desenvolvido por atletas, 
treinadores, dirigentes e encarregados de 
educação, que dignifica o movimento associativo 
popular e o nosso concelho. 

 
 

Loures, 3 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 9 

  

 
 

3 de MAIO 
de 2017 

 
 
 
 

6 

 

SAUDAÇÃO 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 212/2017 
 

Treinadores de natação da GesLoures 
Chilua Pegado e Carlos Mota 

 
Os treinadores de natação da GesLoures Chilua 
Pegado e Carlos Mota foram este fim de semana 
distinguidos pela Associação Portuguesa de 
Técnicos de Natação com os prémios de mérito de 
treinadora do ano de natação sincronizada e de 
treinador do ano de natação adaptada, 
respetivamente, durante a realização do 40.º 
Congresso daquela Associação. 
 
Chilua Pegado é a treinadora principal de natação 
sincronizada da GesLoures e responsável pelas 
equipas de formação desde há vários anos. As 
equipas treinadas por Chilua Pegado têm obtido 
numerosos títulos nacionais nos diversos escalões 
etários, tendo ganho os últimos três campeonatos 
nacionais da modalidade. 
 
A Federação Portuguesa de Natação, 
reconhecendo a elevada competência da 
treinadora da GesLoures, integra-a com 
regularidade na equipa técnica nacional, sendo 
exemplo mais recente a participação no 
campeonato da Europa de Natação Sincronizada 
realizado em 2016 em Londres. 
 
Carlos Mota é treinador da GesLoures desde 
1992, sendo consensualmente considerado o 
melhor treinador português de natação adaptada, 
contando os nadadores por si treinados com 
numerosas participações em provas 
internacionais, incluindo todos os Jogos 
Paralímpicos realizados desde Atlanta 1996. 
 
Os prémios de mérito agora atribuídos aos dois 
treinadores da GesLoures Chilua Pegado e Carlos 
Mota são especialmente significativos pelo facto 
de as eleições terem sido feitas pelos seus pares. 
 
Nesta ocasião, a Câmara Municipal de Loures, 
reunida em 3 de maio de 2017, delibera saudar os 
treinadores Chilua Pegado e Carlos Mota e a 
GesLoures, pelo trabalho de promoção e 
desenvolvimento da prática desportiva e pela 
excelência dos resultados alcançados. 

 
 

Loures, 3 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
(Aprovada por unanimidade) 

RECURSOS HUMANOS 
 

Processo disciplinar n.º 2/PDI/2017 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 187/2017 
 

Proposta, de 26 de abril de 2017, subscrita pelo 
Sr. Presidente da Câmara. 
 
(Aprovada por 6 votos a favor, 1 abstenção e 3 
votos contra, mediante escrutínio secreto, não 
tendo participado na votação o Sr. Vereador 
Ricardo Jorge Monteiro Lima) 

 
 
 
 

Proposta de aprovação da admissão de 1 
trabalhador, para constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna, a afetar ao Departamento de 
Educação para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 197/2017 

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

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

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional; 

 
C. Em resultado do procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento para 
a carreira de Assistente Operacional, 
aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na 67.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Loures, realizada em 
22 de junho de 2016 e publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 157, de 17 de agosto 
de 2016, Aviso n.º 10195/2016, foi constituída 
reserva de recrutamento interna; 
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D. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei 
Geral de Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 

 
E. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

de trabalhadores necessários à ocupação de 
postos de trabalho previstos e não ocupados 
no Mapa de Pessoal foi aprovado pela 
Câmara Municipal de Loures na 85.ª reunião 
ordinária, realizada em 8 de março de 2017, e 
inscrito na classificação económica do 
orçamento municipal 01.01.04.04 - 
recrutamento de pessoal para novos postos de 
trabalho; 

 
F. Na 87.ª reunião ordinária da Câmara 

Municipal, realizada a 5 de abril de 2017, foi 
aprovada a admissão de 48 trabalhadores 
para constituição de vínculo de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado, 
atendendo ao relevante interesse público no 
recrutamento de Assistentes Operacionais 
para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho; 

 
G. Os 45 assistentes operacionais, que não 

solicitaram adiamento de início de funções, 
celebraram contratos por tempo indeterminado 
com a Câmara Municipal de Loures a 18 de 
abril de 2017; 

 
H. Nos termos do artigo 47.º da LTFP, foi 

apresentada denúncia de um dos contratos de 
trabalho celebrados, ficando por ocupar um 
dos 48 postos de trabalho cuja admissão havia 
sido aprovada na 87.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal; 

 
I. As soluções interpretativas uniformes da 

Direção-Geral das Autarquias Locais, 
homologadas pelo Senhor Secretário de 
Estado da Administração Local, em 15 de 
julho de 2014, a consulta à Direção-Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento 
prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação previsto no artigo 
24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, e 
regulamentado pela Portaria n.º 48/2014, de 
26 de fevereiro, não é aplicável à 
Administração Local, inexistindo situações de 
requalificação. 

 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 1 trabalhador para constituição de 
vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
157, de 17 de agosto de 2016, Aviso n.º 
10195/2016, a afetar ao Departamento de 
Educação para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho. 

 
 

Loures, 26 de abril de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Processo n.º 44232/DCA/2016 
Concurso público para aquisição de serviços 
de vigilância e segurança humana e serviços 
de rondas de segurança, em instalações de 
administração direta ou indireta, em 
Agrupamento de Entidades Adjudicantes 
Município de Loures, Município de Odivelas e 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
Proposta de aprovação do Relatório Final e de 
consequente adjudicação da proposta da 
concorrente COPS - Companhia Operacional de 
Segurança, Lda. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 188/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures, e pelos órgãos 
competentes para contratar das demais 
entidades adjudicantes, o Município de 
Odivelas e os Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de 
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Loures e Odivelas (SIMAR), foi lançado o 
concurso público, em agrupamento das 
anteditas entidades, concurso desenvolvido 
sob o número de processo 44232/DCA/2016, 
com vista à celebração de contrato para a 
aquisição de Serviços de Vigilância e 
Segurança Humana e Serviços de Rondas de 
Segurança, em Instalações de Administração 
Direta ou Indireta, para as instalações do 
Município de Loures, do Município de Odivelas 
e dos Serviços lntermunicipalizados de Águas 
e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas; 

 
B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 

de propostas, o júri elaborou o Relatório 
Preliminar com análise e avaliação das 
propostas apresentadas no procedimento e 
submeteu-o a audiência prévia com 
concessão de prazo que também já decorreu; 

 
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, sendo que tal Relatório Final 
carecerá de ser, igualmente, submetido ao 
órgão competente para contratar das demais 
entidades adjudicantes para efeitos de 
aprovação. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto na alínea dd), do número 1, do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, e 
números 3 e 4 do artigo 148.º, bem como nos 
artigos 73.º e 76.º todos do Código dos Contratos 
Públicos, aprovar: 
 
1. O Relatório Final referente ao concurso 

público em agrupamento de entidades 
adjudicantes, desenvolvido sob o n.º de 
processo 44232/DCA/2016, tendente à 
celebração de contrato para a aquisição de 
Serviços de Vigilância e Segurança Humana e 
Serviços de Rondas de Segurança, em 
Instalações de Administração Direta ou 
Indireta, para as instalações do Município de 
Loures, do Município de Odivelas e dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas; 

 
2. A inerente adjudicação da proposta ordenada 

em primeiro lugar, ou seja: 
 
 

A adjudicação da proposta da concorrente COPS - 
Companhia Operacional de Segurança, Lda., pelo 
preço contratual trienal de 3.106.953,72 € (três 
milhões cento e seis mil novecentos e cinquenta e 
três euros e setenta e dois cêntimos), desdobrado 
no preço trienal de 1.267.735,32 € (um milhão 
duzentos e sessenta e sete mil setecentos e trinta 
e cinco euros e trinta e dois cêntimos), resultante 
de um preço anual de 422.578,44 € (quatrocentos 
e vinte e dois mil quinhentos e setenta e oito euros 
e quarenta e quatro cêntimos) para o Município de 
Loures, no preço trienal de 1.389.254,40 € (um 
milhão trezentos e oitenta e nove mil duzentos e 
cinquenta e quatro euros e quarenta cêntimos), 
resultante de um preço anual de 463.084,80 € 
(quatrocentos e sessenta e três mil e oitenta e 
quatro euros e oitenta cêntimos) para o Município 
de Odivelas e no preço trienal de 449.964,00 € 
(quatrocentos e quarenta e nove mil novecentos e 
sessenta e quatro euros), resultante de um preço 
anual de 149.988,00 € (cento e quarenta e nove 
mil novecentos e oitenta e oito euros) para os 
Serviços lntermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR), a que acrescerá o IVA à taxa legal em 
vigor. 

 
 

Loures, 27 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) 

 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

CULTURA 
 

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

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 189/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures, no âmbito das 

tradições regionais, tem vindo a desenvolver 
ações que visam a manutenção, promoção e 
divulgação dos aspetos regionais e 
tradicionais da cultura saloia; 
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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 Grupo Musical e Recreativo 

da Bemposta (Rancho de Folclore e Etnografia 
“Os Ceifeiros da Bemposta”), associação com 
sede na localidade da Bemposta, Freguesia 
de Bucelas, com o NIF 501140832, realizou 
em 2016 a 49.ª Festa de Folclore e de Cultura 
Popular e a 26.ª Festa de Folclore Infantil; 

 
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 dos acordos de 
colaboração, outorgados a 14 de setembro de 
2016, entre o Município de Loures e o Grupo 
Musical e Recreativo da Bemposta, no âmbito das 
atividades dos grupos de danças e cantares 
(adulto e infantil), 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 2.000,00 
€ (dois mil euros) a esse agente cultural, no 
âmbito da realização da 49.ª Festa de Folclore e 
de Cultura Popular e da 26.ª Festa de Folclore 
Infantil. 

 
 

Loures, 5 de abril de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACEITAÇÃO DE DOAÇOES 
 

Proposta de aceitação da doação, a título de 
inventário, de obras para integração no acervo 
documental das Galerias Municipais de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 193/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Os Municípios têm atribuições nos domínios 

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

 
B. Foi manifestada a vontade, pelo Sr. Dorindo 

Carvalho e pela Sra. Teresa Ribeiro, de 
doação ao Município das duas obras descritas 
na informação registada sob o n.º 
E/23709/2017, por forma a integrarem o 
acervo das Galerias Municipais de Loures; 

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

parecer favorável à incorporação das obras no 
seu acervo. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a aceitação, a título de 
inventário, da doação das obras indicadas no 
documento em anexo, registado em webdoc sob o 
n.º E/23709/2017, às quais foram atribuídos pelos 
proprietários, os valores de 1.250,00 € (mil 
duzentos e cinquenta euros) para o 
desenho/caricatura de José Saramago e de 
1.200,00 € (mil e duzentos euros) para a pintura 
“Outro Lado do Tempo”. 

 
 

Loures, 14 de abril de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
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(Aprovada por unanimidade) 
 

Proposta de aceitação da doação, a título de 
inventário, de acervo bibliográfico destinado a 
incorporar o fundo bibliográfico da Rede de 
Bibliotecas Municipais de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 194/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Os Municípios têm atribuições nos domínios 

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

 
B. Foi manifestada pelo Senhor Armando 

Tavares e família, a vontade de doação ao 
Município, do acervo documental que 
possuem, relativo à obra do poeta José Carlos 
Ary dos Santos, descrito em anexo à 
informação 09/DC/AB/BMAS (registada sob o 
n.º  E/11607/2017), com vista à sua 
incorporação no fundo bibliográfico da Rede 
de Bibliotecas Municipais de Loures, 
designadamente, na Biblioteca Municipal Ary 
dos Santos, em Sacavém; 

 
C. A aceitação da proposta de doação permitirá 

valorizar o acervo documental da Rede de 
Bibliotecas de Loures, com peças de 
significativo valor documental para o estudo e 
divulgação da obra de José Carlos Ary dos 
Santos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a aceitação, a título de 
inventário, da doação do acervo bibliográfico 
descrito no documento registado com o n.º 
E/11607/2017, em anexo, cujo valor total se 
estima em 660,00 € (seiscentos e sessenta euros) 
e que se destina a incorporar o fundo bibliográfico 
da Rede de Bibliotecas Municipais de Loures. 

 
 

Loures, 20 de abril de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
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Materiais Culturais de, com e sobre 
José Carlos Ary dos Santos 

 
 
DE: Armando Tavares e Família - Armando, Ana, 
Sandra e Nuno Tavares 
PARA: Biblioteca Municipal de Loures - Sacavém 
 
LIVROS 
 
- Ary dos Santos - O Homem, o Poeta, o 

Publicitário - Fotobiografia - Alberto Bemfeita 
(1) 

 
- José Carlos Ary dos Santos - Obra Poética (2) 
 
- José Carlos Ary dos Santos - As Palavras das 

Cantigas (3) 
 
- José Carlos Ary dos Santos - Fatos-grafias - 

Nuno Calvet - coleção Poesia n.º 1 (4) 
 
- José Carlos Ary dos Santos - Cadernos 

Biográficos n.º 7 -.Paulo Marques (5) 
 
- José Carlos Ary dos Santos - A Liturgia do 

Sangue (6), (a) 
 
- José Carlos Ary dos Santos - Adereços., 

Endereços (7), (a) 
 
- José Carlos Ary dos Santos - As Portas que 

Abril Abriu, com ilustrações de António 
Pimentel com disco de 45 RPM (9) 

 
 
DISCOS (LP, 45RPM e CDs) 
 
- ARY por si mesmo: seleção de poemas ditos 

pelo autor - LP (10) 
 
- ARY: Palavras Ditas - Fados Cantados - Livro 

com quarto CDs (11) 
 
- ARY: As Portas que Abril Abriu - CD (12 ) 
 
- ARY DOS SANTOS: Bocage, Sátiras e Líricas 

(13) 
 
- ARY DOS SANTOS: Padre António Vieira - 

Sermão de Santo António aos Peixes (14) 
 
- ARY 80 - (15) 
 
- ARY DOS SANTOS Poeta da Revolução - 

DVD (16) 
 
- ARY SEMPRE - Dois CDs (17). 
 

DISCOS (LP, 45RPM e CDs) - PARCERIAS 
 
- Cantigas d’amigos: LP - com Natália Correia e 

Amália Rodrigues (18) 
 
- Alegria na Luta: 45 RPM - com vários(19) 
 
- Maldita Carestia / O Regresso dos Patrões:45 

RPM - com vários (20) 
 
- Tonicha - Obrigado Soldadinho e Já Chegou a 

Liberdade - 45 RPM - com Pedro Osório (21): 
 
- LÍRICAS de CAMÕES - CD - com Eunice 

Muñoz (22) 
 
- Canções com Aroma de Abril - CD - com 

vários 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

DESPORTO 
 

Proposta de pagamento de apoio financeiro, no 
âmbito do Regulamento de Apoio ao 
Associativismo e de aprovação do Contrato-
Programa de Desenvolvimento Desportivo a 
celebrar com entidade associativa. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 190/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Clube de Praticantes Bestteam BTT, com 

sede na rua Alfredo Vitorino Costa, n.º 13, 3.º 
esquerdo, da freguesia de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, portador do 
número de contribuinte 902065963, inscrito no 
Portal do Movimento Associativo do concelho 
de Loures, veio candidatar-se a apoio 
financeiro, nos termos do Regulamento de 
Apoio ao Associativismo em vigor para o ano 
de 2016 (aprovado na reunião ordinária do 
executivo municipal de 9 de junho de 2015 e 
pela Assembleia Municipal em 25 de junho do 
mesmo ano) para a realização de eventos, 
nomeadamente, passeios BTT Rota Vicentina 
e Ida a Fátima; 

 
B. Este Clube de Praticantes apresentou-se junto 

do município com um plano de atividades para 
2016, ata da assembleia geral indicando os 
elementos fundadores e os membros 
responsáveis cuja assinatura é obrigatória, 
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bem como cópia da inscrição no Registo 
Nacional de Clubes e Federações 
Desportivas; 

 
C. Aprovada a sua candidatura, pela deliberação 

n.º 252/2016, na 67.ª reunião ordinária de 22 
de junho de 2016 foi-lhe atribuído apoio 
financeiro no valor de 2.000,00 € (dois mil 
euros) para a realização do evento 
suprarreferido; 

 
D. Por email recebido a 22/06, foi o Município 

informado pelo Clube de Praticantes que os 
respetivos membros fundadores tinham 
constituído legalmente, em 15/06/2016, uma 
associação denominada ABTA - Associação 
Bestteam Aventura (NIPC/NIF 514022531), 
com sede no mesmo local que o clube de 
praticantes, visando, como é usual no regime 
das Associações na Hora, a prática desportiva 
em modalidades várias; 

 
E. Esta associação, que teve na génese a 

experiência do Clube de Praticantes Bestteam 
BTT, sendo aliás nomeada sua sucessora em 
todos os direitos e obrigações, como se 
comprova na ata de dissolução do Clube de 
praticantes (em anexo), cumpriu o plano de 
atividades apresentado pelo Clube, ficando 
assim com a responsabilidade de organização 
dos passeias BTT na Rota Vicentina e em 
Fátima, realizados respetivamente em agosto 
e outubro de 2016 e que foram alvo de 
decisão de apoio financeiro pela autarquia, ao 
abrigo do RMAA. 

 
F. A informação n.º 8/2017 da Divisão do 

Desporto, registada sob o n.º E/27432/2017 
prevê a atribuição de apoio financeiro à ABTA 
- Associação Bestteam Aventura (NIPC/NIF 
514022531), pela realização dos Passeios 
BTT Rota Vicentina e Ida a Fátima, atividade 
devidamente candidatada a apoio do RMAA, 
pelo Clube de Praticantes Bestteam Aventura. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo: 
 
1. Da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com a alínea f) 
do n.º 2 do artigo 13.º do Regulamento de 
Apoio ao Associativismo - RMAA Cultura, 
Desporto e Juventude, aprovar o pagamento 
de apoio financeiro, no valor de 2.000,00 € 
(dois mil euros), deliberado na 67.ª reunião 

ordinária da Câmara Municipal (deliberação n.º 
252/2016) de 22/06/2016, à ABTA - 
Associação Bestteam Aventura (NIPC/NIF 
514022531), entidade responsável pela 
realização das iniciativas Passeios BTT, Rota 
Vicentina e Ida a Fátima, na qualidade de 
sucessora nomeada do Clube de Praticantes 
Bestteam Aventura; 

 
2. Do artigo 46.º da Lei de Bases da Atividade 

Física e do Desporto (Lei n.º 5/2007, de 16 de 
janeiro) em conjugação com o Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro, aprovar a minuta e 
a outorga do contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo respetivo. 

 
 

Loures, 10 de abril de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Contrato-Programa 
de Desenvolvimento Desportivo 

 
Regulamento Municipal 

de Apoio ao Associativismo 
 

ABTA - Associação Bestteam Aventura 
 
 

Considerando que: 
 
a) Incumbe ao Estado em colaboração com as 

associações e coletividades desportivas 
promover, estimular e orientar a prática e a 
difusão da cultura física e do desporto, de 
acordo com o n.º 1 do artigo 79.º da 
Constituição da República Portuguesa; 

 
b) Compete à Câmara Municipal apoiar 

entidades e atividades de interesse municipal 
designadamente de caráter desportivo, de 
acordo com as alíneas o) e u) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual; 

 
c) Os apoios ou comparticipações financeiras 

concedidos pelas autarquias locais, na área do 
desporto, são titulados por contratos-programa 
de desenvolvimento desportivo, de acordo 
com o n.º 3 do artigo 46.º da Lei n.º 5/2007, de 
16 de janeiro; 
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d) As entidades beneficiárias de apoios ou 
comparticipações financeiras, na área do 
desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte 
da entidade concedente, de acordo com o n.º 
4 do artigo 46.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de 
janeiro; 

 
e) Os apoios financeiros, materiais e logísticos 

concedidos pelos municípios devem ser objeto 
de contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo, nos termos enunciados no 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro; 

 
f) Se encontra em vigor o Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo (Cultura, 
Desporto e Juventude), aprovado pela Câmara 
Municipal, na reunião ordinária realizada em 9 
de junho de 2015, e pela Assembleia 
Municipal, em 25 de junho de 2015. 

 
 
Entre: 
 
1. Município de Loures, pessoa coletiva de direito 

público n.º 501294996, com sede na Praça da 
República, Loures, representada por 
Bernardino Soares, na qualidade de 
Presidente da respetiva Câmara Municipal, 
adiante designado como entidade concedente 
ou primeiro outorgante 

 
e 
 
2. ABTA - Associação Bestteam Aventura, NIPC 

514022531 com sede em São João da Talha, 
representada por Renato Alves, Presidente da 
Direção, adiante designada como entidade 
beneficiária ou segundo outorgante 

 
 
É celebrado o presente Contrato-Programa de 
desenvolvimento desportivo que se regerá pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
Objeto 

 
1- O presente contrato tem por objeto a 

execução de um programa de 
desenvolvimento desportivo apresentado pela 
entidade beneficiária, realizado na época 
desportiva de 2015/2016. 

 
2- O programa de desenvolvimento desportivo, 

que constitui anexo ao presente contrato e se 
dá por integralmente reproduzido, obedece ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
outubro. 

Cláusula Segunda 
Obrigações do Primeiro Outorgante 

 
O Primeiro Outorgante compromete-se a: 
 
1- Conceder ao Segundo Outorgante apoio 

financeiro, para comparticipação na realização 
do programa de desenvolvimento desportivo 
em anexo. 

 
2- Fiscalizar a execução do presente contrato-

programa, recorrendo a todos os 
procedimentos administrativos adequados 
para este fim, nomeadamente através da 
realização de inspeções, inquéritos e 
sindicâncias ou determinando a realização de 
auditoria(s) por entidade externa. 

 
 

Cláusula Terceira 
Obrigações do Segundo Outorgante 

 
O Segundo Outorgante compromete-se a: 
 
1- Assegurar a execução integral e atempada do 

programa de desenvolvimento desportivo 
anexo a este contrato; 

 
2- Assegurar a execução integral dos termos do 

presente contrato; 
 
3- Afetar todos os apoios financeiros, materiais e 

logísticos concedidos exclusivamente à 
execução do programa de desenvolvimento 
desportivo objeto deste contrato; 

 
4- Informar de imediato a entidade concedente 

de quaisquer factos que sejam suscetíveis de 
perturbar a normal execução do contrato; 

 
5- Prestar consentimento expresso para a 

consulta da respetiva situação tributária, nos 
termos da lei; 

 
6- Incluir nos seus relatórios anuais de atividade 

uma referência expressa à execução do 
contrato-programa; 

 
7- Elaborar e enviar à entidade concedente, no 

prazo de 30 dias após o final do período de 
execução mencionado na cláusula terceira, 
um relatório final sobre a execução do 
contrato-programa; 

 
8- Prestar quaisquer informações ou apresentar 

documentos solicitados pela entidade 
concedente que respeitem à execução do 
programa de desenvolvimento desportivo. 
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Cláusula quarta 
Duração do contrato 

 
O presente contrato vigora pelo período de um 
ano, sendo respeitante à atividade 
comprovadamente praticada na época desportiva 
2015/2016. 

 
 

Cláusula quinta 
Comparticipação financeira 

 
1- Pela execução do programa de 

desenvolvimento desportivo, o segundo 
outorgante é beneficiário de um apoio 
financeiro por parte do primeiro outorgante, 
em regime de comparticipação, no valor de 
2.000,00 € (dois mil euros). 

 
2- A componente financeira não abrangida pelo 

número anterior foi assegurada pelo segundo 
outorgante. 

 
3- A comparticipação é liquidada, integralmente 

até ao final do terceiro trimestre de 2017. 
 
4- Para efeitos do disposto no número anterior, a 

entidade que beneficia de apoios financeiros 
deve prestar consentimento expresso para a 
consulta da respetiva situação tributária pelos 
serviços da entidade concedente, nos termos 
previstos no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei 
n.º 114/2007, de 19 de abril. 

 
5- O pagamento da comparticipação financeira 

depende da inexistência, à data do mesmo, de 
uma situação de incumprimento por parte do 
beneficiário das suas obrigações fiscais ou 
para com a segurança social. 

 
 

Cláusula Sexta 
Acompanhamento e controlo de execução 

 
1- O primeiro outorgante exerce a fiscalização da 

execução do contrato-programa, podendo 
realizar para o efeito, inspeções, inquéritos e 
sindicâncias. 

 
2- A entidade beneficiáría deve prestar à 

entidade concedente de comparticipação 
financeira todas as informações por esta 
solicitadas acerca da execução do presente 
contrato. 

 
 
 
 
 

Cláusula Sétima 
Revisão 

 
O presente contrato pode ser modificado ou 
revisto nos termos do artigo 21.º do Decreto-Lei 
n.º 273/2009, 1 de outubro. 

 
 

Cláusula Oitava 
Suspensão 

 
Os benefícios financeiros concedidos ao abrigo do 
presente contrato suspendem-se se a entidade 
beneficiária se encontrar, em qualquer momento, 
em situação de incumprimento das suas 
obrigações tributárias ou para com a segurança 
social. 

 
 

Cláusula Nona 
Cessação 

 
1- A vigência do presente contrato cessa: 
 
a) Quando esteja concluído o programa de 

desenvolvimento desportivo que constitui o 
seu objeto; 

 
b) Quando, por causa não imputável à entidade 

responsável pela execução do programa, se 
torne objetiva e definítivamente impossível a 
realização dos seus objetivos; 

 
c) Quando a entidade concedente do apoio 

exerça o seu direito de resolver o contrato; 
 
d) Quando não forem apresentados os 

documentos a que se refere o n.º 2 do artigo 
25.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
outubro; 

 
e) Quando forem apresentadas as informações 

e/ou os documentos a que se refere o n.º 7 da 
cláusula segunda. 

 
2- A cessação do contrato efetua-se através de 

notificação dirigida à parte outorgante, no 
prazo máximo de 30 dias a contar do 
conhecimento do facto que lhe serve de 
fundamento. 

 
 

Cláusula Décima 
Direito à restituição 

 
É aplicável o disposto no artigo 29.º do Decreto-
Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. 
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Cláusula Décima Primeira 
Publicidade 

 
O presente contrato deve ser publicitado nos 
termos do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro. 

 
 

Cláusula Décima Segunda 
Omissões 

 
Nos casos omissos é aplicável o regime jurídico 
dos contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro, e as demais normas 
de direito administrativo. 

 
 

Cláusula Décima Terceira 
Entrada em vigor 

 
O presente contrato entra em vigor a partir da data 
da sua publicitação, nos termos do artigo 14.º do 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. 
 
 
O presente acordo, que vai ser assinado pelas 
partes, consta de dois exemplares, ambos fazendo 
igualmente fé, e ficando um exemplar na posse de 
cada um dos Outorgantes. 

 
 

Loures,__ de ___________ de 2017 
 

Município de Loures 
 

Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 
 
 
 

ABTA - Associação Bestteam Aventura 
 

Presidente da Direção 
 

Renato Alves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidade: ABTA - Associação Bestteam Aventura 
 
Sede: São João da Talha 
 
NIF: 514022531 

 
Programa de Desenvolvimento Desportivo 

 
 Apoio à atividade regular: 
 

 Aquisição de Material Desportivo; 
 

 Organização de Iniciativas; 
 

 Apoio á Aquisição de Equipamentos e 
Viaturas; 
 

 Apoio a Obras de Manutenção e 
Conservação; 
 

X Apoio à realização de Projetos e Ações 
Pontuais. 

 
 
1. Desenvolvimento do Plano de Atividades da 

associação, com a realização de iniciativas 
desportivas para divulgação e incremento da 
prática desportiva. 

 
1.1. Esta atividade destina-se à população em 

geral. 
 
 
2. A realização desta atividade vai permitir 

divulgar a modalidade, esperando-se o 
aumento do número de praticantes. 

 
3. Aumentar globalmente o número de 

praticantes. 
 
4. Previsão de custos 5.975,00 €, financiamento 

público 2.000,00 €. 
 
5. A associação tem um elevado grau de 

autonomia financeira, técnica material e 
humana para a execução do Programa. 

 
6. Compete apenas à Associação a gestão e 

execução do Programa. 
 
7. Programa de Desenvolvimento Desportivo 

integrado no quadro da candidatura ao 
Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo. 

 
8. A execução do programa correspondente à 

época desportiva 2015/2016. 
 
9. Assinatura do Programa de Desenvolvimento 

Desportivo. 
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O programa de desenvolvimento desportivo deve 
ser acompanhado pelas declarações válidas de 
não dívida à Autoridade Tributária e à Segurança 
Social, devendo existir o consentimento expresso 
para consulta da situação tributária por parte dos 
serviços da Câmara Municipal (artigo 25.º do 
Decreto Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro). 
 
 
Data: 
 
O Presidente 
 
________________________ 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO 
DE TAXAS E TARIFAS 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 201/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Veio o Agrupamento 66 - Lumiar, do Corpo 

Nacional de Escutas, solicitar autorização para 
a realização de acampamento no Parque 
Municipal do Cabeço de Montachique, com 
duração de dois dias, contando com a 
presença de 80 participantes; 

 
B. O Corpo Nacional de Escutas é uma 

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

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

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

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

 
E. A utilização e aproveitamento de domínio 

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

 
F. A área utilizada para a realização da atividade 

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

 
G. O Agrupamento 66 - Lumiar, do Corpo 

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

 
H. Em virtude deste reconhecimento de utilidade 

pública, ao abrigo e nos termos da alínea a) 
n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas 
do Município de Loures, a Câmara Municipal 
de Loures pode deliberar isentar o 
Agrupamento 66 - Lumiar, do Corpo Nacional 
de Escutas, do pagamento de taxas 
municipais. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal no valor global de 
67,00 € (sessenta e sete euros) devida pelo 
Agrupamento 66 - Lumiar, do Corpo Nacional de 
Escutas, pela utilização e aproveitamento de 
domínio municipal, nos termos da alínea f) do 
artigo 68.º do Regulamento de Taxas do Município 
de Loures, no âmbito da realização de um 
acampamento, com a duração de 2 dias, no 
Parque Municipal do Cabeço de Montachique. 

 
Loures, 26 de abril de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
(Aprovada por unanimidade) 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 202/2017 
 

Considerando que: 
 
A. Veio o Grupo 250 - Mafra, da Associação de 

Escoteiros de Portugal solicitar autorização 
para a realização de acampamento no Parque 
Municipal do Cabeço de Montachique, com 
duração de três dias, contando com a 
presença de 43 participantes da Alcateia e 21 
da Tribo de Exploradores, todos daquele 
Grupo 250 - Mafra; 

 
B. A Associação de Escoteiros de Portugal é uma 

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

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

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

 
D. A isenção de licenciamento da atividade de 

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

 
E. A utilização e aproveitamento de domínio 

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

 
F. A área utilizada para a realização da atividade 

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

 
 

G. O Grupo 250 - Mafra, da Associação de 
Escoteiros de Portugal, requereu ainda a 
isenção de taxas, nos termos do número 11 do 
artigo 5.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, ao abrigo do Estatuto de 
Utilidade Pública que lhe foi reconhecida 
mediante declaração de 31 de maio de 1982, 
publicada no Diário da República - 2.ª série, 
n.º 132, de 11 de junho de 1982; 

 
H. Em virtude deste reconhecimento de utilidade 

pública, ao abrigo e nos termos da alínea a) 
n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas 
do Município de Loures, a Câmara Municipal 
de Loures pode deliberar isentar o Grupo 250 - 
Mafra, da Associação de Escoteiros de 
Portugal, do pagamento de taxas municipais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal no valor global de 
100,00 € (cem euros) devida pelo Grupo 250 - 
Mafra, da Associação de Escoteiros de Portugal, 
pela utilização e aproveitamento de domínio 
municipal, nos termos da alínea f) do artigo 68.º do 
Regulamento de Taxas do Município de Loures, 
no âmbito da realização de um acampamento, 
com a duração de 3 dias, no Parque Municipal do 
Cabeço de Montachique. 

 
 

Loures, 26 de abril de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 203/2017 
 

Considerando que: 
 
A. Veio o Agrupamento 488 - Mafra, do Corpo 

Nacional de Escutas, solicitar autorização para 
a realização de acampamento no Parque 
Municipal do Cabeço de Montachique, com 
duração de três dias, contando com a 
presença de 80 participantes; 
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B. O Corpo Nacional de Escutas é uma 
organização reconhecida pela World 
Association of GirI Guides and Girl Scouts e 
pela World Organization of the Scout 
Movement, pelo seu caráter particular, bem 
como pelo seu relevante papel social, 
educativo e de voluntariado; 

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

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

 
D. A isenção de licenciamento da atividade de 

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

 
E. A utilização e aproveitamento de domínio 

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

 
F. A área utilizada para a realização da atividade 

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

 
G. O Agrupamento 488 - Mafra, do Corpo 

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

 
H. Em virtude deste reconhecimento de utilidade 

pública, ao abrigo e nos termos da alínea a) 
n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas 
do Município de Loures, a Câmara Municipal 
de Loures pode deliberar isentar o 
Agrupamento 488 - Mafra, do Corpo Nacional 
de Escutas, do pagamento de taxas 
municipais. 

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

 
 

Loures, 26 de abril de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 191/2017 
 

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

Vale Figueira, com o NIF 501616977, realizou 
treino extra, no dia 12 de março de 2017, entre 
as 9H30 e as 12H30, no Pavilhão José 
Gouveia; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia 

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

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

do que resulta um valor a pagamento de 34,02 
€ (trinta e quatro euros e dois cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão José Gouveia, em 
conjugação com a aI. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, ao Grupo 
Dramático e Recreativo Corações de Vale 
Figueira, no valor total de 34,02 € (trinta e quatro 
euros e dois cêntimos), IVA incluído à taxa legal 
em vigor. 

 
 

Loures, 17 de abril de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 192/2017 
 

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

Música, com o NIF 513476180, realizou no dia 
18 de março de 2017, entre as 14H00 e as 
19H00, o espetáculo comemorativo do 2.º 
aniversário da associação, no Auditório 
António Ferreira, o Compositor, no Museu de 
Cerâmica de Sacavém; 

 
B. A utilização do respetivo auditório pressupõe o 

pagamento por hora, de 6,50 € (seis euros e 
cinquenta cêntimos), IVA incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de cinco horas, do 

que resulta um valor total a cobrar de 32,50 € 
(trinta e dois euros e cinquenta 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 ponto 5 do quadro normativo do 
Auditório António Ferreira, o Compositor, 
atualmente em vigor, em conjugação com a al. u) 
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, à Canticorum - Associação de 
Amadores de Música, no valor total de 32,50 € 
(trinta e dois euros e cinquenta cêntimos). 

 
 

Loures, 17 de abril de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de aprovação da celebração de Acordo 
de Colaboração entre o Município de Loures e a 
ARISCO - Instituição para a Promoção Social e da 
Saúde. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 195/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Projeto “Aventura na Cidade” é um 

programa de desenvolvimento de 
competências sócio-emocionais, desenvolvido 
pela ARISCO - Instituição para a Promoção 
Social e da Saúde, com um historial de 
aplicação bastante rico e consolidado; 

 
B. Este tem sido aplicado desde 2014, sob forma 

de projeto de prevenção de comportamentos 
de risco e promoção global da saúde e 
cidadania. A sua forte componente lúdica 
funciona como um enorme fator de motivação 
para aplicadores e destinatários. A utilização 
de uma metodologia ativa, de ação reflexão, 
permite a integração e assimilação dos 
conteúdos e vivências despertados pelo jogo; 
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C. O projeto foi operacionalizado na rede escolar 
concelhia com o cofinanciamento da 
Fundação Gulbenkian - Cidadania Ativa, 
durante 2 anos; 

 
D. No presente ano letivo, a operacionalização 

envolve 7 Agrupamentos de Escolas, 
garantindo a aplicação do projeto a 192 
alunos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, aprovar 
a celebração de Acordo de Colaboração entre o 
Município de Loures e a ARISCO - Instituição para 
a Promoção Social e da Saúde, contribuinte n.º 
503166650, para o projeto Aventura na Cidade no 
ano letivo 2016/2017, nos termos estabelecidos na 
minuta de acordo, em anexo à presente proposta. 

 
 

Loures, 26 de abril de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

                                  
 

AVENTURA NA CIDADE 
 

O presente documento destina-se a regular o 
funcionamento do Projeto Aventura na Cidade, no 
Concelho de Loures, no ano letivo de 2016/2017. 
O Projeto “Aventura na Cidade” é um Programa de 
Desenvolvimento de Competências Sócio-
Emocionais, desenvolvido pela ARISCO, com um 
historial de aplicação bastante rico e consolidado. 
Neste sentido, tem sido aplicado sob forma de 
Projeto de Prevenção de Comportamentos de 
Risco e Promoção Global da Saúde e Cidadania. 
A sua forte componente lúdica funciona 
normalmente como um enorme fator de motivação 
para aplicadores e destinatários. A utilização de 
uma metodologia ativa, de ação reflexão, permite 
a integração e assimilação dos conteúdos e 
vivências despertados pelo jogo. 

No presente ano letivo envolve sete 
Agrupamentos de Escolas, nos quais 33 “Mestres 
de Jogo” (aplicadores), 19 dos quais em formação 
pela primeira vez, garantem a aplicação do Projeto 
a 192 alunos. 
 
 
Entre 
 
O Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, com sede na Praça da 
Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. 
Bernardino Soares 
 
e 
 
ARISCO - Instituição para a Promoção Social e da 
Saúde, adiante designada por Segundo 
Outorgante, com sede na Av. João Freitas Branco, 
n.º 14, 2760-073 Caxias, pessoa coletiva n.º 
503166650, neste ato representada pela 
Presidente da Direção, Exma. Sr.ª Carla Sofia 
Soares Ribeiro de Sampaio Fernandes. 
 
 
É celebrado um Acordo de Colaboração, adiante 
designado por “Acordo”, que é integrado pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1- O presente Acordo tem por objeto 
estabelecer e regular a parceria entre os 
Outorgantes, visando a execução do 
Projeto Aventura na Cidade, no ano letivo 
de 2016/2017, na rede escolar do 
concelho de Loures. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Direitos e Obrigações 

do Primeiro Outorgante) 
 

São direitos e obrigações do Primeiro Outorgante 
 
1. Desenvolver um processo de divulgação e 

mobilização local de instituições e técnicos, 
em conjunto com o técnico destacado pelo 2.º 
Outorgante, de forma a viabilizar o arranque 
do Projeto; 

 
2. Efetuar, até final do presente ano letivo, a 

transferência de 3.500,00 € (três mil e 
quinhentos euros) referente a todas as 
despesas relacionadas com a implementação 
do Projeto no concelho; 
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3. Funcionar como estrutura de suporte ao 
Projeto, canalizando e recebendo toda a 
informação relacionada com o mesmo a nível 
local; 

 
4. Identificar um conjunto de técnicos de 

referência, que garantam o acompanhamento 
regular da implementação do Projeto no 
terreno, nomeadamente ao nível da 
monitorização da execução do previsto no 
Plano de Ação de cada entidade participante. 
Estes elementos deverão ainda garantir a 
articulação prioritária com o técnico nomeado 
pelo 2.º Outorgante para o concelho de 
Loures, devendo a mesma assumir, no 
mínimo, um caráter mensal; 

 
5. Disponibilizar as condições logísticas 

necessárias à realização das ações de 
formação, bem como de toda e qualquer 
sessão de divulgação, acompanhamento 
técnico e avaliação do Projeto; 

 
6. Colaborar no processo de avaliação do 

Projeto; 
 
7. Promover a articulação entre o 2.º Outorgante 

e o Centro de Formação de Professores 
Loures Oriental, tendo em vista a Acreditação 
do Projeto no Concelho; 

 
8. Garantir condições para o transporte dos 

técnicos do concelho, envolvidos no Projeto, 
para o Encontro Nacional de Encerramento do 
Projeto, caso o mesmo se venha a realizar; 

 
9. Divulgar o trabalho desenvolvido junto dos 

meios de comunicação locais. 
 
 
 

Cláusula Terceira 
(Direitos e Obrigações 

do Segundo Outorgante) 
 

São direitos e obrigações do Segundo Outorgante: 
 
1. Colaborar na definição de estratégias para a 

constituição do grupo de Agrupamentos de 
Escolas a integrar o Projeto; 

 
2. Proceder a uma apresentação/divulgação do 

Projeto para todas as entidades consideradas 
pelo 1.º Outorgante como alvo prioritário; 

 
3. Entregar todo o material de suporte ao Projeto, 

mediante a assinatura do respetivo 
compromisso de participação e da folha de 
entrega de materiais, a todos os grupos de 

aplicação participantes no Projeto, 
assegurando ainda, durante a vigência do 
presente Acordo, a disponibilização/acesso a 
estes materiais a qualquer aplicador/grupo de 
aplicação, indicado pelo 1.ºOutorgante e com 
formação comprovada, que assegure a 
aplicação do Projeto na rede escolar 
concelhia; 

 
4. Realizar 30 horas de Formação de nível 

básico a um grupo, com um máximo de 24 
elementos, que participem no Projeto em 
representação das entidades envolvidas; 

 
5. Promover o acompanhamento técnico do 

processo de implementação do Projeto, quer 
junto às entidade participantes, quer junto do 
1.º Outorgante, de acordo com o plano de 
ação a determinar no início do ano; 

 
6. Colaborar na organização do processo de 

divulgação do Projeto a pais e encarregados 
de educação dos jogadores abrangidos; 

 
7. Proceder à avaliação do Projeto; 
 
8. Entregar uma declaração comprovativa da 

participação de cada técnico no Projeto; 
 
9. Desenvolver os contactos necessários com o 

Centro de Formação de Professores de 
Loures Oriental, tendo em vista a Acreditação 
do Projeto no Concelho. 

 
 
 

Cláusula Quarta 
(Obrigações Conjuntas) 

 
Os Outorgantes obrigam-se a cooperar no sentido 
de garantir a boa realização do objeto deste 
Acordo. 

 
 
 

Cláusula Quinta 
(Revisão do Acordo) 

 
O presente Acordo deverá ser revisto por 
consenso entre os Outorgantes e sempre que 
ocorram motivos que o justifiquem, 
nomeadamente quando a revisão seja 
indispensável para adequar a parceria aos 
objetivos definidos. 
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Cláusula Sexta 
(Denúncia do Acordo) 

 
O presente Acordo pode ser denunciado, por 
escrito, por qualquer um dos Outorgantes por falta 
que não lhes seja imputável, com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias relativamente ao termo 
do prazo, desde que da denúncia não decorra a 
suspensão ou inviabilização das atividades em 
curso. 

 
 

Cláusula Sétima 
(Interpretação e Integração de Lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e 
integração de lacunas do presente Acordo serão 
decididas por consenso entre os Outorgantes. 

 
 

Cláusula Oitava 
(Entrada em Vigor e Duração) 

 
1- O presente Acordo entrou em vigor no início 

do ano letivo 2016/2017. 
 
2- O presente Acordo vigorará até ao final do ano 

letivo 2016/2017. 
 
 

Loures, ___ de _______ de 2017. 
 

O Primeiro Outorgante 
 

(Presidente da Câmara Municipal de Loures) 
 
 

O Segundo Outorgante 
 

(Presidente da ARISCO 
Instituição para a Promoção Social e da Saúde) 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de transferência de verbas para 
Agrupamentos de Escolas, visando assegurar as 
condições físicas dos edifícios e equipamentos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 198/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, 

descentraliza competências inerentes ao 
funcionamento da rede escolar do ensino 
básico e educação pré-escolar; 

 
B. O contrato de execução de transferência de 

competências no âmbito da Educação foi 
estabelecido entre o Município de Loures e o 
Ministério da Educação em 16/09/2008; 

 
C. Atualmente a Autarquia assume as 

competências inerentes à gestão do parque 
escolar de dez das treze escolas básicas dos 
2.º e 3.º ciclos e escolas básicas integradas 
(EB Apelação, EB Bucelas, EB Bobadela, EB 
Luís Sttau Monteiro, EB João Villaret, EB 
General Humberto Delgado, EB Bartolomeu 
Dias, EB Santa Iria de Azóia, EB São João da 
Talha e EB do Catujal) existentes no 
Concelho; 

 
D. No âmbito do mencionado contrato de 

execução são transferidas verbas, pelo 
Ministério da Educação para o Município, com 
vista à manutenção e conservação das 
referidas EB 2,3/EBI; 

 
E. Em anos anteriores a Câmara Municipal 

procedeu a transferências de apoios 
financeiros para os Agrupamentos de Escolas, 
com vista a procederem a intervenções de 
conservação e manutenção nos equipamentos 
e edifícios sede, mantendo-se tal necessidade 
neste ano letivo; 

 
F. É proposto um aumento de verba para 

8.000,00 €, tendo em consideração que a 
verba anterior não tem sido suficiente para 
colmatar as despesas efetuadas pelos 
Agrupamentos de Escolas, assim como se 
considera que é mais eficiente, eficaz, 
diligente e célere estes disporem nos seus 
orçamentos de uma maior verba para 
manutenção e conservação dos 
equipamentos. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do Decreto-Lei 
n.º 144/2008, de 28 de julho, aprovar a 
transferência de verba para os Agrupamentos de 
Escolas abaixo indicados, visando assegurar as 
condições físicas dos edifícios e equipamentos: 
 
Agrupamento de Escolas de Apelação 
NIF: 600079198 
8.000,00 € (oito mil euros) 
 
 
Agrupamento de Escolas de Bobadela 
NIF: 600079694 
8.000,00 € (oito mil euros) 
 
 
Agrupamento de Escolas 4 de outubro 
NIF: 600085236 
8.000,00 € (oito mil euros) 
 
 
Agrupamento de Escolas Catujal-Unhos 
NIF: 600074757 
8.000,00 € (oito mil euros) 
 
 
Agrupamento de Escolas General Humberto 
Delgado 
NIF: 600079899 
8.000,00 € (oito mil euros) 
 
 
Agrupamento de Escolas n.° 1 de Loures 
NIF: 600079325 
8.000,00 € (oito mil euros) 
 
 
Agrupamento de Escolas João Villaret 
NIF: 600079465 
8.000,00 € (oito mil euros) 
 
 
Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 
NIF: 600079767 
8.000,00 € (oito mil euros) 
 
 
Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azóia 
NIF: 600079007 
8.000,00 € (oito mil euros) 
 
 
Agrupamento de Escolas de São João da Talha 
NIF: 600079341 
8.000,00 € (oito mil euros) 
 
 
 
Total: 80.000,00 € (oitenta mil euros) 

 

Loures, 27 de abril de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

HABITAÇÃO 
 

Proposta de aprovação do projeto de execução 
para a Remodelação dos Edifícios e Espaços 
Exteriores do Bairro Municipal da Quinta da Fonte, 
em Apelação, para recuperação de 54 edifícios 
municipais e requalificação e modernização do 
espaço e do ambiente urbano. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 196/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Programa Operacional Regional Lisboa, 

POR Lisboa 2020, prevê no Plano PEDU - 
Planos Estratégicos de Desenvolvimento 
Urbano, no PAICD - Plano de Ação Integrado 
para as Comunidades Desfavorecidas, na 
prioridade de investimento 9.8, a “concessão 
de apoio à regeneração física, económica e 
social das comunidades desfavorecidas em 
zonas urbanas e rurais”, no âmbito do qual se 
preconiza a qualificação e modernização do 
espaço e do ambiente urbano e ações de 
reabilitação de edifícios de habitação social; 

 
B. Foi aprovada numa primeira fase a 

candidatura de intervenção para a 
regeneração física, económica e social da 
Urbanização Quinta da Fonte - Apelação, 
englobando 41 dos 54 edifícios, por serem 
aqueles que apresentam coeficiente de 
conservação menor ou igual a 2, calculado de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 
31 de dezembro; 

 
C. A intervenção será efetuada em todos os 

edifícios do Bairro Municipal, pois embora com 
níveis de conservação diferentes, as 
patologias mais significativas são comuns, 
tornando-se necessária uma intervenção 
global; 
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D. Nos termos do referido Aviso n.º LISBOA-43-
2016-10, exige-se como critério geral de 
elegibilidade das operações, a demonstração 
do respetivo grau de maturidade, através da 
evidência da aprovação do estudo/projeto que 
identifique as ações a realizar e fundamente 
os custos e os objetivos/resultados a atingir 
com a operação. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere ao abrigo do 
disposto nas alíneas f) e t), ambas do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação em vigor, aprovar o projeto 
de execução para a Remodelação dos Edifícios e 
Espaços Exteriores do Bairro Municipal da Quinta 
da Fonte - Apelação, tendo como base os projetos 
existentes, composto pelo índice geral, memória 
descritiva e justificativa da intervenção a efetuar, 
mapa de quantidades, plano de segurança e 
saúde (PSS), plano de prevenção e gestão de 
resíduos de construção e demolição, condições 
técnicas, projeto e orçamento (estimativa de 
custo), constante das fls. 1 a 3084 do processo, 
para recuperação dos 54 edifícios municipais e 
requalificação e modernização do espaço e do 
ambiente urbano. 

 
 

Loures, 26 de abril de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 63632/LA/E/N 
Basílio dos Santos Velho 
Proposta de aprovação da isenção de 
cumprimento da totalidade dos lugares de 
estacionamento exigíveis, decorrente de 
legalização de moradia bifamiliar (Rua Circular, 2 
(Rua Sol Nascente), Lagariça, Freguesia de 
Loures), nos termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 199/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 97 e 99 e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU a fl. 100; 

 
B. Que se trata de legalização de construção 

existente, inserida em área urbana 
consolidada, onde não se verifica ser viável 
responder aos parâmetros de estacionamento 
estabelecidos pelo PDM, na versão vigente; 

 
C. A faculdade conferida à Câmara Municipal de 

Loures, nos termos do artigo 33.º do 
Regulamento Municipal de Edificação e 
Urbanização (RMEU), de isentar o 
cumprimento integral da dotação de 
estacionamento para o uso em questão; 

 
D. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 

Loures. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 63.632/LA/E/N, em nome de Basílio 
dos Santos Velho, de legalização de moradia sita 
na Rua Circular, n.º 2, (Rua Sol Nascente), na 
Lagariça, na Freguesia de Loures, ao abrigo da 
exceção prevista nos termos do n.º 3 do artigo 
150.º do Regulamento do PDM, conjugado com o 
n.º 6 do artigo 33.º do RMEU, aprovar da isenção 
do cumprimento da totalidade dos lugares de 
estacionamento exigíveis por via do PDM em 
vigor, designadamente 2 lugares de 
estacionamento. 
… 

 
Loures, 21 de abril de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Processo n.º 63824/LA/E/OR 
Cooperativa de Solidariedade Social Os 
Amigos de Sempre 
Proposta de aprovação da isenção de 
cumprimento da totalidade dos lugares de 
estacionamento exigíveis, decorrente de 
ampliação e alteração de edifício (Rua Palmira 
Bastos, 11, Bairro da Esperança, Vale Figueira, 
São João da Talha, União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela,), nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 200/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 139 a 140 e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU a fl. 141; 

 
B. Que, tratando-se de um equipamento de apoio 

a idosos - estrutura residencial, Centro de Dia 
e apoio domiciliário, a ampliação agora em 
questão não se destina a ampliar o número de 
utentes mas, tão só, a diversificação e 
qualificação dos serviços prestados; 

 
C. Que a consideração dos lugares de 

parqueamento decorrentes do aumento de 
área do equipamento, a acontecer no seu 
logradouro, constrangeria a fruição dos 
espaços exteriores por parte dos utentes; 

 
D. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela; 

 
E. A faculdade conferida à Câmara Municipal de 

Loures, nos termos do artigo 33.º do 
Regulamento Municipal de Edificação e 
Urbanização (RMEU), de isentar o 
cumprimento integral da dotação de 
estacionamento para o uso em questão. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 63824/LA/E/OR, em nome de 
Cooperativa de Solidariedade Social “Os Amigos 
de Sempre”, que respeita à ampliação das 
instalações sitas na Rua Palmira Bastos, n.º 11, no 
Bairro da Esperança, em Vale Figueira, São João 
da Talha, União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, ao abrigo 
da exceção prevista nos termos do n.º 3 do artigo 

150.º do Regulamento do PDM, conjugado com o 
n.º 6 do artigo 33.º do RMEU, aprovar da isenção 
do cumprimento da totalidade dos 4 lugares de 
estacionamento exigíveis por via do PDM. 
 
… 

 
Loures, 24 abril de 2016 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Processo n.º 63755/LA/L/OR 
Investop - Gestão de Imóveis, Lda. 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
loteamento n.º 02/1996 e de pagamento de 
compensação ao Município, em numerário, nos 
termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 208/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 201 a 205 e o despacho do 
Diretor do DPGU, a fl. 206; 

 
B. Que a alteração proposta ao alvará de 

loteamento 02/1996 incide unicamente sobre o 
lote 8, quanto aos usos admitidos (alteração 
do uso armazenal para estabelecimento 
hoteleiro) e ao número de pisos, em respeito 
pelo PDM em vigor e mantém a superfície de 
pavimento total do lote; 

 
C. Que a alteração da qualidade de uso 

preconizada, embora admitida no âmbito do 
PDM, induz, nos termos deste instrumento de 
gestão territorial, a necessidade de mais 
553,50 m2 de área de cedência para 
equipamentos e espaços verdes; 

 
D. Que não sendo possível, nem útil, garantir o 

acréscimo de área de cedência no local, o 
mesmo poderá ser compensado, nos termos 
do RJUE e sendo em numerário de acordo 
com o regulamento da tabela de taxas do 
Município em vigor; 

 
E. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Sacavém e Prior Velho. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
pretensão instruída no processo 63.755/LA/L/OR, 
em nome de Investop - Gestão de Imóveis, Lda., a 
propósito do lote 8, do alvará 02/1996, sito na 
Avenida Severiano Falcão, em Prior Veho, na 
União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, 
ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º dos 
artigos 23.º, 27.º e o n.º 4 do artigo 44.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. A alteração ao alvará de loteamento n.º 

02/1996, no que respeita às condições de 
edificabilidade do lote 8, nos termos expressos 
na planta síntese que consta a folha 42 do 
processo em referência; 

 
2. Pagamento de compensação ao Município, 

em numerário, pelo défice de área para 
equipamento e espaço verde público que, nos 
termos definidos no artigo 55.º do RMEU e no 
regulamento da tabela de taxas do Município, 
corresponde ao valor de 182.655,00 € (cento e 
oitenta e dois mil seiscentos e cinquenta e 
cinco euros). 

 
… 

 
Loures, 26 de abril de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISENÇÃO DE TAXAS 
 

Processo n.º 54580/LA/E/PE 
Associação Cantinho das Crianças do Prior 
Velho 
Proposta de isenção do pagamento de taxas 
relativas a renovação da licença e a licença de 
obras (obras em instalações da Associação, sitas 
na Rua de Moçambique, Lote 1 - Loja 3, Prior 
Velho, União das Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho), nos termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 204/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 280 e 281 e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU a fl. 282; 

 
B. Os estatutos da titular do processo, que 

atestam ser uma associação sem fins 
lucrativos, e que a pretensão de isenção de 
pagamento de taxas reporta ao licenciamento 
de construção relativa a instalações que 
prosseguirão a vocação estatutária da 
instituição. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere a aprovação da 
isenção do pagamento de taxas, nos termos do n.º 
1 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, publicado em Diário da 
República, 2.ª Série, n.º 187, de 25 de setembro 
de 2009, na redação vigente, relativamente ao 
processo n.º 54.580/LA/E/PE, em nome de 
Associação Cantinho das Crianças do Prior Velho, 
no que respeita às obras nas suas instalações, 
sitas na Rua de Moçambique, Lote 1 - Loja 3, em 
Prior Velho, na União das Freguesias de Sacavém 
e Prior Velho, quanto a: 
 
• Valor da Taxa devida pela Renovação da 

Licença (art.º 26.º do Regulamento de Taxas 
do Município) correspondente a 180,00 € 
(cento e oitenta euros); 

 
• Valor da Taxa devida pela Licença de Obras 

(Regulamento de Taxas do Município, folha de 
cálculo a folhas 248 e 249), correspondente a 
706,20 € (setecentos e seis euros e vinte 
cêntimos). 

 
… 

 



 

 
N.º 9 

  

 
 

3 de MAIO 
de 2017 

 
 
 
 

27 

 

Loures, 24 de abril de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Processo n.º 64001/LA/E/OR 
Conselho Português para os Refugiados 
Proposta de isenção do pagamento de taxas 
relativas a licença de construção (construção de 
novo Centro de Acolhimento para Refugiados, na 
Quinta do Papa Leite, São João da Talha, União 
das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela), nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 205/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fl. 398 e o despacho do Sr. Diretor do DPGU 
a fl. 399; 

 
B. O estatuto do Conselho Português para os 

Refugiados (CPR), como associação de 
solidariedade social sem fins lucrativos, 
documentado na publicação em Diário da 
República, III série, de 30-10-1991; 

 
C. Que a licença a que reporta o pedido de 

isenção se refere à construção do Centro de 
Acolhimento de Refugiados, na Quinta do 
Papa Leite, em São João da Talha, 
equipamento que servirá a atividade 
vocacional do CPR. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, publicado em Diário da 
República, 2.ª Série, n.º 187, de 25 de setembro 
de 2009, na redação vigente, relativamente ao 
processo n.º 64001/LA/E/OR, em nome de 
Conselho Português para os Refugiados, que 
reporta à construção de um novo Centro de 
Acolhimento para Refugiados, na Quinta do Papa 
Leite, em São João da Talha, na União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela: 

Aprovar a isenção do pagamento da taxa relativa à 
licença de construção, no valor de 7.442,51 € 
(sete mil quatrocentos e quarenta e dois euros e 
cinquenta e um cêntimos). 
 
… 

 
Loures, 24 de abril de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

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

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 206/2017 

 
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/36989/2017, 
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: 
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Aprovar a isenção do pagamento da taxa de ruído 
prevista no artigo 105.º do R.M.T. de Loures, no 
valor total de 140,00 € (cento e quarenta 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 uma noite de 
fados, no edifício sede da Associação, em 
Fanhões, das 21h00, do dia 06-05-2017, às 
03h00, do dia 07-05-2017. 
… 

 
Loures, 19 de abril de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Proposta de aprovação da isenção do pagamento 
de taxa devida pela emissão de Licença de Ruído 
para atividade ruidosa de caráter temporário - Dia 
de Integração de Agrupamento de Escolas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 207/2017 

 
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. Que o Agrupamento de Escolas General 

Humberto Delgado é um estabelecimento de 
ensino público. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
pretensão instruída com o registo E/30630/2017, 
em nome de Agrupamento de Escolas General 
Humberto Delgado, com sede na Rua Vergilio 
Ferreira - Torres da Bela Vista, Santo António dos 
Cavaleiros, na União das Freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas, 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 no artigo 105.º do R.M.T. de Loures, no 
valor total de 200,00 € (duzentos euros), ao 
Agrupamento de Escolas General Humberto 
Delgado, pela emissão de licença de ruído para 
atividade ruidosa de caráter temporário, para a 
realização do dia de integração do agrupamento 
com o tema “Liberdade”, na Escola General 
Humberto Delgado, nos dias 1 e 2 de maio das 
19h00 às 24h00. 
 
… 

 
Loures, 19 de abril de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

AMBIENTE 
 

Proposta de celebração de Protocolo de 
Cooperação entre o Município de Loures e a 
Sogilub - Sociedade de Gestão Integrada de Óleos 
Lubrificantes Usados, Lda. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 209/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Os óleos lubrificantes usados constituem 

resíduos perigosos, cujo potencial de 
contaminação do solo e da água é muito 
elevado; 

 
B. No exercício das suas competências e 

atribuições, o Município de Loures produz 
óleos lubrificantes usados, os quais importa 
armazenar e tratar de forma adequada; 

 
C. A SOGILUB é uma pessoa coletiva criada nos 

termos do Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de 
julho, com a última alteração introduzida pelo 
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho e 
licenciada como entidade gestora do Sistema 
Integrado de Gestão de Óleos Usados 
(SIGOU); 
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D. Nos termos da licença concedida à SOGILUB, 
esta entidade pode promover sinergias, 
através de protocolos de colaboração e/ou 
acordos com outras entidades, com vista ao 
cumprimento das metas de regeneração, 
reciclagem e de valorização; 

 
E. Ambas as Partes reconhecem a necessidade 

de se impulsionar uma gestão ambientalmente 
equilibrada dos óleos lubrificantes usados 
produzidos em Portugal, assegurando que o 
seu tratamento e reciclagem decorram no 
estrito respeito por todas as normas legais, 
pelo que importa promover também a recolha 
e armazenamento de óleos lubrificantes 
usados produzidos por pequenos produtores. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea u) do número 1 do Artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
celebração do Protocolo de Cooperação entre o 
Município de Loures e a Sogilub - Sociedade de 
Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, 
Lda., nos termos da minuta que se anexa. 

 
 

Loures, 26 de abril de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 

                            
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

Entre: 
 
Município de Loures, com sede em Praça da 
Liberdade, 2674-501 Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996 neste ato representado por Dr. 
Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Loures com 
poderes para o ato, adiante designado por 
Município de Loures 
 
e 
 
 

SOGILUB - Sociedade de Gestão Integrada de 
Óleos Lubrificantes Usados, Lda., com sede na 
Av. Eng.º Duarte Pacheco, Torre 2, Piso 6, Sala 4, 
Amoreiras, 1070-102 Lisboa, pessoa coletiva 
número 507026594 matriculada na Conservatória 
do Registo Comercial de Lisboa, com o mesmo 
número, neste ato devidamente representada por 
Aníbal Vicente, na qualidade de Diretor Executivo 
com poderes para o ato, adiante designada por 
“SOGILUB”. 
 
De ora em diante também designados por 
“PARTES” ou “PARTE” quando conjunta ou 
indistintamente referidos. 
 
Considerando que: 
 
a) O Município de Loures é uma entidade que se 

dedica, entre outros, à administração pública 
local e educação ambiental; 

 
b) A SOGILUB é uma pessoa coletiva criada nos 

termos do Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de 
julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, 
de 17 de junho, cujo objeto consiste na 
“prestação de serviços de gestão integrada de 
óleos lubrificantes usados, incluindo 
organização de recolha, transporte, 
armazenagem, seu tratamento e valorização; 
realização de estudos, campanhas, 
promoções e ações de comunicação; 
desenvolvimento e manutenção informática de 
base de dados”, tendo sido licenciada como 
entidade gestora do Sistema Integrado de 
Gestão de Óleos Usados (SIGOU), por 
decisão conjunta dos Ministérios do Ambiente, 
do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Regional e da Economia e 
Inovação, de acordo com o previsto no n.º 1 
do artigo 11.º do mencionado diploma legal; 

 
c) Por via do Despacho n.º 4383/2015 dos 

Ministérios da Economia e do Ambiente, 
Ordenamento do Território e Energia - 
Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto 
e da Economia e do Ambiente - publicado no 
Diário da República, 2.ª Série, n.º 84, de 30 de 
abril de 2015, foi concedida à SOGILUB, uma 
nova licença para a gestão do SIGOU, válida 
até 31 de dezembro de 2019 - adiante apenas 
“Licença”; 

 
d) Nos termos da Condição Especial 6.2.1) da 

Licença, a SOGILUB pode promover sinergias, 
através de protocolos de colaboração e/ou 
acordos com outras entidades, com vista ao 
cumprimento das metas de regeneração, 
reciclagem e de valorização identificados no 
subcapítulo 1.3.1. da Licença; 
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e) No exercício das suas competências, os 
sistemas municipais produzem Óleos 
Lubrificantes Usados e veem-se, muitas 
vezes, na contingência de recolher Óleos 
Lubrificantes Usados depositados nas suas 
instalações, aos quais importa dar um destino 
adequado; 

 
f) Ambas as Partes reconhecem a necessidade 

de se impulsionar uma gestão ambientalmente 
equilibrada dos Óleos Lubrificantes Usados 
produzidos em Portugal, assegurando que o 
seu tratamento e reciclagem decorram no 
estrito respeito por todas as normas legais. 

 
 
É celebrado o presente Protocolo de Cooperação, 
nos termos da Condição Especial 6.2.1) da 
Licença, que se subordina aos considerandos 
anteriores e se rege pelas seguintes cláusulas: 

 
 

Cláusula Primeira 
Objeto 

 
1. Pelo presente Protocolo, as Partes pretendem 

estabelecer mecanismos de cooperação, com 
vista à gestão ambientalmente equilibrada dos 
óleos lubrificantes usados produzidos pelo 
Município de Loures, na qualidade de gestora 
da sua frota municipal, sem prejuízo do 
disposto no n.º 4 da presente cláusula. 

 
2. Como tal, as Partes acordam na colocação de 

3 reservatórios que funcionarão como local de 
receção de Óleos Usados, adiante designados 
por oleões, e que serão distribuídos nas 
instalações da Câmara Municipal de Loures: 
Oficinas Municipais, Rua do Funchal, 2670-
364 Loures (Coordenadas Geográficas 
ETRS89 (graus): Latitude = 38° 50’ 4.7142” 
Longitude = -9° 10’ 13.314”). 

 
3. O Município de Loures aceita a propriedade 

dos oleões e assume, por si e por todos os 
seus trabalhadores e colaboradores, toda a 
responsabilidade inerente à propriedade, 
detenção e bom uso dos mesmos, os quais 
lhe são cedidos em bom estado de 
conservação e aptos ao fim a que se 
destinam. 

 
4. Considerando que os óleos usados 

provenientes dos cidadãos ficam abrangidos 
pelo SIGOU, a título residual, os oleões 
cedidos ao Município de Loures podem 
receber os mesmos, em respeito pelas 
responsabilidades e garantias infra. 

 

5. A SOGILUB fica expressamente excluída de 
qualquer responsabilidade ambiental ou outra 
decorrente do uso dos oleões para fim diverso 
daquele a que se destinam, bem como, por 
qualquer responsabilidade decorrente da falta 
de boa conservação, manutenção e vigilância 
dos mesmos. 

 
 

Cláusula Segunda 
Ações a desenvolver pela SOGILUB 

 
No âmbito do presente Protocolo, a SOGILUB 
compromete-se a: 
 
a) Participar, de acordo com as suas 

disponibilidades e no âmbito das suas 
competências, em ações de 
formação/informação/divulgação promovidas 
pelo Município de Loures e para as quais a 
sua colaboração venha a ser solicitada; 

 
b) Colaborar em ações de formação ou 

informação identificadas pelo Município de 
Loures como importantes para a promoção de 
comportamentos tendentes à melhoria da 
recolha, segregação e encaminhamento dos 
resíduos; 

 
c) Disponibilizar 3 oleões, para colocação nos 

locais identificados número dois da Cláusula 
Primeira supra; 

 
d) Garantir a recolha dos óleos usados 

produzidos, de acordo com os requisitos legais 
em vigor, e manter o registo atualizado dos 
números relativos à quantidade de óleos 
recolhidos no local de entrega acima 
identificado, para fins estatísticos. 

 
 

Cláusula Terceira 
Ações a desenvolver pelo Município de Loures 

 
1. No âmbito do presente Protocolo, o Município 

de Loures compromete-se a: 
 
a) Divulgar e informar, quer os seus 

colaboradores, quer o público em geral, sobre 
o correto encaminhamento a dar aos óleos 
usados produzidos, de acordo com a 
legislação e regulamentação existente e a 
que, durante a execução do presente 
Protocolo, venha a ser publicada; 

 
b) Garantir que os oleões cedidos pela SOGILUB 

são usados exclusivamente para a 
armazenagem de óleos lubrificantes usados; 
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c) Garantir que os referidos oleões são 
colocados e mantidos em locais devidamente 
controlados de modo a permitir o acesso 
condicionado de cidadãos apenas para os fins 
de entrega de óleos lubrificantes usados; 

 
d) Garantir a realização das operações 

necessárias à manutenção dos oleões em 
bom estado de conservação, bem como 
assegurar o encaminhamento dos mesmos 
para destino final, atendendo a que estes são 
construídos em material reciclável, findo que 
seja o seu período útil de vida, suportando 
todos os inerentes custos; 

 
e) Garantir a colocação dos oleões em local que 

respeite as normas de segurança e ambiente, 
entre outras, segregado e identificado, 
coberto, com boa visibilidade, adequada 
ventilação e acessibilidade, protegido contra 
impactos, afastado de fontes de ignição 
(proibição de fumar e foguear), com solo 
impermeável, fácil acesso frontal, provido de 
meios de proteção e combate a incêndio e kit 
de absorção de derrames; 

 
f) Assegurar a limpeza e funcionalidade do local 

onde se situam os oleões, para que a recolha 
do óleo usado aí decorra de forma rápida e 
segura; 

 
g) Garantir o registo permanente dos serviços 

produtores de óleos usados e cidadãos que 
fazem as entregas de modo a permitir à 
SOGILUB a identificação dos respetivos 
mesmos em caso de contaminação dos óleos 
usados entregues; 

 
h) Garantir o bom acondicionamento dos oleões 

e respetiva segurança contra impactos e 
derrames e assegurar o cumprimento das 
regras estabelecidas pelas autoridades para 
os locais de colocação dos oleões; 

 
i) Garantir a correta receção dos óleos 

entregues pelos serviços produtores de óleos 
usados e cidadãos e o controlo do nível do 
depósito; 

 
j) Solicitar a recolha atempada dos óleos usados 

armazenados nos oleões ao recolhedor 
indicado, a cada momento, pela SOGILUB; 

 
k) Obter os dados exatos de georreferenciação 

dos oleões a fim dos mesmos poderem estar 
devidamente identificados, entre outros, no 
site da SOGILUB; 

 
l) Cumprir a legislação em vigor para a gestão 

deste tipo de resíduo. 

2. No âmbito do SIGOU, o Município de Loures é 
responsável pela correta armazenagem dos 
óleos usados nos oleões acima identificados, 
nos termos da legislação em vigor e boas 
práticas ambientais vigentes. 

 
3. O Município de Loures compromete-se a não 

permitir a mistura nos óleos lubrificantes 
usados de quaisquer outros produtos. Os 
depósitos e locais de armazenagem dos óleos 
usados terão de permitir a sua recolha por 
aspiração para o camião cisterna em 
condições de segurança. 

 
4. Nos casos em que sejam identificadas 

situações de não conformidade com as 
disposições legais aplicáveis no local de 
produção/recolha, é da total responsabilidade 
do Município de Loures, o encaminhamento 
para destino final dos resíduos, bem como os 
custos associados à sua gestão adequada nos 
termos da legislação em vigor, devendo a 
decisão acerca do encaminhamento para 
destino final adequado ser tomada em 
conjunto com a SOGILUB. 

 
 

Cláusula Quarta 
Avaliação 

 
1. O Município de Loures e a SOGILUB poderão 

realizar uma reunião anual com vista a avaliar 
os resultados do presente Protocolo, cuja 
data, local e hora será a acordar entre as 
Partes. 

 
2. O Município de Loures ficará disponível para 

reunir mediante solicitação da SOGILUB, 
podendo igualmente, quando se justificar, 
solicitar reunião à mesma. 

 
3. Os oleões cedidos ao Município de Loures 

poderão ser objeto de verificação por uma 
entidade externa idónea indicada pela 
SOGILUB, nos termos e para os efeitos das 
auditorias previstas na Licença. 

 
 
 

Cláusula Quinta 
Comunicações 

 
1. Todas as comunicações entre as Partes a 

efetuar ao abrigo do presente Protocolo 
devem ser efetuadas por escrito, mediante 
carta ou e-mail, para as respetivas moradas a 
seguir indicadas: 
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Município de Loures 
 
Oficinas Municipais, Rua do Funchal 
2670-364 Loures 
Telefone: 211150732 
A/C: Departamento de Ambiente 
Email: usa@cm-loures.pt 
 
 
SOGILUB - Sociedade de Gestão Integrada de 
Óleos Lubrificantes Usados, Lda. 
 
Telefone: 213802040 
Av. Eng.º Duarte Pacheco, Torre 2, Piso 6, Sala 4 
- Amoreiras 
1070-102 Lisboa 
Email: geral@ecolub.pt 
 
2. Quaisquer alterações aos endereços indicados 

no número anterior apenas se tornarão 
efetivas após a receção pelas Partes da 
respetiva comunicação escrita. 

 
 

Cláusula Sexta 
Aditamentos 

 
Todos os aditamentos ao presente Protocolo farão 
parte integrante do mesmo e deverão constar de 
documento escrito e assinado por ambas as 
Partes. 

 
 

Cláusula Sétima 
Confidencialidade 

 
1. As Partes comprometem-se a manter toda e 

qualquer informação e/ou documentação 
obtida e correspondência trocada, classificada 
pela entidade emissora de confidencial, na 
mais estrita confidencialidade. 

 
2. Excetuam-se do disposto no número 

antecedente as situações de litígio em que 
seja necessário apresentar documentos e 
revelar informações para efeitos de defesa dos 
direitos e interesses de uma das Partes. 

 
3. A obrigação de confidencialidade manter-se-á 

mesmo após o termo de vigência do presente 
Protocolo. 

 
 

Cláusula Oitava 
Duração 

 
O presente Protocolo inicia a produção dos seus 
efeitos na data da respetiva assinatura e durará 
até ao final do atual período de licença da 
SOGILUB. 

Cláusula Nona 
Resolução 

 
O presente Protocolo pode ser resolvido a todo o 
tempo por qualquer uma das Partes, com base no 
seu incumprimento. 

 
 

Cláusula Décima 
Exercício de Direitos 

 
Fica desde já estabelecido que o não exercício 
imediato ou o atraso no exercício de qualquer 
direito ou faculdade previsto no presente Protocolo 
por qualquer um das Partes não determina 
renúncia ao mesmo ou preclusão do direito de o 
exercer, mantendo a Parte em causa o direito de a 
qualquer momento exercer o respetivo direito ou 
faculdade. 

 
 

Cláusula Décima Primeira 
Foro 

 
1. As Partes comprometem-se a envidar todos os 

esforços para chegarem a soluções 
concertadas e amigáveis no caso de surgirem 
dúvidas ou diferendos respeitantes à validade, 
interpretação ou execução do presente 
Protocolo. 

 
2. Caso as Partes não consigam resolver os 

diferendos nos termos do número 
antecedente, o litígio resultante da validade, 
interpretação ou execução do presente 
Protocolo deverá ser dirimido nos tribunais da 
comarca de Lisboa, com renúncia expressa a 
quaisquer outros. 

 
 
Feito em Loures aos __ de _____ de 2017, em 
duas vias, ambas valendo como originais, 
devidamente rubricadas e assinadas, ficando uma 
na posse de cada uma das Partes. 
 

Pelo Município de Loures 
 

Dr. Bernardino Soares 
(Presidente da Câmara Municipal) 

 
 
 

Pela SOGILUB 
 

Aníbal Vicente 
(Diretor Executivo) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de celebração de Protocolo de 
Cooperação entre o Município de Loures e a EDP 
DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 210/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures, no âmbito da 

implementação da estratégia de reabilitação 
da iluminação pública do concelho, em curso, 
preconizou, entre outros, um projeto de 
modernização ao nível da instalação de 
equipamentos atualizados e eficazes, por 
forma a disponibilizar à população um serviço 
público de iluminação diferenciado e eficiente; 

 
B. No sentido de ir ao encontro das metas 

nacionais e europeias de redução dos 
consumos de energia elétrica, o Município 
adquiriu 830 balastros eletrónicos, que serão 
instalados na rede de iluminação pública do 
concelho, em locais previamente 
estabelecidos pelos serviços municipais, 
designadamente nas localidades de 
Moscavide, Portela e Bobadela; 

 
C. A instalação e funcionamento dos balastros 

eletrónicos permitirá uma redução no consumo 
de energia elétrica que se situa entre os 40 e 
os 45%, percentagem que representa um 
impacto financeiro significativo para o 
Município; 

 
D. A EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA S.A. 

afirma-se hoje como uma entidade de 
referência no domínio da eficiência energética, 
tendo demonstrado o seu apoio ao projeto 
desenvolvido pelo Município de Loures; 

 
E. Enquanto entidade responsável pela 

manutenção do sistema de iluminação pública, 
a EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA S.A. 
disponibilizou-se para proceder à instalação, 
sem encargos para o Município, dos referidos 
equipamentos eletrónicos adquiridos pelo 
Município. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea u) do número 1 do Artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
celebração do Protocolo de Colaboração entre o 
Município de Loures e a EDP DISTRIBUIÇÃO - 
ENERGIA S.A., nos termos da minuta que se 
anexa. 

Loures, 26 de abril de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 

                         
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

Entre: 
 
Município de Loures, adiante designado por 
“Município” ou primeiro outorgante, pessoa 
coletiva de direito público, com o NIPC 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, 
2674-501 Loures, representado neste ato pelo seu 
Presidente, Dr. Bernardino José Torrão Soares 
 
e 
 
EDP DISTRIBUIÇÃO - ENERGIA, SA, adiante 
designada como “EDP Distribuição” ou segunda 
outorgante, com o número de registo de pessoa 
coletiva 504392029, com sede na Rua Camilo 
Castelo Branco, n.º 43, em Lisboa, neste ato 
representada pelo xxxxxxxxxxxxxx, portador do 
Bilhete de Identidade com o número xxxxxxxxxx, 
válido até xxxxxxxxxx, com legitimidade para o 
ato, conforme xxxxxxxxxxxxxx. 
 
De ora em diante também designados por 
“PARTES” ou “PARTE” quando conjunta ou 
indistintamente referidos. 
 
Considerando que: 
 
- O Município de Loures implementou uma 

estratégia de reabilitação da iluminação 
pública do concelho que prevê, entre outros, 
um projeto de modernização ao nível da 
instalação de equipamentos atualizados e 
eficazes, por forma a disponibilizar à 
população um serviço público de iluminação 
diferenciado e eficiente; 

 
- A estratégia de modernização adotada pelo 

Município de Loures prende-se, em larga 
escala, com a redução dos consumos de 
energia elétrica e com a redução da fatura 
energética, no sentido de ir ao encontro das 
metas nacionais e europeias de redução dos 
consumos de energia elétrica; 
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- No âmbito da estratégia de eficiência 
energética preconizada pelo Município de 
Loures, foi efetuada uma aquisição de 830 
balastros eletrónicos, que serão instalados na 
rede de iluminação pública do concelho, em 
locais previamente definidos pelos serviços 
municipais; 

 
- A EDP Distribuição, na qualidade de 

concessionária da distribuição de eletricidade 
em baixa tensão, no Município de Loures, 
afirma-se hoje como uma entidade de 
referência no domínio da eficiência energética, 
tendo demonstrado o seu apoio ao projeto 
desenvolvido pelo Município de Loures; 

 
- Enquanto entidade responsável pela 

manutenção do sistema de iluminação pública, 
o qual integra a concessão supra referida, a 
EDP Distribuição disponibilizou-se para 
proceder à instalação, sem encargos para o 
Município, dos referidos equipamentos 
eletrónicos adquiridos pelo Município. 

 
 
É livremente celebrado e de boa-fé reduzido a 
escrito o presente Protocolo de Colaboração, que 
se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objeto) 

 
O presente protocolo tem como objeto o 
estabelecimento da cooperação entre o Município 
de Loures e a EDP Distribuição no sentido da 
instalação e manutenção de balastros eletrónicos 
na rede de iluminação pública do concelho de 
Loures. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações do Município de Loures) 

 
1. O Município de Loures compromete-se a: 
 
a. Adquirir os balastros eletrónicos compatíveis 

com os sistemas de iluminação pública do 
concelho de Loures, respeitando o 
especificado nos documentos técnicos 
normativos da EDP Distribuição em vigor; 

 
b. Entregar os 830 balastros eletrónicos nas 

instalações da EDP sitas na Rua do Funchal, 
no Fanqueiro em Loures; 

 
c. Identificar e fornecer a localização 

georreferenciada de todos os locais de 
instalação dos balastros eletrónicos à EDP 
Distribuição; 

d. Prestar toda a colaboração solicitada pela 
EDP Distribuição no âmbito do objeto do 
presente Protocolo; 

 
e. Mencionar a colaboração da EDP Distribuição 

em eventual divulgação da implementação da 
medida de eficiência energética relacionada 
com a instalação dos balastros eletrónicos na 
iluminação pública. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Obrigações da EDP Distribuição) 

 
A EDP Distribuição compromete-se: 
 
a. Colaborar com o Município nos termos 

acordados por ambas as partes e objeto do 
presente Protocolo; 

 
b. Receber os 830 balastros eletrónicos 

entregues pelo Município nas instalações 
referidas na Cláusula anterior; 

 
c. Proceder à instalação dos 830 balastros 

eletrónicos referidos em b. sem qualquer 
encargo para o Município, nos locais 
devidamente identificados por aquele (cfr. 
ANEXO 1, que faz parte integrante do 
presente Protocolo); 

 
d. Cumprir todas as normas de segurança na 

instalação dos equipamentos eletrónicos; 
 
e. Assegurar o encaminhamento adequado dos 

resíduos resultantes da operação de 
instalação; 

 
f. Mencionar a colaboração com o Município de 

Loures em eventual divulgação da 
implementação da medida de eficiência 
energética relacionada com a instalação dos 
balastros eletrónicos na iluminação pública. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Execução do Protocolo de Colaboração) 

 
1. A execução do presente protocolo não implica 

quaisquer contrapartidas financeiras para 
nenhuma das partes. 

 
2. A EDP Distribuição não se responsabiliza por 

avarias dos balastros eletrónicos. 
 
3. A conservação dos balastros deverá ser 

exclusivamente levada a cabo pela EDP 
Distribuição, sem prejuízo das 
responsabilidades do Município relativas à 
entrega dos balastros eletrónicos para 
substituição. 
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4. Deverá ser assegurada pelo Município e a 
suas expensas, no momento da instalação dos 
balastros eletrónicos objeto do plano, uma 
bolsa correspondente a 1% desses balastros 
eletrónicos, para garantir a substituição 
expedita dos balastros eletrónicos avariados 
ou danificados, quer com origem em defeito de 
fabrico ou de produção, quer em casos 
fortuitos ou de força maior. 

 
5. A bolsa de balastros eletrónicos referida no 

número anterior deverá ser mantida durante 
todo o tempo em que os balastros 
permanecerem instalados e, logo que atinja o 
stock de 0,5%, deverá ser reposta pelo 
Município, no prazo de 2 dias úteis, após 
notificação da EDP Distribuição para o efeito. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
(Início, Vigência e Alterações ao Protocolo) 

 
1. O presente Protocolo terá a duração de 1 ano, 

podendo ser denunciado, a todo o tempo, por 
iniciativa de uma das Partes, comunicada à 
outra com uma antecedência de sessenta dias 
à data da produção de efeitos da denúncia. 

 
2. O prazo de vigência referido no número 

anterior não prejudica a aplicação dos 
números 4 e 5 da Cláusula Quarta que 
vigorarão durante o tempo de permanência e 
funcionamento dos balastros eletrónicos na 
rede de distribuição tendo como limite o termo 
da concessão. 

 
3. Qualquer alteração ou aditamento ao presente 

protocolo carece de prévio acordo entre as 
Partes as quais deverão ser reduzidas a 
escrito. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
(Incumprimento) 

 
1. O incumprimento das obrigações previstas no 

presente protocolo confere à Parte não faltosa 
o direito de proceder à resolução do mesmo 
com efeitos imediatos, através de carta 
registada com aviso de receção, e na qual se 
fundamentam os motivos que sustentam a 
justa causa invocada. 

 
2. A Parte que proceder à resolução do presente 

acordo fica imediatamente liberta do 
cumprimento de quaisquer obrigações 
decorrentes da celebração do presente 
protocolo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Comunicação entre as Partes) 

 
1. As Partes acordam que todas as 

comunicações e notificações, no âmbito do 
presente protocolo, só se consideram válidas 
de plena eficácia desde que efetivadas para 
as seguintes moradas e correio eletrónico: 

 
- MUNICÍPIO DE LOURES, Praça da Liberdade 

- 2674-501 Loures, TeIf: 211150732; Email: 
usa@cm-loures.pt 

 
- EDP, ……………………… 
 
 
2. Quaisquer alterações aos endereços indicados 

no número anterior apenas se tornarão 
efetivas após a receção pelas Partes da 
respetiva comunicação escrita. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
(Dúvidas e Omissões e Foro Competente) 

 
1. As Partes comprometem-se a envidar todos os 

esforços para chegarem a soluções 
concertadas e de interesse comum no caso de 
surgirem dúvidas ou diferendos respeitantes à 
validade, interpretação ou execução do 
presente protocolo. 

 
2. Caso as Partes não consigam resolver os 

diferendos nos termos do número anterior, os 
litígios resultantes da validade, interpretação 
ou execução do presente Protocolo deverão 
ser dirimidos no Tribunal Judicial da Comarca 
de Lisboa Norte, com renúncia expressa a 
qualquer outro. 

 
 
O presente Protocolo de Colaboração é elaborado 
em duplicado e será assinado e rubricado pelas 
Partes, destinando-se um exemplar a cada uma 
delas. 

 
 

Loures, … de ………. de 2017 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
(Dr. Bernardino José Torrão Soares) 

 
 
 

O xxxxxxx da EDP Distribuição - Energia, SA 
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 
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(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
E 

GESTÃO 
URBANÍSTICA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 125 

 
de 11 de abril de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 13 de abril de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística 

 
Substituição do chefe da UFTU 

 
Ao Diretor do DPGU 
 
Considerando a ausência do signatário, no 
período de 17/4/2017, a 28/4/2017, por motivo de 
férias, proponho que sejam cometidas as 
competências, que me foram subdelegadas pelo 
despacho do Sr. Diretor, n.º 195/2016, de 
8/8/2016, na Eng.ª Dina Santos. 
 
Mais proponho que os processos ou expediente 
que careçam de despacho superior sejam 
remetidos diretamente pelos técnicos ao Sr. 
Diretor, sem necessidade de passarem pela chefia 
da unidade em exercício, no sentido de agilizar 
procedimentos. 

 
 

O chefe da UFTU 
 

(a) Francisco Santos 
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ATENDIMENTO 
INFORMAÇÃO 

E 
COMUNICAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 100/DAIC/CG 

 
de 12 de abril de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 21 de abril de 2017, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
Substituição do chefe da Divisão 

de Atendimento, Informação e Comunicação, 
de 24 a 28 de abril 

 
Considerando a ausência do signatário, de 24 a 28 
de abril, por motivo de férias, propõe-se que as 
competências que me foram delegadas através do 
despacho número 231/2016 sejam asseguradas, 
naquele período, pela técnica superior Rita Maria 
Gomes Correia (número Informático 32463). 
 
Em caso de concordância superior, propõe-se que 
a presente informação seja divulgada pelos 
serviços municipais, para os efeitos devidos. 

 
Loures, 12 de abril de 2017 

 
 

O chefe da Divisão de Atendimento, 
Informação e Comunicação 

 
(a) Carlos Gomes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 049/DA/PJA 

 
de 17 de abril de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 19 de abril de 2017, 
pelo Sr. Vereador Tiago Matias 

 
Substituição do Diretor 

do Departamento de Ambiente 
 

Considerando a ausência do signatário no período 
de 24 a 28 de abril, por motivo de férias, proponho 
que as competências que me foram subdelegadas 
sejam assumidas pela Sr.ª Chefe da Unidade de 
Sustentabilidade Ambiental, Eng.ª Ana Gaiolas. 
 
Em caso de concordância superior, mais se 
propõe remeter a presente informação ao 
DGMA/DGDA/EXPEDIENTE, para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

O Diretor do Departamento de Ambiente 
 

(a) Pedro Amorim 
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PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 660/DCA/VA 

 
de 21 de abril de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Planeamento Financeiro 
e Aprovisionamento 

 
Coordenação do trabalho 

na Divisão de Contratação e Aprovisionamento 
no período de férias 

 
Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, no período compreendido entre os dias 
24/04 e 28/04/2017, propõe-se que sejam 
cometidas as competências que me foram 
delegadas através do despacho 276/16, no 
Técnico Superior Rui Miguel dos Santos. 
 
Mais se propõe o envio da presente Informação ao 
DGMA/DGDA/EXP - expediente, para divulgação. 

 
 

O Chefe da Divisão 
de Contratação e Aprovisionamento 

 
(a) Viriato Aguilar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 04/DGRH/CE 

 
de 24 de abril de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 27 de abril de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos 

 
Substituição em período de férias 

 
Considerando a ausência ao serviço do signatário, 
de 2 a 5 de maio, por motivo de gozo de férias, 
propõe-se que as competências que lhe foram 
subdelegadas, através do Despacho n.º 248/2016, 
de 02/09/2016, possam ser asseguradas nesse 
período pela Técnica Superior Maria do Carmo 
Lucinda Martins da Silva. 
 
Em caso de concordância, mais se propõe a 
divulgação da presente informação, pela 
DGDA/Expediente. 

 
 

O Chefe de Divisão 
 

(a) Cândido Esteves 
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NOTA RETIFICATIVA 
 

Edição n.º 8, de 19 de abril de 2017 
 

Na 88.ª Reunião Ordinária de Câmara Municipal, 
realizada em 19 de abril de 2017, foram 
introduzidas alterações às Propostas n.º 166/2017 
e n.º 167/2017 [publicadas, respetivamente, na pág. 6 e 

na pág. 7 da Edição n.º 8 da publicação L o u r e sL o u r e sL o u r e sL o u r e s  
MUNICIPAL], pelo que, na presente edição, se 
procede à republicação daquelas propostas, já 
com as alterações introduzidas. 

 
 

Processo n.º 44840/DCA/2017 
Concurso público para aquisição de apólices 
de seguro 
Proposta de ratificação do ato de prestação de 
esclarecimentos e de modificação das peças do 
procedimento, 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 e de 
modificação das peças do procedimento, 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) 
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NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas características, 
o documento “Esclarecimentos” referido supra 
encontra-se disponível, em suporte informático, 
para eventual consulta, no Gabinete Loures 
Municipal. 
 
 
 
 
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 e de modificação das peças do 
procedimento, praticado pelo Sr. Presidente da 
Câmara em 12 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 
asséticos 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 e de 
modificação das peças do procedimento, 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 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) 
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NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas características, 
o documento “Esclarecimentos” referido supra 
encontra-se disponível, para eventual consulta, em 
suporte informático, no Gabinete Loures Municipal. 

 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 3198/2017 

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

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
NIF e designação da entidade adjudicante:  
501294996 - Município de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade  
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
Telefone: 00351 211151652 
Fax: 00351 211151751 
Endereço Eletrónico: direp@cm-loures.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Repavimentação do B.º 
das Maroitas em São João da Talha e do B.º das 
Courelas em Santa Iria de Azóia 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
Valor do preço base do procedimento 344185.55 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 45233222 
Valor: 344185.55 EUR 
 
3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
O concurso destina-se à instituição de um sistema 
de aquisição dinâmico: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 

4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS VARIANTES: Não 

 
6- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
São João da Talha e Santa Iria de Azóia 
País: PORTUGAL 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Código NUTS: PT171 
 
7- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Empreitadas de obras públicas 
Prazo contratual de 55 dias contados nos termos 
do disposto no n.º 1 do artigo 362.º do CCP 
 
8- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS 

TERMOS DO N.º 6 DO ARTIGO 81.º DO CCP 
 
Os constantes do ponto 22 do Programa de 
Concurso 
 
9- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
9.1. Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
de Infraestruturas Rodoviárias e Espaço Público 
Endereço desse serviço: Av. das Descobertas n.º 
15 - 4.º E, Infantado 
Código postal: 2670-383 
Localidade: Infantado - Loures 
Telefone: 00351 211151618 
Endereço Eletrónico: direp@cm-loures.pt 
 
9.2. Meio eletrónico de fornecimento das peças do 

concurso e de apresentação das propostas 
 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante  
www.vortalgov.pt 
 
10- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

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

 
Até às 17:00 do 15.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
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11- PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

 
66 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
12- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Proposta economicamente mais vantajosa 
Fatores e eventuais subfatores acompanhados 
dos respetivos coeficientes de ponderação: A 
adjudicação será feita segundo o critério da 
proposta economicamente mais vantajosa, de 
acordo com o definido no ponto 19 do Programa 
de Concurso. Em caso de empate, será usado 
como critério de desempate a proposta com o 
preço mais baixo. 
 
14- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Município de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
Telefone: 00351 211150100 
Fax: 00351 211151709 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
Prazo de interposição do recurso: 5 dias 
 
15- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2017/04/19 
 
16- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

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

 
17- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
1657/DOM. 
Caso a data limite de entrega das propostas 
coincida com dia feriado, fim de semana ou dia de 
dispensa de trabalho, a data limite para entrega 
das propostas será as 17h00 do dia útil seguinte. 
Regime de contratação: DL n.º 18/2008, de 29.01 
 
18- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Paulo Jorge Piteira Leão 
Cargo: Vice-Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 78, de 20 de abril de 2017] 

 
 

AVISO n.º 4304/2017 
 

Lista unitária de ordenação final 
do procedimento concursal comum 

para Assistente Operacional 
Carpinteiro de Limpos 

 
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/Carpinteiro de Limpos na modalidade 
de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado para o exercício de funções 
na área profissional de Carpinteiro de Limpos, 
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 20 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. 

 
24 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 79, de 21 de abril de 2017] 

 
 
 
 

AVISO n.º 4305/2017 
 

Lista unitária de ordenação final 
do procedimento concursal comum 

para Assistente Operacional 
Eletricista 

 
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/Eletricista na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para o exercício de funções na área 
profissional de Eletricista, aberto através do Aviso 
n.º 8036/2016, publicado no Diário da República, 
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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 20 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. 

 
24 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 79, de 21 de abril de 2017] 

 
 
 

AVISO n.º 4306/2017 
 

Lista unitária de ordenação final 
do procedimento concursal comum 

para Assistente Operacional 
Canalizador 

 
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/Canalizador na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado para o exercício de funções 
na área profissional de Canalizador, 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 20 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. 

 
24 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 79, de 21 de abril de 2017] 

 

AVISO n.º 4307/2017 
 

Lista unitária de ordenação final 
do procedimento concursal comum 

para Assistente Operacional 
Calceteiro 

 
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/Calceteiro na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para o exercício de funções na área 
profissional de Calceteiro, 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 22 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. 

 
24 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 79, de 21 de abril de 2017] 

 
 
 

AVISO n.º 4738/2017 
 

Procedimento concursal para constituição de 
reserva de recrutamento para a carreira de 
assistente técnico - Resultados da aplicação 
do método de seleção facultativo (entrevista 
profissional de seleção) e lista unitária de 
ordenação final - Notificação de candidatos 

 
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do 
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 
145-A/2011, de 6 de abril, informam-se os 
candidatos ao procedimento concursal para 
constituição de reserva de recrutamento para a 
carreira de Assistente Técnico, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 156, de 16 de agosto 
de 2016, através do Aviso n.º 10109/2016 que se 
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encontra afixada nas instalações do Departamento 
de Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures, sita na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7 
em Loures, e disponibilizada na sua página 
eletrónica, a ata n.º 10 que contém as exclusões 
ocorridas pela aplicação do método de seleção 
facultativo (entrevista profissional de seleção), 
bem como a lista unitária de ordenação final dos 
candidatos aprovados. 
 
Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º e 
n.ºs 1 a 5 do artigo 31.º da Portaria, notificam-se 
os candidatos da lista unitária de ordenação final, 
bem como das exclusões ocorridas por aplicação 
da entrevista profissional de seleção que em sede 
de audiência dos interessados, querendo, poderão 
pronunciar-se por escrito, no prazo de 10 dias 
úteis contados da data da presente publicação, 
nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo. 

 
5 de abril de 2017. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 84, de 2 de maio de 2017] 

 
 
 

AVISO n.º 4801/2017 
 

Lista unitária de ordenação final 
do procedimento concursal comum 

para Assistente Operacional/Asfaltador 
 

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 na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado para o exercício 
de funções na área profissional de Asfaltador, 
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 Sra. Vereadora dos 
Recursos Humanos, datado de 31 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. 

 

7 de abril de 2017. 
 

O Diretor 
do Departamento de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 85, de 3 de maio de 2017] 
 
 
 

AVISO n.º 4802/2017 
 

Lista unitária de ordenação final 
do procedimento concursal comum 

para Assistente Operacional/Pedreiro 
 

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 na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado para o exercício 
de funções na área profissional de Pedreiro, 
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 Sra. Vereadora dos 
Recursos Humanos, datado de 7 de abril 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. 

 
7 de abril de 2017. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 85, de 3 de maio de 2017] 
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SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 
 

ANÚNCIO DE CONCURSO URGENTE 
n.º 85/2017 

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

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
NIF e designação da entidade adjudicante:  
680009671 - Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas 
Endereço: R. Ilha Madeira,2 
Código postal: 2674-504 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@simar-
louresodivelas.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: CPU n.º 3/2017 - Seguro 
acidentes de trabalho, frota automóvel, 
responsabilidade civil extracontratual e multirriscos  
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Valor do preço base do procedimento 209000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 66514110 
 
3- LEILÃO ELETRÓNICO 
 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
 
5- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Loures e Odivelas 
País: PORTUGAL 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Código NUTS: PT171 
 
6- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo contratual de 90 dias a contar da celebração 
do contrato 
 
8- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
 

8.1. Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: DA 
Endereço desse serviço: R. Funchal, Fanqueiro 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: da@simar-louresodivelas.pt 
 
8.2. Meio eletrónico de apresentação das 

propostas 
 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante  
Vortal (http://portugal.vortal.biz/) 
 
9- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS 
 
Até às 11:00 do 1.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
10- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal Loures 
Endereço: Prç. Liberdade 
Código postal: 2670-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
 
11- DATA E HORA DE ENVIO DO ANÚNCIO 

PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA 
REPÚBLICA 

 
2017/04/20 09:43:00 
 
12- PROGRAMA DO CONCURSO 
 
Vortalgov e sítio SIMAR 
 
13- CADERNO DE ENCARGOS 
 
Vortalgov e sítio SIMAR 
 
14- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Regime de contratação: DL n.º 18/2008, de 29.01 
 
15- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: António Pombinho Guilherme 
Cargo: Vogal Conselho Administração 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 78, de 20 de abril de 2017] 

 


