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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

93.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 28 de junho de 2017 

 
 
 

Notas: O Sr. Vereador Fernando José da Costa 
compareceu à Reunião pelas 10h30. 
 
O Sr. Vereador João Luís Costa Nunes 
abandonou a Reunião pelas 11h40. 

 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Justificadas as faltas da Sr.ª Vereadora Maria 
Eugénia Cavalheiro Coelho, do Sr. Vice-
Presidente Paulo Jorge Piteira Leão e do Sr. 
Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão à presente 
Reunião. 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar pelas vítimas do incêndio ocorrido 
em Pedrógão Grande, apresentado pelo Executivo 
Municipal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 342/2017 

 
Considerando que: 
 
No passado dia 17 de junho o concelho de 
Pedrógão Grande foi assolado por um incêndio 
florestal, que rapidamente ultrapassou as suas 
fronteiras e se espalhou por concelhos vizinhos. A 
dimensão do incêndio, com a consequente 
destruição de bens, mas, particularmente a perda 
de vidas humanas ocorrida, transformou este 
incêndio numa tragédia nacional. 
 

Morreram 64 pessoas e outras 204 ficaram 
feridas, algumas em estado grave. Foram muitos 
os cidadãos que perderam as suas casas, os seus 
bens, as suas economias e o seu sustento. 
 
É uma tragédia que atinge principalmente 
cidadãos que menos têm, os mais idosos, os que 
menor proteção têm, os mais frágeis. Aqueles a 
quem nós temos por dever e obrigação proteger 
enquanto sociedade. 
 
Para cumprirmos com esse dever a sociedade civil 
uniu-se às forças que se encontravam no terreno 
para, em conjunto, apoiar aqueles que estavam a 
combater as chamas no terreno de forma brava e 
corajosa. 
 
Vida por vida é o lema dos bombeiros que nos 
honraram uma vez mais e que encontram em nós 
o eco e o orgulho que não podemos deixar de 
saudar todos os dias. 
 
Mas no combate a este incêndio também foi 
essencial o contributo das forças de segurança, da 
proteção civil, dos elementos da segurança social, 
das IPSS, das entidades públicas, privadas e 
tantos anónimos que gostaríamos de mencionar 
pessoalmente e que desta forma saudamos e a 
quem manifestamos o nosso mais profundo 
orgulho e agradecimento. Somos fortes quando 
unidos e assim conseguimos ultrapassar as 
adversidades. 
 
E se os incêndios em Pedrógão tiveram muitos 
heróis, não podemos também deixar de saudar 
todos os demais bombeiros e forças de segurança 
que à mesma altura combateram os 156 incêndios 
que deflagraram neste país, incluindo um incêndio 
em Loures. 
 
Armindo Rodrigues Medeiros, trabalhador dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas - 
SIMAR, e sua mulher; José Maria Graça e sua 
mulher Conceição Graça; Sérgio Teixeira 
Machado, Lígia Isabel Sousa, e seus filhos, Bianca 
Sousa Machado e Martim Sousa Machado, todos 
residentes no Concelho de Loures, foram 
infelizmente vítimas deste trágico acontecimento. 
 
A Câmara Municipal de Loures, reunida em 28 de 
junho de 2017, manifesta a sua profunda 
consternação e solidariedade às famílias de todas 
as vítimas e em particular às residentes no nosso 
concelho, endereçando as mais sentidas 
condolências a todas elas e delibera aprovar um 
voto de pesar e guardar um minuto de silêncio, em 
memória de todos os que perderam a vida. 
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O Voto de Pesar deverá ser enviado: 
 
- Aos familiares das vítimas residentes no 

concelho de Loures; 
- Às Câmaras Municipais e Assembleias 

Municipais dos concelhos afetados pelos 
incêndios; 

- Aos órgãos de comunicação social. 
 
 

Loures, 28 de junho de 2017 
 

O Executivo Municipal 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador 
Fernando José da Costa e tendo sido cumprido 
um minuto de silêncio em memória dos 
falecidos) 

 
 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 90.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 17 de maio de 
2017. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação os Srs. Vereadores 
Sérgio Manuel Pratas, José Manuel Rocha 
Lourenço e Jorge Daniel de Sousa Moreira 
Silva, por não terem estado presentes naquela 
Reunião, e com a ausência do Sr. Vereador 
Fernando José da Costa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS 
 

 

 

 
CONDECORAÇÕES 

DO 
MUNICÍPIO 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 322/2017 
 

Considerando que: 
 
• O Regulamento de Condecorações do 

Município de Loures, designadamente com as 
alterações aprovadas na Reunião de Câmara 
de 15 de abril de 2015 e na Assembleia 
Municipal de 14 de maio de 2015; 

 
• As Condecorações Municipais constituem um 

momento relevante na atividade do Município, 
dando público reconhecimento a 
personalidades ou instituições cuja 
intervenção tem caráter de excecional 
relevância; 

 
• A opção por um número restrito de 

condecorações reforça o prestígio e a 
singularidade dos galardões atribuídos; 

 
• O Conselho das Condecorações Municipais 

reuniu no passado dia 19 de junho, 
verificando-se um consenso em relação à 
proposta apresentada. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere aprovar nos termos 
do art.º 5.º do Regulamento de Condecorações do 
Município de Loures, a proposta de 
Condecorações Municipais de 2017, a atribuir por 
ocasião das comemorações do 131.º aniversário 
do concelho. 

 
 

Loures, 20 de junho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS 2017 
 

PROPOSTAS 
 
 

Medalha de Honra do Concelho 
 

GesLoures, Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda. 

 
 

Medalha Municipal de Mérito 
 

Ângelo Pedro Marçal 
 
Arlindo de Oliveira 
 
Carlos Manuel Martins 
 
Gimnofrielas - Associação Desportiva, Cultural e 
Social de Frielas 
 
Humberto Fernando Simões dos Santos 
 
João Manuel Oliveira Silva 
 
Kantilal Vallabhdas 
 
Nuclisol Jean Piaget - Associação para o 
Desenvolvimento da Criança, a Integração e a 
Solidariedade 
 
Vítor Manuel Lopes Pinto (a título póstumo) 

 
 
 

Medalha Municipal de Serviços Distintos 
 

José Afonso Fradique Fernandes 
 
 
 

NOTAS BIOGRÁFICAS 
 

GesLoures, Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda. 

 
A empresa municipal GesLoures, a primeira a ser 
criada no País, cumpre no presente ano vinte e 
cinco anos de serviço público à comunidade. 
 
Criada em 1992, após deliberações da Câmara 
Municipal e da Assembleia Municipal de Loures, 
com o objetivo de gerir as Piscinas Municipais de 
Loures e de Odivelas, a GesLoures, empresa 
municipal, concebeu e executou desde então um 
plano de desenvolvimento da natação que levou 
esta atividade a muitos milhares de crianças e 
jovens. 

Ao longo da sua existência, tem-se distinguido 
pelo mérito da sua escola de natação, pela qual 
passaram já mais de sessenta mil alunos, e 
alargou em muito a oferta de atividade física e 
desportiva que proporciona à população. 
 
A presença de dezanove nadadores, divididos 
pela natação pura, pela natação adaptada e pela 
natação sincronizada, em campeonatos da Europa 
e do Mundo e em Jogos Olímpicos e Paralímpicos, 
expressam bem a qualidade da sua escola de 
natação e as boas condições de prática desportiva 
que sucessivas gerações de jovens aqui têm 
encontrado. 
 
O reconhecimento do mérito da GesLoures e da 
sua equipa técnica ultrapassam em muito o 
Concelho, estando refletido nos sucessivos 
prémios atribuídos aos seus treinadores e 
nadadores por diferentes entidades. 
 
Coletivamente, depois de em 2016 ter visto o seu 
mérito desportivo reconhecido com a atribuição da 
medalha de bronze da Federação Portuguesa de 
Natação, a mesma Federação atribuiu já em 2017 
à empresa municipal a medalha de ouro de mérito 
desportivo. 
 
Contudo, a GesLoures é muito mais que uma 
escola de natação. Ela contribui para a qualidade 
de vida de milhares de munícipes, inovando nas 
suas atividades e respondendo aos interesses e 
necessidades dos diferentes estratos da 
população, sendo uma empresa com uma 
significativa cultura de inclusão. 
 
O trabalho desenvolvido do domínio da natação 
adaptada constitui uma referência em Portugal. 
 
Gerindo quatro complexos de Piscinas Municipais, 
situados em Loures, Santa Iria de Azóia, Santo 
António dos Cavaleiros e Portela, e contando com 
a competência, saber e experiência dos seus 
trabalhadores, a GesLoures, presta na atualidade 
serviços regulares a mais de oito mil munícipes. 

 
 
 

Ângelo Pedro Marçal 
 

Ângelo Pedro Marçal nasceu a 23 de maio de 
1937, na Sertã. Aos 14 anos vai viver para Angola, 
onde permanece até à independência do país. 
 
Apesar das privações foi construindo uma vida 
plena. Com tenacidade foi construindo os seus 
negócios. Regressa a Portugal em 1975, onde 
inicia uma nova vida pessoal e empresarial. 
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Em 1977, abraça um novo projeto de vida, na 
Portela, criando a “Casa dos Cafés Portela”, agora 
“Portela Cafés”. Não foi um projeto fácil. Mas 
Ângelo Marçal tem sabido aproveitar as 
oportunidades possibilitando a expansão do 
negócio com novos empreendimentos. 
 
Dotado de valores de vida incontornáveis, como 
humildade, caráter, paixão, integridade e 
humanismo, não descura a sua garra e dedicação 
extrema ao negócio. De tal forma que, em 2017, 
celebra 40 anos de sucesso empresarial e 80 anos 
de vida. 

 
 
 

Arlindo de Oliveira 
 

Arlindo de Oliveira nasceu em 1963, fez a 
licenciatura e o mestrado no Instituto Superior 
Técnico (IST) nos anos 80. Em 1989, recebeu 
uma bolsa Fulbright para prosseguir estudos de 
pós-graduação nos Estados Unidos, onde se 
doutorou, pela Universidade da Califórnia em 
Berkeley, em 1994. 
 
Arlindo de Oliveira foi investigador em projetos na 
área de otimização de layouts de circuitos 
integrados e nas áreas da Síntese Lógica e da 
Aprendizagem Automática e é, desde 2000, 
investigador do Instituto de Engenharia de 
Sistemas e Computadores - Investigação e 
Desenvolvimento (INESC-lD), do qual foi 
presidente entre os anos 2000 e 2009. 
 
Criou o grupo KDBIO, Knowledge Discovery and 
Bioinformatics, o maior grupo desta área em 
Portugal, com reputação internacional. Este grupo 
integra, atualmente, 10 doutorados e mais de 20 
alunos de pós-graduação. 
 
É, ainda, coautor de um livro na área da 
arquitetura de computadores e de mais de 100 
artigos científicos em revistas e conferências da 
especialidade. Ao longo da sua vida, e ainda 
enquanto aluno, tem recebido inúmeros prémios 
de reconhecimento do seu trabalho e mérito. 
 
Coordenador, avaliador e com atividade técnica e 
científica em serviços de consultadoria, Arlindo de 
Oliveira assume a Presidência do Instituto 
Superior Técnico, em janeiro de 2012. 
 
Enquanto Presidente do IST, Arlindo de Oliveira 
fomentou sempre a colaboração e a parceria 
institucional entre o Instituto e a Câmara Municipal 
de Loures, firmada na assinatura, em junho de 
2015, de um protocolo de colaboração, com os 
objetivos: Consolidar a atividade entre as duas 

entidades; Definir os princípios e vertentes de 
colaboração e de atuação, em especial no que 
concerne ao projeto da Quinta dos Remédios; e 
identificar projetos alicerçados nas competências 
deste centro de conhecimento - Universidade. 
 
Arlindo de Oliveira lidera um conjunto de iniciativas 
e projetos profícuos, realçando-se a sua 
disponibilidade em prol do desenvolvimento local e 
a consonância com as políticas municipais. 

 
 
 

Carlos Manuel Martins 
 

Nasceu em Lisboa a 19 de janeiro de 1956. 
 
A par de reconhecidas qualidades humanas e 
profissionais, destacadas a nível nacional e 
internacional, notabilizou-se no exercício de 
funções no município de Loures, com forte 
impacte na conservação da natureza e defesa do 
Ambiente. 
 
Exerceu funções técnicas nos Serviços 
Municipalizados de Loures entre 1979 e 1997, 
onde muito contribuiu para a expansão da rede de 
abastecimento de água a todo o território 
municipal, tendo sido membro da Comissão 
Municipal do Projeto Trancão, onde coordenou a 
equipa técnica do projeto que visava a 
despoluição do rio Trancão. 
 
Foi objeto de louvor municipal, pelo seu empenho 
nos trabalhos de reabilitação de infraestruturas 
municipais afetadas pelas cheias, na década de 
60. 
 
Foi o representante do Município de Loures no 
acompanhamento das infraestruturas de água e 
águas residuais do território do município afeto à 
EXPO’98. Entre 1997 e 2002 exerceu funções de 
Vice-Presidente do Instituto dos Resíduos do 
Ministério do Ambiente, tendo tido um papel 
central na implementação nacional do Plano 
Estratégico de Resíduos Sólidos Urbanos - 
PERSU, que se traduziu no território de Loures na 
construção do aterro sanitário de Mato da Cruz, da 
central de valorização energética de São João da 
Talha, unidade de triagem do Lumiar e 
recuperação paisagística do aterro de Santa Iria 
de Azóia, integradas na VALORSUL. 
 
Entre 2009 e 2012, exerceu funções de 
administrador da EGF e da Valorsul, estando 
diretamente envolvido na integração com a 
Resioeste e em importantes investimentos 
daquela empresa do setor dos resíduos urbanos e 
do Ambiente. 
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Por deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
aceitou o convite para assumir a coordenação de 
diversas unidades orgânicas dos SMAS, enquanto 
Vogal do Conselho de Administração entre 2002 e 
2007. 
 
Em 2007 foi convidado para Presidente Executivo 
da SIMTEJO, SA, funções que exerceu até final de 
2009. 
 
Até 2015 foi Presidente do Conselho de 
Administração da SIMTEJO, empresa participada 
pelo Município de Loures, que presta serviços de 
grande relevância no setor das águas residuais e 
dá um contributo decisivo para a qualidade do 
Ambiente, é uma empresa de referência, a nível 
nacional e internacional. 
 
Entre outras funções que desempenhou 
destacam-se: consultor da AMEGA - Associação 
de Municípios de Estudos e Gestão de Água, que 
integra o Município de Loures e tem sede em 
Moscavide; Presidente da EUREAU - European 
Union of National Association of Water Suppliers 
and Waste Water Services em 2005/2006, foi 
Vice-Presidente em 2004/2005 e membro da 
Comissão Executiva de 2004 a 2007, integrando o 
board de 2003 a 2009; representante de Portugal 
no “board” da ISWA - International Solid Waste 
Association entre 2002 e 2005. 
 
Dado o seu currículo académico e profissional, é 
Professor Especialista do Instituto Politécnico de 
Lisboa, equiparado a Professor Adjunto no 
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, desde 
1991, tendo suspendido funções desde 26 de 
novembro de 2015, decorrente do exercício de 
funções de Secretário de Estado no XXI Governo 
Constitucional com a pasta do Ambiente. 
 
Enquanto Secretário de Estado tem vindo a 
acompanhar e apoiar vários projetos, da 
responsabilidade municipal e importantes para o 
desenvolvimento concelhio. 

 
 
 

Gimnofrielas 
Associação Desportiva, Cultural e Social 

de Frielas 
 

A Gimnofrielas completa no dia 5 de agosto de 
2017 nove anos de existência. Nasceu da 
“carolice” de alguns dos membros da presente 
direção, dos pais e dos treinadores das classes de 
Ginástica Acrobática e de Ginástica 
Localizada/Step. 
 

Como clube predominantemente gímnico, tem 
como atividade principal a Ginástica Acrobática de 
Competição, a qual ao longo destes anos se tem 
consagrado vencedora de vários títulos e 
medalhas e menções honrosas. 
 
A classe de formação, destinada aos atletas mais 
novos e a classe de Localizada/Step, destinada a 
adultos, constituem, em conjunto com a 
Acrobática, as modalidades de base do clube. 
 
A sua primeira sede localizou-se na habitação de 
um dos seus sócios fundadores e, utilizando o 
pavilhão cedido pela Junta de Freguesia de 
Frielas, iniciou a sua atividade a partir do zero. 
 
Desde o seu primeiro ano de atividade o seu 
percurso está marcado por uma série de 
conquistas de títulos sendo de realçar a Menção 
Prata no Gym for Lífe que obteve com o esquema 
“Aranhas”, em 2010. 
 
A classe de acrobática destaca-se pela qualidade 
técnica dos seus atletas, quer a nível de 
competições, quer como grupo de representação. 
Os esquemas apresentados têm despertado as 
atenções pela sua qualidade e originalidade. O 
aumento da classe de formação infantil e a pouca 
idade de alguns dos seus atletas levou à sua 
subdivisão em duas criando-se assim a classe de 
Ginástica para bebés. 
 
A Menção de Ouro no evento Gym for Life, da 
Classe de Ginástica Acrobática, permitiu a 
passagem automática para a Gala Reis Pinto, 
onde obteve o título máximo para apresentações 
de grupo, a Menção Diamante. Este título faz com 
que o Gimnofrielas seja o representante de 
Portugal no Gym for Life Challenge que decorre 
neste mês de julho, na Noruega. 
 
As restantes modalidades destinadas a adultos 
têm conhecido altos e baixos ao longo desta 
caminhada, subsistindo algumas e terminando 
outras por falta de participantes. 
 
É ambição do clube obter resultados que permitam 
participar em futuros Campeonatos Europeus. Na 
época em curso e com trabalho árduo, obtiveram-
se numerosos primeiros e segundos lugares nas 
competições distritais e nacionais e nova Menção 
de Ouro no Gym for Life. 
 
Passo a passo, o Gimnofrielas tem vindo a crescer 
e a atingir os objetivos pretendidos e a mostrar 
que mesmo sendo um clube pequeno tem 
conquistado um lugar de mérito, graças ao esforço 
conjunto de atletas, treinadores, direção e pais, e 
com o apoio das autarquias locais. 
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Humberto Fernando Simões dos Santos 
 

Nasceu a 14 de março de 1963 e licenciou-se em 
Sociologia pela Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 
 
É funcionário dos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas desde março de 1983. 
 
Humberto Santos é atualmente Presidente do 
Conselho Diretivo do Instituto Nacional para 
Reabilitação e conta com um vasto currículo ao 
nível da sua atividade cívica, destacando-se o 
cargo de Presidente do Comité Paralímpico de 
Portugal, desde a sua fundação, em 2008, até 
2016, assumindo a responsabilidade de 
coordenação executiva da entidade, tendo 
igualmente assumido a Presidência da Comissão 
instaladora do Comité Paralímpico de Portugal, 
entre 2007 e 2008. 
 
Entre os anos de 1992 e 2013 foi Presidente da 
Direção Nacional da Associação Portuguesa de 
Deficientes. Entre outros cargos desempenhados 
em diferentes instituições, foi também Presidente 
da Direção da Federação Portuguesa de Desporto 
para Deficientes. 
 
A par com este percurso e enquanto membro, 
Humberto Santos participou em vários Conselhos 
e Comissões ligados ao Desporto: Rede de 
Escolas com Formação em Desporto do Ensino 
Superior Politécnico Público; Conselho Nacional 
de Desporto; e Instituto Português do Desporto e 
Juventude. 
 
Vários foram os projetos em que Humberto Santos 
se empenhou, assumindo, na maioria deles, a sua 
coordenação, sendo o maior e o mais exigente 
dos desafios que abraçou a constituição do 
Comité Paralímpico de Portugal. 
 
Nos últimos anos a ação tem-se direcionado muito 
particularmente para processos no âmbito da 
dimensão desportiva paralímpica, onde foi 
possível dar passos significativos na 
sistematização e contratualização de normativos 
fundamentais ao desenvolvimento do setor em 
referência. 
 
Humberto Santos organizou e participou num 
vasto conjunto de eventos realizados pela 
Associação Portuguesa de Deficientes, uns de 
âmbito nacional outros internacionais, durante o 
período em que assumiu a coordenação da 
atividade daquela Associação. 
O seu ativismo cívico mantém-se até aos dias de 
hoje. 

João Manuel Oliveira Silva 
 

João Manuel Oliveira Silva nasceu em Loures a 15 
de fevereiro de 1957. O empresário cedo se 
dedicou à causa pública, ingressando no Corpo de 
Bombeiros de Loures em 1974, missão que 
assumiu e desempenhou com lealdade, 
disponibilidade, altruísmo, empenho e dedicação 
durante aproximadamente 28 anos. 
 
Durante este período, João Silva cumpriu as 
missões inerentes a esta atividade, ajudando na 
proteção de vidas e bens em perigo, colocando 
muitas vezes a sua vida em risco em prol dos 
outros. Até porque, para ele, “ser Bombeiro é uma 
forma de vida, é ser voluntário por opção mas 
profissional na ação”. 
 
Participou, também, na angariação de fundos para 
a construção do atual quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Loures e fez parte da Direção 
durante 15 anos, tendo desempenhado, ao longo 
deste tempo, diversos cargos, nomeadamente o 
de vice-presidente. 
 
Tendo em conta o seu percurso dedicado aos 
Bombeiros, foi distinguido com a Medalha de Ouro 
da Liga de Bombeiros Portugueses, em 2013. 
 
Desde 2001, João Silva é Presidente da Direção 
do Grupo de Carnaval. Na Presidência da 
Associação do Carnaval de Loures e resultado de 
um trabalho de equipa, mas também com a sua 
dedicação e pró-atividade foi possível elevar o 
nível qualitativo dos festejos carnavalescos e 
alcançar o êxito que hoje é reconhecido. 
 
Honestidade, capacidade de organização e 
planeamento de trabalho são características 
inerentes à pessoa de João Silva, sobejamente 
reconhecidas por todos aqueles que com ele 
convivem e trabalham. 

 
 
 

Kantilal Vallabhdas 
 

Kantilal Vallabhdas nasceu em Moçambique a 9 
de junho de 1948. 
 
De origem indiana (hindu) procurou organizar a 
sua vida quer na Índia quer em Moçambique, mas 
foi em Portugal, em 1980, que encontrou a sua 
estabilidade. 
 
Juntamente com os seus 5 irmãos conseguiram 
desenvolver com muito trabalho e dedicação a 
empresa, denominada Tejo Brinde - Comércio de 
Brindes Promocionais, Lda.. 
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É uma empresa sediada no concelho de Loures, 
fundada em 1983, que desenvolve a sua atividade 
na área de publicidade, atualmente tem 80 
colaboradores e uma faturação de 8M € e mais de 
30 anos de experiência no ramo dos brindes 
promocionais. 
 
Em setembro de 1990, foi um dos membros 
fundadores da Associação de Solidariedade Social 
Templo de Shiva em Santo António dos 
Cavaleiros, sendo uma associação sem fins 
lucrativos que representa a comunidade Hindu no 
concelho de Loures, quer a nível cultural, quer 
social e religioso. 
 
Depois de passar o testemunho à 2.ª geração 
começou a dedicar-se mais a causas sociais e a 
retribuir à sociedade o que recebeu. 
 
Sempre fiel aos seus valores tais como a 
humildade, respeito pelo próximo, íntegro, 
honesto, valores com que pauta a sua atuação e 
que o levam a ser visto e respeitado por todos os 
que o rodeiam. 

 
 

Nuclisol Jean Piaget 
Associação 

para o Desenvolvimento da Criança, 
a Integração e a Solidariedade 

 
Iniciou a sua atividade em 1983, mas apenas em 
1992 adotou a designação Nuclisol Jean Piaget - 
Associação para o Desenvolvimento da Criança, a 
Integração e a Solidariedade, tomando-se uma 
entidade independente do Instituto Piaget. 
 
É uma Instituição Particular de Solidariedade 
Social (IPSS), que tem por objetivos principais a 
criação e organização de creches, escolas e 
jardins de infância, centros de acolhimento e 
acompanhamento de crianças e adultos 
marginalizados, deficientes, ou em situações de 
risco, entre outras atividades, destaca-se a 
prestação de cuidados, educação e formação e 
ensino vocacional, profissional e ainda 
colaboração com outras entidades sociais que 
prosseguem objetivos idênticos. 
 
Dispõe de 15 unidades com valências na área da 
educação e da ação social, abrangendo um total 
de cerca de 2500 utentes. 
 
Estão instalados no Concelho de Loures, na 
freguesia de São João da Talha, desde 1986, 
sendo uma Unidade de Desenvolvimento 
Integrado da Nuclisol Jean Piaget, constituindo 
uma importante e prestigiada resposta educativa e 
social. 

Esta instituição, orientada pelos valores da 
confidencialidade, do rigor, da privacidade e da 
integridade, e tendo por missão o desenvolvimento 
de resposta que promova a integração e a 
inclusão social, tem utilizado políticas e estratégias 
de proximidade e envolvimento com a 
comunidade. 
 
A Nuclisol dinamiza ainda um trabalho articulado 
com outras entidades, projetos de intervenção 
comunitária, através dos quais contribui para o 
desenvolvimento da comunidade onde está 
inserida e para a coesão da sua estrutura social. 
Destacando-se pela sua atividade meritória e pela 
sua total disponibilidade em participar na dinâmica 
local. 

 
 

Vítor Manuel Lopes Pinto  
((a título póstumo)) 

 
Vítor Manuel Lopes Pinto nasceu a 12 de 
novembro de 1939 e ingressou no corpo de 
Bombeiros de Sacavém em 1957. Um exemplo de 
cidadania ativa e dedicação à causa dos 
bombeiros, Vítor Pinto fez parte dos órgãos sociais 
da Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Sacavém. 
 
Ingressou no Corpo de Bombeiros como cadete e 
fez a progressão na carreira até à categoria de 
segundo Comandante, em 1979. Durante o seu 
percurso recebeu vários louvores e 
condecorações, destacando o crachá de ouro da 
Liga dos Bombeiros Portugueses, atribuído em 
2012. 
 
Homem de caráter e convicções fortes foi dirigente 
associativo em 1971 e 1972 da Academia 
Recreativa e Musical de Sacavém. Militante 
comunista fez parte da 1.ª comissão de freguesia 
de Sacavém do PCP, em 1974. Foi também eleito 
pelos trabalhadores da Robbialac para a 1.ª 
Comissão de Trabalhadores, a seguir ao 25 de 
Abril, e fez ainda parte da Comissão 
Administrativa da Câmara Municipal de Loures, no 
mesmo ano. 
 
Faleceu a 23 de janeiro de 2017. 

 
 

José Afonso Fradique Fernandes 
 

José Afonso Fradique FFeerrnnaannddeess nasceu a 26 de 
outubro de 1955, tendo sido admitido nos Serviços 
Municipalizados de Loures, atualmente 
designados Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos de Loures e Odivelas, a 5 de 
maio de 1986, na categoria de Serralheiro de 1.ª 
classe. 
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O Fradique, como é conhecido pelos seus pares, 
trabalhou na CORAME, empresa metalúrgica 
sediada em Santa Iria de Azóia que encerrou 
poucos anos a seguir à revolução do 25 de Abril 
de 74, na FIMA, na COVINA e na SOLVAY. 
 
Em 1986, ingressa nos então SMAS - Serviços 
Municipalizados de Loures. Metalúrgico de 
excelência, foi formador de vários operários 
metalúrgicos, muitos ainda hoje em atividade nos 
SIMAR - Serviços lntermunicipalizados de Águas e 
Resíduos de Loures e Odivelas. 
 
O Fradique, quadro dos SIMAR, operário 
especializado, serralheiro de profissão, chefiava, 
nos últimos anos, a serralharia dos SIMAR. Tirar 
as medidas, fazer os desenhos do trabalho a 
executar, fazer os cálculos do material necessário 
e a adquirir, tudo passava por ele. 
 
Comprometido com o serviço, com absoluto 
domínio do significado do serviço público da sua 
atividade, é difícil sintetizar os exemplos da sua 
paciente e meticulosa atividade operacional e 
desafios intelectuais no desenvolvimento de 
trabalhos tanto rotineiros como complexos, 
mostrando-se engenhoso e criativo. 
 
Nos longos anos de dedicação, compromisso e 
paixão pela sua arte, construía as suas peças 
desenhando-as no estirador e produzindo-as nas 
bancadas da oficina até à sua montagem na 
instalação. 
 
Dominou as chapas, os cabos, o ferro, em altura 
ou em espaços confinados, muitas vezes sob 
pressão, com a sua equipa de trabalho, ergueu 
estruturas metálicas para reservatórios de água e 
torres de vigia para os incêndios, montou palcos e 
torres para eventos culturais. 
 
Sempre orgulhoso com as suas criações, exibia-
as, comprovando a perfeição, surpreendendo-nos 
pelo brio que nos honra, como é exemplo a 
escada interior de caracol na torre do reservatório 
de Santa Iria, a grandiosa escadaria exterior da 
creche para os filhos dos trabalhadores dos 
Serviços e Câmara e o protótipo para a 
reprodução do logótipo dos SIMAR. 
 
Com caráter, com firmeza, zelador, crítico e 
exigente, trabalhou arduamente apresentando 
resultados que partilhou nos bons e maus 
momentos com amor. 
 
 
 
 

Foram 31 anos de serviço, desempenhando 
diversas funções, de Serralheiro Mecânico a 
Torneiro Mecânico, culminando a sua ascensão, 
em 30 de março de 2004, com a sua promoção a 
Encarregado Operacional. 
Este é o justo reconhecimento público a um 
homem de trabalho, sério e dotado de uma grande 
humildade profissional. 
 
 
(Aprovada por maioria, obtida mediante 
escrutínio secreto, por 8 votos a favor e 3 
abstenções) 

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 

 
Processo n.º 44840/DCA/2017 
Concurso Público para aquisição de apólices 
de seguro 
Proposta de ratificação do despacho, exarado pelo 
Sr. Presidente da Câmara em 20 de junho de 
2017, de não imputabilidade do atraso na entrega 
dos documentos de habilitação por parte da 
entidade adjudicatária e de consequente aceitação 
dos mesmos como documentos entregues em 
tempo. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 317/2017 

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

tipo concurso público, desenvolvido sob o 
número de processo 44840/DCA/2017, e 
tendente à celebração de contrato para 
“Aquisição de Apólices de Seguro”; 

 
B. Por deliberação da Câmara Municipal, houve 

lugar à adjudicação da proposta apresentada 
pela entidade concorrente Fidelidade - 
Companhia de Seguros, S.A., única admitida 
no procedimento, tendo esta entidade sido 
notificada da adjudicação e também para 
efeitos de apresentação dos documentos de 
habilitação em 7 de junho de 2017 (vide 
documento anexo); 

 
 
 



 

 
N.º 13 

  

 
 

28 de JUNHO 
de 2017 

 
 
 
 

13 

 

C. O prazo para apresentação dos documentos 
de habilitação era de 5 dias úteis, e a 
notificação efetuou-se no dia 7 de junho de 
2017, terminando o prazo para tal 
apresentação, pois, em 14 de junho de 2017 
(vide documento anexo); 

 
D. Em 16 de junho de 2017, portanto, dois dias 

depois do prazo concedido para o efeito, a 
adjudicatária Fidelidade - Companhia de 
Seguros, S.A. veio apresentar os documentos 
de habilitação (vide documento anexo); 

 
E. Entretanto, em 19 de junho de 2017, a 

adjudicatária Fidelidade - Companhia de 
Seguros, S.A. veio apresentar justificação 
(vide documento anexo); 

 
F. Também, em 19 de junho de 2017, foi emitido 

parecer sobre o efeito jurídico da 
apresentação tardia de tais documentos (vide 
documento anexo); 

 
G. O ato de consideração de não imputabilidade 

da entidade adjudicatária pelo atraso da 
entrega dos documentos de habilitação e a 
consequente aceitação dos mesmos como se 
de documentos entregues em tempo se 
tratasse, foi, por mim, Presidente da Câmara, 
praticado mediante decisão datada de 20 de 
junho de 2017; 

 
H. A decisão tomada o foi em face da urgência 

na elaboração da minuta do contrato, 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 do contrato a 
celebrar ter início aprazado para o dia 1 de 
agosto de 2017, o facto do contrato em causa 
ter 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; 

 
I. 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); 

 

J. O órgão competente para efeito de 
consideração da não imputabilidade do atraso 
na entrega dos documentos de habilitação por 
parte da entidade adjudicatária e a 
consequente aceitação dos mesmos como se 
de documentos entregues em tempo se 
tratasse é a Câmara Municipal, conforme 
resulta do artigo 86.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro; 

 
K. 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 
considerando H. 

 
 
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 consideração da não 
imputabilidade do atraso na entrega dos 
documentos de habilitação por parte da entidade 
adjudicatária e a consequente aceitação dos 
mesmos como se de documentos entregues em 
tempo se tratasse, por mim praticado em 20 de 
junho de 2017 (documento em anexo) e 
relacionado com o procedimento do tipo concurso 
público, desenvolvido sob o número de processo 
44840/DCA/2017, tendente à celebração de 
contrato para “Aquisição de Apólices de Seguro”. 

 
 

Loures,20 de junho 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, e com a ausência do Sr. 
Vereador Fernando José da Costa) 
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Processo n.º 44959/DCA/2017 
Concurso Público para aquisição de serviços 
de transporte escolar para o Município de 
Loures, por lotes, para o ano letivo de 2017-
2018 
Proposta de aprovação do Relatório Final e de 
consequentes adjudicações às propostas 
apresentadas pela concorrente Barraqueiro 
Transportes, S.A. em cada um dos lotes 1 a 13. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 335/2017 

 
Considerando: 
 
A. Que na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures foi lançado o concurso 
público, em conformidade com o previsto no 
artigo 16.º, n.º 1, alínea b), artigos 17.º, 18.º e 
20.º, n.º 1, alínea b), todos do Código dos 
Contratos Públicos, concurso desenvolvido 
sob o número de processo 44959/DCA/2017, 
com vista à celebração de contratos, por lotes, 
para aquisição de serviços de transporte 
escolar para o Município de Loures, para o 
ano letivo de 2017-2018; 

 
B. Que, tendo decorrido o prazo para a 

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

 
C. Que, entretanto, o júri elaborou o Relatório 

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

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

síntese, que no mesmo vem proposta a 
adjudicação dos lotes 1 a 13 à mesma 
entidade, a Barraqueiro Transportes, S.A., 
única entidade com propostas admitidas; 

 
E. O preço base do procedimento de 764.100,00 

€ (setecentos e sessenta e quatro mil e cem 
euros) resultante da soma dos preços base 
unitários de cada um dos 13 lotes sujeitos a 
concurso, o preço global da adjudicação para 
os referidos 13 lotes situa-se, também, em 
764.100,00 € (setecentos e sessenta e quatro 
mil e cem euros), sendo que aos preços 
referidos acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

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

público desenvolvido sob o número 
44959/DCA/2017, com vista à celebração de 
contratos, por lotes, para aquisição de 
serviços de transporte escolar para o 
Município de Loures, para o ano letivo de 
2017-2018; 

 
2. E, conforme decorre do dito relatório, as 

inerentes adjudicações às propostas 
apresentadas pela concorrente Barraqueiro 
Transportes, S.A., em cada um dos lotes 1 a 
13, e pelos preços contratuais, por lote, 
conforme se seguem: 

 
a) A adjudicação no lote 1 pelo preço contratual 

de 70.560,00 €; 
b) A adjudicação no lote 2 pelo preço contratual 

de 105.840,00 €; 
c) A adjudicação no lote 3 pelo preço contratual 

de 32.400,00 €; 
d) A adjudicação no lote 4 pelo preço contratual 

de 70.560,00 €; 
e) A adjudicação no lote 5 pelo preço contratual 

de 32.400,00€ ; 
f) A adjudicação no lote 6 pelo preço contratual 

de 32.400,00 €; 
g) A adjudicação no lote 7 pelo preço contratual 

de 121.500,00 €; 
h) A adjudicação no lote 8 pelo preço contratual 

de 105.840,00 €; 
i) A adjudicação no lote 9 pelo preço contratual 

de 32.400,00 €; 
j) A adjudicação no lote 10 pelo preço contratual 

de 35.280,00 €; 
k) A adjudicação no lote 11 pelo preço contratual 

de 60.120,00 €; 
l) A adjudicação no lote 12 pelo preço contratual 

de 32.400,00 €; 
m) A adjudicação no lote 13 pelo preço contratual 

de 32.400,00 €. 
 
Aos preços contratuais de cada um dos lotes que 
se propõe sejam adjudicados acresce o IVA à taxa 
legalmente devida. 
 
… 
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Loures, 21 de junho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e com a ausência do Sr. 
Vereador João Luís Costa Nunes) 

 
 
 
 

CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Jardim de Infância Nossa Senhora dos Anjos 
Proposta de constituição de direito de superfície 
sobre propriedade municipal com a área total de 
1.143 m2, sita na Quinta de Santa Teresa e Quinta 
de São Rafael, em Camarate, a favor da 
Associação Jardim de Infância Nossa Senhora dos 
Anjos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 318/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Pretende-se constituir em direito de superfície, 

a título gratuito, as parcelas de terreno com a 
área de 1.143 m2 a favor do Jardim de Infância 
Nossa Senhora dos Anjos (doravante 
designado por Jardim de Infância); 

 
B. O terreno a constituir em direito de superfície 

situa-se na Quinta de Santa Teresa e Quinta 
de São Rafael, sito em Camarate, atual União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, com uma área total de 1.143 m2, 
melhor localizado em planta que se anexa, de 
que o Município de Loures é legítimo 
proprietário, e que se encontra no domínio 
privado municipal, inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo n.º 18 secção B da referida 
União de Freguesias e descrito sob as fichas 
prediais n.ºs 1095, 820 e 3447 / Camarate; 

 
C. Encontra-se a decorrer no Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística o 
licenciamento da área total de 1.143 m2 para a 
construção de um edifício destinado ao Ensino 
Pré-Escolar (processo n.º 
64073/LA/E/OR/2017), requerido pelo Jardim 
de Infância; 

 
 

D. O valor patrimonial constante na matriz 
identificada sob o artigo rústico n.º 18 seçcão 
B, é de 393,56 € determinado no ano de 1989, 
considera-se 393,56 € como o valor 
patrimonial respeitante à área de 1.143,00 m2. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alíneas g) e u), da 
Lei n.º 75/2013, de 12/09 e artigo 52.º, n.º 2, alínea 
c), do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 07/08, aprovar 
a outorga de escritura de constituição de direito de 
superfície entre o Município de Loures e o Jardim 
de Infância Nossa Senhora dos Anjos. 

 
 

Loures, 21 de junho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

Minuta 
de Contrato de Constituição 

de Direito de Superfície 
 
 

Cláusula Primeira 
Identificação dos prédios objeto do contrato 

 
Pelo presente contrato é constituído a favor do 
Jardim de Infância Nossa Senhora dos Anjos, em 
Camarate, o direito de superfície que incide sobre 
os prédios localizados em Camarate, atual União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
com a área total de 1.143 m2, melhor localizado 
em planta anexa, de que o Município de Loures 
(doravante Município) é legítimo proprietário, 
inscrito na matriz sob o(s) artigo(s) rústico n.º 18 
secção B e urbano n.º 5804 da referida freguesia e 
descritos nas fichas prediais n.ºs 1095, 820 e 3447 
/ Camarate. 

 
 

Cláusula Segunda 
Propriedade 

 
Os prédios, objeto do presente contrato, 
encontram-se em conformidade com os limites das 
propriedades municipais. 
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Cláusula Terceira 
Licenciamentos 

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

 
 

Cláusula Quarta 
Gratuitidade do contrato 

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

 
 

Cláusula Quinta 
Objeto do direito de superfície 

 
O direito de superfície constituído destina-se à 
construção de novo edifício destinado ao Ensino 
Pré-Escolar. 

 
 

Cláusula Sexta 
Acompanhamento e fiscalização 

pelo Município 
 

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

 
 

Cláusula Sétima 
Direito de preferência 

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

 
 

Cláusula Oitava 
Oneração do direito de superfície 

 
O direito de superfície só poderá ser onerado pelo 
Jardim de Infância para garantia de financiamento 
de obras a realizar no edifício constituído, sob 
pena de extinção do direito de superfície e 
reversão do prédio para o Município. 

 
 
 

Cláusula Nona 
Responsabilidade contratual 

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

 
 

Cláusula Décima 
Resolução do contrato 

e extinção do direito de superfície 
 

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

 
2. O direito de superfície extingue-se ainda ao 

abrigo do disposto no artigo 1536.º do Código 
Civil, designadamente: 

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

ato de constituição do direito de superfície; 
 
2.2. se for alienado o direito de superfície sem 

autorização expressa do Município; 
 
2.3. se o Jardim de Infância proporcionar o uso 

privativo do local, total ou parcialmente, sem 
prévia autorização do Município. 

 
 

Cláusula Décima Primeira 
Eficácia do ato de resolução 

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

 
 

Cláusula Décima Segunda 
Reversão 

 
1. Expirado o prazo para que foi constituído, 

resolvido o contrato ou extinto o direito de 
superfície, por qualquer causa, o prédio e 
todas as obras e construções existentes no 
terreno integrarão o património municipal, sem 
qualquer indemnização para o Jardim de 
Infância, pelas benfeitorias entretanto 
realizadas. 
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2. O decurso do prazo pelo qual foi constituído 
ou a extinção do direito de superfície por 
qualquer outra razão implicam: 

 
2.1. a entrega do local pelo jardim de Infância, no 

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

 
2.2. a tomada de posse do local pelo Município, 

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

 
 

Cláusula Décima Terceira 
Legislação aplicável 

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

 
 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Fernando José da Costa) 
 
 
 

Associação Comunitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Sacavém 
Proposta de constituição de direito de superfície 
sobre propriedade municipal com a área total de 
6.104,63 m2, sita na Urbanização Terraços da 
Ponte, em Sacavém, a favor da Associação 
Comunitária de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Sacavém. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 319/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Pretende constituir-se em direito de superfície, 

a título gratuito, a parcela de terreno com a 
área de 6.104,63 m2 a favor da Associação 
Comunitária de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Sacavém (doravante designada por 
Associação); 

 
B. No âmbito das deliberações da Assembleia 

Municipal da 1.ª Sessão Ordinária de 27 de 
fevereiro de 2007 e 2.ª Reunião da 3.ª Sessão 
Ordinária de 14 de junho de 2017, foi 
aprovada a desafetação da área da parcela de 
terreno com 6.104,63 m2, destinada a ceder 
em direito de superfície, a título gratuito, à 
Associação para instalação de lar de idosos, 
centro de dia e serviço de apoio domiciliário; 

 
C. A parcela de terreno apresenta as seguintes 

características: 
 
Identificação da Propriedade: PR n.º 
31.429/04_H/Sacavém 
Artigos urbanos: 1529/Freguesia de Sacavém 
 
Fichas Prediais: 
 
2519/Sacavém 
Valor Patrimonial: 11.505,46 € 
Área a transmitir: 2.500,00 m2 
 
2409/Sacavém 
Valor Patrimonial: 16.589,00 € 
Área a transmitir: 3.604,63 m2 
 
 
D. Encontra-se a decorrer no Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística o 
licenciamento da área total de 6.104,63 m2 
para instalação de lar de idosos, centro de dia 
e serviço de apoio domiciliário (processo n.º 
62721/LA/E/OR/2015), requerido pela 
Associação; 
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E. O valor patrimonial constante na matriz 
identificado sob o artigo 1529 é de 11.505,46 
€, determinado no ano de 2016, considera-se 
28.094,46 € como o valor patrimonial 
respeitante à área de 6.104,63 m2. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nas alíneas g) e u) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09 e artigo 
52.º, n.º 2, alínea c), do Decreto-Lei n.º 280/2007, 
de 07/08, aprovar a outorga de escritura de 
constituição de direito de superfície entre o 
Município de Loures e a Associação Comunitária 
de Reformados, Pensionistas e Idosos de 
Sacavém. 

 
 

Loures, 21 de junho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

… 
 

Minuta 
de Contrato de Constituição 

de Direito de Superfície 
 

Cláusula Primeira 
Identificação do prédio objeto do contrato 

 
Pelo presente contrato é constituído a favor da 
Associação Comunitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Sacavém (doravante, 
Associação) o direito de superfície sobre o prédio 
localizado em Urbanização Terraços da Ponte, em 
Sacavém, freguesia da União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho, com a área de 6.104,63 
m2, melhor localizado em planta anexa, de que o 
Município de Loures (doravante, Município) é 
legítimo proprietário, inscrito na matriz sob o artigo 
1529 da referida freguesia e descrito nas fichas 
prediais n.ºs 2409/Sacavém e 2519/Sacavém. 

 
 

Cláusula Segunda 
Propriedade 

 
O imóvel, objeto do presente contrato, encontra-se 
em conformidade com os limites da propriedade 
municipal, respeitante ao processo n.º 
62.721/LA/E/OR/2015. 

 
 

Cláusula Terceira 
Licenciamentos 

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

 
 

Cláusula Quarta 
Gratuitidade do contrato 

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

 
 

Cláusula Quinta 
Objeto do direito de superfície 

 
O direito de superfície constituído destina-se à 
construção de edifício para instalação de lar de 
idosos, centro de dia e serviço de apoio 
domiciliário. 

 
 

Cláusula Sexta 
Acompanhamento e fiscalização 

pelo Município 
 

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

 
 

Cláusula Sétima 
Direito de preferência 

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

 
 

Cláusula Oitava 
Oneração do direito de superfície 

 
O direito de superfície só poderá ser onerado pela 
Associação para garantia de financiamento de 
obras a realizar no edifício construído, sob pena 
de extinção do direito de superfície e reversão do 
prédio para o Município. 
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Cláusula Nona 
Responsabilidade contratual 

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

 
 

Cláusula Décima 
Resolução do contrato 

e extinção do direito de superfície 
 

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

 
2. O direito de superfície extingue-se ainda ao 

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

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

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

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

2.3. se for alienado o direito de superfície sem 
autorização expressa do Município; 

2.4. se a Associação deixar de ter existência 
jurídica própria e autónoma; 

2.5. se a Associação proporcionar o uso privativo 
do local, total ou parcialmente, de forma 
permanente sem prévia autorização do 
Município. 

 
 

Cláusula Décima Primeira 
Eficácia do ato de resolução 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Cláusula Décima Segunda 
Reversão 

 
1. Expirado o prazo para que foi constituído, 

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

 
2. O decurso do prazo pelo qual foi constituído 

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

 
2.1. a entrega do local pela Associação, no prazo 

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

2.2. a tomada de posse do local pelo Município, 
caso não se verifique o cumprimento do prazo 
e condições de entrega. 

 
 

Cláusula Décima Terceira 
Legislação aplicável 

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

 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Fernando José da Costa) 
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RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de alteração do montante máximo de 
encargos com o recrutamento de trabalhadores 
necessários à ocupação de postos de trabalho 
previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal da 
Câmara Municipal de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 320/2017 

 
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 reunião da 
5.ª sessão ordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 12 de novembro de 2016, foi 
aprovado o Orçamento Municipal de 2017; 

 
B. Por deliberação tomada na 91.ª reunião 

ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
31 de maio de 2017, e na 2.ª reunião da 3.ª 
sessão ordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 14 de junho de 2017, foi 
aprovada a Alteração ao Mapa de Pessoal 
para o ano 2017; 

 
C. O alargamento dos postos de trabalho em 

resultado da alteração ao Mapa de Pessoal 
permite a satisfação de necessidades de 
recursos humanos por recurso às reservas de 
recrutamento internamente constituídas; 

 
D. O montante previsto e aprovado na 85.ª 

reunião ordinária da Camara Municipal de 
Loures, realizada em 8 de março de 2017, não 
permite a admissão adicional de 
trabalhadores; 

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

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, de acordo com o 
estabelecido no artigo 31.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), no n.º 3 do 
artigo 42.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, em 
conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 5.º 

do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
delibere aprovar a alteração do montante máximo 
de encargos com o recrutamento de trabalhadores 
necessários à ocupação de postos de trabalho 
previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal da 
Câmara Municipal de Loures, para o valor de 
1.100.000,00 € (um milhão e cem mil euros). 

 
 

Loures, 20 de junho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Fernando José da Costa) 

 
 
 
 

PROTEÇÃO CIVIL 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro a 
Associações de Bombeiros, no âmbito de 
constituição de Equipas de Combate a Incêndios 
(ECIN) e Equipas Logísticas de Apoio ao Combate 
(ELAC). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 321/2017 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do Dispositivo Especial de Combate 

a Incêndios Florestais (DECIF) para 2017, 
estabelecido no quadro da Autoridade 
Nacional de Proteção Civil, foram constituídos 
no Concelho de Loures, Equipas de Combate 
a Incêndios (ECIN) e Equipas Logísticas de 
Apoio ao Combate (ELAC), de forma a 
assegurar uma rápida primeira intervenção, 
cuja atividade tem lugar durante as fases 
Bravo, Charlie e Delta, cobrindo, no seu 
conjunto, os meses de junho a outubro; 

 
B. Na fase Bravo, período compreendido entre 16 

e 30 de junho, estarão em regime de prontidão 
2 ECIN, asseguradas pelos Corpos de 
Bombeiros de Bucelas e de Loures, 
constituídas por 1 veículo e 5 homens em 
cada equipa, complementado por 2 ELAC, 
assegurada pelos Corpos de Bombeiros de 
Fanhões e Zambujal, constituída por 1 veículo 
e 2 homens em cada, perfazendo um total de 
14 bombeiros durante esse período; 
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C. Na fase Charlie, compreendida entre 1 de 
julho e 30 de setembro, período a que 
corresponde a fase mais crítica, o dispositivo é 
ampliado, sendo constituído por 7 ECIN, 
assegurados pelos Corpos de Bombeiros de 
Bucelas, Fanhões, Loures(#2), Moscavide e 
Portela, Sacavém e Zambujal e 1 ELAC 
sediada no Corpo de Bombeiros de Camarate, 
num total de 37 bombeiros durante esse 
período; 

 
D. Na fase Delta, período compreendido entre 1 e 

15 de outubro, o dispositivo fica constituído 
por 2 ECIN, asseguradas pelos Corpos de 
Bombeiros de Bucelas e Loures, 
complementado por 1 ELAC no Corpo de 
Bombeiros de Fanhões, num total de 12 
bombeiros durante esse período; 

 
E. Tem sido prática do município assegurar a 

refeição aos bombeiros que integram o 
dispositivo, através do recurso ao refeitório da 
Câmara durante os dias úteis e pontualmente 
dos SIMAR, no período em que estas equipas 
estão em atividade; 

 
F. Nos meses de junho, julho e agosto, não será 

possível concretizar o apoio com recurso aos 
refeitórios referidos; 

 
G. Em reunião havida com os Presidentes de 

Direção das Associações e Comandantes dos 
Corpos de Bombeiros, foi consensualizado 
que durante esses meses o levantamento de 
refeições fosse substituído pela atribuição de 
uma verba, constituído por idêntico valor ao 
custo diário das refeições levantadas naqueles 
locais e por homem; 

 
H. Foi ainda consensualizado que no corrente 

ano, o subsídio referido, seja extensivo aos 
fins de semana e feriados; 

 
I. Atendendo ao pedido formulado pela 

Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Fanhões no sentido de levantar 
no refeitório, durante todos os meses, as 
refeições para os seus bombeiros integrados 
no Dispositivo, proposta que é possível 
assegurar pelo refeitório em razão do reduzido 
número de elementos (2 em cada dia útil dos 
meses de junho e outubro e 5 nos restantes 
meses) e que mereceu a concordância de 
todos os presentes na reunião referida; 

 
 
 
 

J. No orçamento do município, para o ano de 
2017, está prevista uma dotação orçamental 
para o apoio logístico a estas equipas, na 
rúbrica 12.01 / 04.07.01.02, ação do plano 
2011 A 40. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, aprovar o apoio financeiro de 
10.975,70 € (dez mil novecentos e setenta e cinco 
euros e setenta cêntimos), a ser transferido de 
uma única vez para as Associações de 
Bombeiros, de acordo com os valores refletidos no 
quadro seguinte: 
 

AHBV NIF 
Fases do DECIF Valor 

a 
transferir Bravo Charlie Delta 

Bucelas 501073523 307,50 € 1.455,50 € 123,00 € 1.886,00 € 

Camarate 501241230  582,20 €  582,20 € 

Fanhões 501141090 32,80 € 594,50 € 49,20 € 676,50 € 

Loures 501064770 307,50 € 2.911,00 € 123,00 € 3.341,50 € 

Moscavide 
e Portela 

501139257  1.455,50 €  1.455,50 € 

Sacavém 501143416  1.455,50 €  1.455,50 € 

Zambujal 501343393 123,00 € 1.455,50 €  1,578,50 € 

  770,80 € 9.909,70 € 295,20 € 10.975,70 € 

 
 

Loures, 21 de junho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Fernando José da Costa) 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

ESTUDOS E PROJETOS 
 

Processo n.º 1581/DOM 
Contenção de talude na EM 530-1 a 1060 m da 
interseção com a EN 115, em Bucelas 
Proposta de aprovação de alteração ao projeto de 
execução, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 325/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Em sede de obra se encontraram situações, 

ao nível das condições reais dos terrenos de 
fundação, diferentes daquelas que os estudos 
geológicos faziam antever e que essas 
situações obrigaram a adaptar o projeto 
aprovado na 67.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, n.º 253/2016, de 22 de 
junho de 2016; 

 
B. A solução de projeto agora encontrada 

mantém os preços unitários contratados para 
a obra e não modifica a natureza dos 
trabalhos contratados. Face às novas 
necessidades altera o perfil da via mantendo 
no entanto a mesma dimensão da faixa de 
rodagem assim como as condições de 
execução da empreitada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere a aprovação da: 
 
1. Alteração ao Projeto de Execução da 

Contenção de Talude na E.M. 530-1 a 1060 m 
da Interseção com a E.N. 115, em Bucelas, 
com fundamento nas informações n.ºs 
18/DEP/VP e 19/DEP/VP e no memorando 
técnico, em anexo. 

 
… 

 
Loures, 20 de junho de 2017 

 
O Vice-Presidente da Câmara 

 
(a) Paulo Piteira 

 
 
 
 
 

Contenção de talude na EM 530-1 
a 1060 m da interseção 

com a EN115, em Bucelas 
 

PROJETO 
 

MEMORANDO TÉCNICO 
 

Em sede de obra e no arranque dos trabalhos de 
desmonte de talude constatou-se que as 
condições reais de fundação, nos trechos 
escavados, variavam face às inicialmente 
previstas com base nos estudos geológicos 
efetuados aquando da elaboração do projeto. 
Estes estudos geológicos foram efetuados de 
acordo com as normas técnicas aplicáveis. 
 
Decorrente deste facto, imprevisível e que só 
possível aferir nesta fase, o projetista teve que 
proceder à adaptação de algumas peças de 
projeto introduzindo as seguintes alterações: 
 
1. Adequação da cota dos planos de fundação 

do muro, tendo em conta a informação 
geológico-geotécnica complementar recolhida 
em fase de obra. Note-se que a altura máxima 
do muro - 6,50 m - é mantida, recorrendo-se 
ao enchimento com betão de classe igual à do 
muro nos trechos em que se considera 
necessário proceder à substituição dos 
terrenos de fundação da estrutura; 

 
2. Redução da largura das duas bermas em 0,60 

m cada uma (largura inicial de 1,10 m em cada 
uma); 

 
3. Reajustamento do eixo do traçado (deslocado 

cerca de 0,50 m, em média, para o interior da 
encosta); 

 
4. Eliminação da valeta triangular no trecho 

inicial do traçado, em curva, em que a 
pendente da plataforma se faz para o interior 
da encosta e conduzindo a que esta valeta 
não seja essencial; 

 
5. Eliminação da guarda metálica de segurança, 

que foi substituída por uma guarda em betão 
ligada ao coroamento do muro de betão e que 
ocupa menos espaço. 

 
A atual revisão das cotas dos planos de fundação 
da estrutura e a atualização do corte geológico-
geotécnico baseou-se, para além da informação 
que informou o projeto, no reconhecimento 
geológico-geotécnico realizado após a abertura 
das escavações (já em fase de obra), na 
informação recolhida nos poços de prospeção 
entretanto abertos e no levantamento topográfico 
atualizado (já em fase de obra). 
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As alterações listadas nos itens 2 a 5 tiveram 
como principal objetivo aproximar o coroamento 
do muro do interior da encosta, de forma a reduzir 
a possibilidade de impactes futuros na altura da 
estrutura revista e nas suas condições de 
fundação. 
 
As alterações ao projeto não implicam a alteração 
substancial do objeto do contrato. Foram 
necessárias em resultado de circunstâncias 
imprevisíveis, que se prendem com o facto de se 
ter encontrado condições diversas daquelas que 
espelhava o estudo geológico. 
 
Os trabalhos a efetuar são da mesma espécie dos 
trabalhos já previstos no projeto, mantendo-se os 
seus preços contratuais unitários. 
 
Assim, considera-se cumprido o disposto no artigo 
313.º do CCP. 

 
 

Loures, 20 de junho de 2017 
 

O Chefe de Divisão 
 

(a) João Félix 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções dos 
Srs. Vereadores eleitos pela Coligação “Loures 
Sabe Mudar”) 

 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

CULTURA 
 

Proposta de aceitação, a título de inventário, da 
doação ao Município, por Mónica Salema d’Orey 
Capucho, de três obras destinadas a incorporação 
no acervo da Divisão de Cultura - Área de 
Galerias. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 334/2017 

 
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, artigo 3.º, da Lei n.º 
107/2001, de 8 de setembro); 

B. Foi manifestada a vontade, pela Sr.ª Mónica 
Salema d’Orey Capucho, de doação ao 
Município das três obras, das quais é 
proprietária e que se encontram descritas na 
informação registada sob o n.º E/44784/2017, 
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/44784/2017, às quais foram atribuídos pela 
proprietária, os valores unitários de 500,00 € 
(quinhentos euros) ao livro “Cores”, 1.500,00 € (mil 
e quinhentos euros) ao livro “Units of Order” e 
5.600,00 € (cinco mil e seiscentos euros) à 
instalação “Cores, letras e números”. 

 
 

Loures, 12 de junho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
Livro “Cores” 
Livro de Autor 
2016 
Valor: 500,00 € 
GML000381 
 
 
Livro “Units of Order” 
Livro de Autor 
2016 
Valor: 1.500,00 € 
GML000382 
 
 
16 Peças no Andar das Crianças 
“Cores, Letras e Números” 
Instalação 
2016 
Valor: 5.600,00 € 
GML000383 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador João Luís Costa Nunes) 
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ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 326/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Loures, com o NIF 501064770, 
solicitou a utilização do Cineteatro de Loures, 
para a realização da sua Assembleia Geral, no 
dia 23 de fevereiro de 2017, entre as 20H00 e 
as 23H30; 

 
B. A utilização do Cineteatro de Loures 

pressupõe o pagamento, por hora noturna, de 
6,70 € (seis euros e setenta cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
C. A ocupação teve a duração de três horas e 

trinta minutos, correspondendo a um valor 
total a pagamento de 23,45 € (vinte e três 
euros e quarenta e cinco cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

do valor relativo à utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do Quadro Normativo 
de Cedência e Utilização do Cineteatro de Loures, 
em conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
na sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela utilização respetiva, à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures, 
no valor total de 23,45 € (vinte e três euros e 
quarenta e cinco cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor. 

 
 

Loures, 9 de junho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 327/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Loures, com o NIF 501064770, 
solicitou a utilização do Cineteatro de Loures, 
para a realização de audição de fim de 
período letivo da sua Escola de Música, no dia 
1 de abril de 2017, entre as 17H00 e as 
20H00; 

 
B. A utilização do Cineteatro de Loures 

pressupõe o pagamento, por hora diurna de 
5,50 € (cinco euros e cinquenta cêntimos) e 
hora noturna, de 6,70 € (seis euros e setenta 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor, 
acrescendo o valor de 1,00 € (um euro) por 
hora, caso a iniciativa se realize ao fim de 
semana ou dia feriado; 

 
C. A ocupação teve a duração de três horas, 

correspondendo a um valor total a pagamento 
de 20,70 € (vinte euros e setenta cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

do valor relativo à utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do Quadro Normativo 
de Cedência e Utilização do Cineteatro de Loures, 
em conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
na sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela utilização respetiva, à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures, 
no valor total 20,70 € (vinte euros e setenta 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 14 de junho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

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

n.º 328/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A associação PioneirosNBL - Núcleo de 

Basket de Loures, com o NIF 513848177, 
realizou no dia 8 de abril de 2017, entre as 
9H00 e as 20H00, o I Torneio da Páscoa, no 
Pavilhão António Feliciano Bastos; 

 
B. A utilização do Pavilhão António Feliciano 

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

 
C. A ocupação (incluindo iniciativa, montagem e 

desmontagem) teve a duração de doze horas, 
correspondendo a um valor total a pagamento 
de 155,42 € (cento e cinquenta e cinco euros e 
quarenta 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. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão António Feliciano Bastos em 
conjugação com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, à associação 
PioneirosNBL - Núcleo de Basket de Loures, no 
valor total de 155,42 € (cento e cinquenta e cinco 
euros e quarenta e dois cêntimos), IVA incluído à 
taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 14 de junho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 329/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O ACES Loures Odivelas - UCC de Loures, 

serviço da ARS LVT, realizou no dia 9 de maio 
de 2017, na sala polivalente da Biblioteca 
Municipal José Saramago, a palestra inaugural 
da exposição “Não (h)á Violência”; 

 
B. A utilização da sala polivalente da Biblioteca 

Municipal José Saramago, de acordo com a 
tabela de tarifas em vigor, prevê o pagamento 
por hora de 18,00 € (dezoito euros), IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
C. A ocupação teve a duração de três horas, 

correspondendo a um valor total de 54,00 € 
(cinquenta e quatro euros), com IVA incluído, 
à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

relativo à utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea d) do ponto 9 do quadro 
normativo da Biblioteca Municipal José Saramago, 
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 ao ACES Loures Odivelas - UCC de 
Loures, no valor total de 54,00 € (cinquenta e 
quatro euros), com IVA incluído, à taxa legal em 
vigor. 

 
 

Loures, 14 de junho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

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

n.º 330/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O Grupo Desportivo de Pirescoxe, com o NIF 

501617540, requereu a utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de 
Santa Iria de Azóia, nos dias 29 e 30 de abril 
de 2017, entre as 8H00 e as 20H00, para a 
realização, respetivamente, do 4.º Torneio 
Corbillon Sénior e do 3.º Torneio Jovem de 
Ténis de Mesa; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 
Azóia prevê o pagamento por hora, no período 
diurno, de 11,90 € (onze euros e noventa 
cêntimos) e no período noturno, de 13,23 € 
(treze euros e vinte e três cêntimos), isento de 
IVA; 

 
C. A utilização teve a duração total de vinte e 

quatro horas, correspondendo a um valor a 
pagamento pela utilização de 289,60 € 
(duzentos e oitenta e nove euros e sessenta 
cêntimos); 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
isenção do pagamento pela utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa 
Iria de Azóia, ao Grupo Desportivo de Pirescoxe, 
no valor 289,60 € (duzentos e oitenta e nove euros 
e sessenta cêntimos). 

 
 

Loures, 14 de junho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 331/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Junta de Freguesia de Loures, com o NIF 

506849171, realizou na sala polivalente da 
Biblioteca Municipal José Saramago, a 1.ª e 
2.ª reuniões da 1ª sessão ordinária da 
Assembleia de Freguesia de Loures, nos dias 
18 e 20 de abril de 2017, respetivamente; 

 
B. A utilização da sala polivalente da Biblioteca 

Municipal José Saramago, de acordo com a 
tabela em vigor, prevê o pagamento por hora 
de 18,00 € (dezoito euros), IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 

 
C. A ocupação teve a duração de oito horas, 

entre as 21h00 do dia 18 e a 01h00 do dia 19 
de abril e as 21h00 do dia 20 e a 01h00 do dia 
21 de abril, correspondendo a um valor total 
de 144,00 € (cento e quarenta e quatro euros), 
com IVA incluído, à taxa legal em vigor. 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

relativo à utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea d) do ponto 9 do quadro 
normativo da Biblioteca Municipal José Saramago, 
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 à Junta de Freguesia de Loures, no 
valor total de 144,00 € (cento e quarenta e quatro 
euros), com IVA incluído, à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 14 de junho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

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

n.º 332/2017 
 

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

Vale Figueira, com o NIF 501616977, realizou 
entre as 8H00 e as 00H00 do dia 8 de abril de 
2017, o 21.º Sarau de Ginástica 
Gimnocorações, no Pavilhão José Gouveia; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia 

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

 
C. A ocupação teve a duração total de dezasseis 

horas, do que resulta um valor a pagamento 
de 207,23 € (duzentos e sete euros e vinte e 
três cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 
vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão José Gouveia, em 
conjugação com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, ao Grupo 
Dramático e Recreativo Corações de Vale 
Figueira, no valor total de 207,23 € (duzentos e 
sete euros e vinte e três cêntimos), IVA incluído à 
taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 14 de junho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 

ECONOMIA E INOVAÇÃO 
 

Proposta de concessão de apoio financeiro à 
Associação para o Ensino Profissional em 
Transportes e Logística. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 336/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures, como um dos 

associados da Associação para o Ensino 
Profissional em Transportes e Logística - 
AEPTL, conjuntamente com a Associação 
Nacional de Transportes Públicos Rodoviários 
de Mercadorias - ANTRAM e a Federação dos 
Sindicatos de Transportes e Comunicações - 
FECTRANS, reconhece o Instituto Profissional 
de Transportes - IPTRANS, como uma via 
importante de ensino modelar, assente na 
promoção de cursos vocacionais e 
profissionais no concelho de Loures; 

 
B. A AEPTL tem promovido um projeto 

pedagógico focado num ensino de qualidade, 
proporcionando aos jovens a preparação 
adequada para a vida ativa, a sua articulação 
com o mundo do trabalho e a respetiva 
experiência profissional, visando a aquisição 
de competências e atitudes voltadas para o 
desenvolvimento pessoal, social e cultural, 
sendo estas transversais a todos os cursos 
lecionados; 

 
C. O IPTRANS tem desenvolvido a sua atividade, 

nomeadamente o ano letivo 2016/2017, numa 
relação de grande proximidade com o tecido 
empresarial do Concelho e organismos 
públicos, que promovem e interagem com este 
sistema de ensino, valorizando e reforçando a 
articulação entre a educação escolar e a 
formação profissional, contribuindo para a sua 
consolidação em termos do seu modelo 
conceptual e organizacional; 

 
D. Foi um dos grandes objetivos do IPTRANS, 

durante o ano letivo de 2016/2017 dar 
continuidade e sedimentar uma estratégia de 
reforço do reposicionamento do IPTRANS no 
seio do ensino profissional no que respeita à 
qualificação inicial e contínua na vertente dos 
transportes e logística, assim como noutras 
áreas de ensino, prosseguindo com a 
diversificação da oferta educativa, cujo retorno 
efetivo está demonstrado com o aumento 
anual do número total de alunos nos últimos 3 
anos, passando de 78 para 172, assim como o 
número total de turmas passando de 5 para 8; 
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E. Para o próximo ano letivo 2017/2018, foram 
aprovadas pelo Ministério da Educação 3 
novas turmas de cursos profissionais, tendo 
sido igualmente manifestado o interesse do 
IPTRANS de concretizar 1 curso de educação 
formação de 9.º ano, pretendendo-se 
conseguir atingir mais 75 novos alunos em 
turmas de cursos profissionais, e 20 alunos na 
turma de educação formação, tendo como 
objetivo ultrapassar no início do novo ano 
letivo a fasquia dos 200 alunos; 

 
F. O IPTRANS continua a apostar na 

especialização de Transportes e Logística, 
pretendendo no próximo ano letivo, ter em 
funcionamento os cursos de Transportes, 
Logística, Tráfego de Assistência em Escala e 
Agências de Viagens, Informática de Gestão, 
para além dos cursos de Turismo, Gestão e 
Programação de Sistemas Informáticos e 
Ação Educativa; 

 
G. Para além do crescimento dos subsídios à 

exploração, fruto do referido crescimento do 
n.º de turmas aprovadas, o projeto “Rede em 
Movimento”, no âmbito dos Contratos Locais 
de Desenvolvimento Social - 3.ª Geração, 
contribuíram favoravelmente para os 
rendimentos atuais; 

 
H. A atividade que tem sido preconizada nos 

primeiros cinco meses de 2017 melhorou 
significativamente os resultados do IPTRANS, 
o que permite pela primeira vez em muitos 
anos, ter um saldo de tesouraria positivo; 

 
I. Apesar da contínua melhoria financeira no 2.º 

semestre de 2017, a situação de tesouraria irá 
ser muito exigente nos próximos meses, 
prosseguindo a direção da AEPTL os 
contactos com as instituições bancárias, para 
encontrar soluções definitivas; 

 
J. A AEPTL, pretende continuar a apostar neste 

projeto educativo ao nível das suas metas 
pedagógicas, educacionais e sociais, 
carecendo no entanto de um equilíbrio de 
tesouraria, face às várias obrigações 
contratuais mensais e ao endividamento 
estrutural que advém de compromissos 
formalizados em 2006 com a Câmara 
Municipal de Loures (esforço financeiro de 1 
milhão e 275 mil euros, resultantes da 
construção das novas instalações, conjugado 
com a não realização do apoio acordado com 
o Município, no valor de 600.000,00 € - Acordo 
Técnico Financeiro firmado entre as duas 
entidades); 

 

L. A estabilidade financeira da AEPTL tem sido 
igualmente assegurada pelo Município de 
Loures, através dos apoios concedidos (2013 - 
30 mil euros; 2014 - 60 mil euros; 2015 - 60 
mil euros; 2016 - 60 mil euros; 2017 - 30 mil 
euros), no valor total de 240 mil euros, 
correspondentes ao compromisso no apoio ao 
investimento realizado; 

 
É firme vontade da Autarquia, assegurar o 
funcionamento da AEPTL, pela sua contribuição 
para a formação de jovens e adultos no concelho 
de Loures, assim como para a qualificação de 
quadros competentes, à altura das exigências do 
mercado de trabalho e uma alternativa ao ensino 
regular; 
 
É firme vontade da Autarquia, apoiar a AEPTL na 
prossecução da sua missão, e objetivos 
estratégicos, viabilizando a sua continuidade e, 
desta forma, cumprir com os compromissos 
imediatos de ordem financeira referentes ao 
meses de junho e julho. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Camara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder um 
apoio financeiro de 30.000,00 € à Associação para 
o Ensino Profissional em Transportes e Logística. 
 
Rubrica orçamental: 1301/04070105 - 2016 A 100 

 
 

Loures, 20 de junho de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador João Luís Costa Nunes) 
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Galardão de Mérito Empresarial 
 

Proposta de aprovação do prazo para candidatura 
ao evento anual Galardão de Mérito Empresarial. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 337/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Nos termos da alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, é atribuição dos municípios a 
promoção do desenvolvimento; 

 
B. Assume enorme relevância reconhecer e 

distinguir as empresas, que tenham 
contribuído de forma significativa para a 
competitividade e a criação de emprego no 
concelho de Loures; 

 
C. O Município de Loures pretende potenciar o 

investimento e a competitividade empresarial 
em estreita colaboração com o tecido 
empresarial, como alavanca do progresso 
económico e social do concelho; 

 
D. A implementação de boas práticas 

empresariais são um contributo indissociável 
para a afirmação de um concelho 
empreendedor, competitivo e inovador; 

 
E. O Município de Loures relançou em 2015 a 

promoção do Galardão de Mérito Empresarial, 
aprovando o seu Regime de Participação bem 
como a Comissão de Avaliação; 

 
F. É intenção continuar a galardoar as empresas 

que contribuem para o desenvolvimento 
socioeconómico do Concelho de Loures, 
através da criação de riqueza e valor e que se 
destaquem pela sua atividade empresarial nas 
áreas da inovação, empreendedorismo e 
internacionalização, reforçando, deste modo, a 
respetiva sustentabilidade, mediante a entrega 
anual, do Galardão de Mérito Empresarial; 

 
G. Nos temos do número 3 do artigo 7.º do 

Regime de Participação, o prazo de 
candidatura ao Galardão de Mérito 
Empresarial é fixado anualmente, por 
deliberação da Câmara Municipal. 

 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, conjugado com o n.º 3 do artigo 7.º do 
Regime de Participação do Galardão de Mérito 
Empresarial, aprovado na 39.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal, de 13 de maio de 2015, 
aprovar o prazo de candidatura do evento anual 
Galardão de Mérito Empresarial a decorrer entre 
os dias 10 de julho e 8 de setembro de 2017. 

 
 

Loures, 19 de junho de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador João Luís Costa Nunes) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 64.011/LA/L/N 
Construções Inocêncio e Filhos, Lda. 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
loteamento n.º 09/2005 (Quinta do Inquisidor, 
Barro, Freguesia de Loures), nos termos das 
informações dos serviços 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 339/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 61 e 64 e o despacho do 
Diretor do DPGU, a fl. 65; 

 
B. Que a alteração proposta ao alvará de 

loteamento 09/2005, circunscrita aos lotes 
ainda não edificados (1 a 5 e 16), e que 
implica o aumento do número de fogos e da 
superfície de pavimento global, com 
concentração da destinada a atividades 
económicas no lote 16, respeita o PDM em 
vigor, quer quanto ao índice de edificabilidade, 
ao mínimo exigível de funções não 
habitacionais, à dotação de parqueamento e 
às cedências para espaços verdes e 
equipamentos de utilização coletiva; 
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C. Que, efetuada notificação aos proprietários 
dos lotes da urbanização, não se verificaram 
manifestações de oposição à alteração 
proposta; 

 
D. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 

Loures, a fl. 35 do processo. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
urbanização da Quinta do Inquisidor, no Barro, na 
freguesia de Loures, e face à pretensão instruída 
no processo 64.011/LA/L/N, em nome de 
Construções Inocêncio e Filhos, Lda., ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 5.º, do artigo 23.º, e n.º 
4 do artigo 27.º do RJUE (Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação), estabelecido pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação dada pelo D.L. n.º 136/2014, de 9 de 
setembro: 
 
Aprovar a alteração ao alvará de loteamento 
09/2005, de que resulta a planta síntese que 
consta a fl. 19 do processo em referência, 
refletindo: 
 
1. Lote 1 - aumento de 253,00 m2 de superfície 

de pavimento, de 1 fogo e de 2 lugares de 
estacionamento; 

2. Lote 2 - aumento de 253,00 m2 de superfície 
de pavimento e de 1 fogo; 

3. Lote 3 - aumento de 253,00 m2 de superfície 
de pavimento, de 1 fogo e 3 lugares de 
estacionamento; 

4. Lote 4 - aumento de 253,00 m2 de superfície 
de pavimento, de 3 fogos, de 1 lugar de 
estacionamento, com eliminação de 200,00 m2 
de superfície de pavimento destinada a 
atividades económicas, transferida para a 
função habitacional; 

5. Lote 5 - aumento de 253,00 m2 de superfície 
de pavimento, de 3 fogos, de 1 lugar de 
estacionamento, com eliminação de 200,00 m2 
de superfície de pavimento destinada a 
atividades económicas, transferida para a 
função habitacional; 

6. Lote 16 - aumento de 540,00 m2 de superfície 
de pavimento destinada a atividades 
económicas, de 1 piso e de 18 lugares de 
estacionamento. 

 
… 

 
 
 
 
 

Loures, 13 de junho de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador João Luís Costa Nunes) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 48.669/LA/E/PE 
Gabimóvel - Sociedade de Desenvolvimento 
Habitacional do Infantado, S.A. 
Proposta de aprovação de retificação à planta 
síntese do alvará n.º 16/1979 - aditamentos de 11-
09-2003, que titula o loteamento das 4.ª, 5.ª e 6.ª 
fases e obras de urbanização da 4.ª fase, e de 16-
04-2008 que titula as obras de urbanização das 5.ª 
e 6.ª fases da Urbanização do Infantado, Loures, 
Freguesia de Loures, nos termos das informações 
dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 340/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 1460 e 1538 e o despacho do 
Diretor do DPGU, a fl. 1539; 

 
B. Que no âmbito do aditamento ao alvará de 

loteamento 16/79, da Urbanização do 
Infantado, que sustentou a 4.ª, 5.ª e 6.ª fases 
desta urbanização, nunca foi possível registar 
a parcela de cedência, identificada como 
parcela D, porque parte dos prédios que a 
integravam não se encontravam na posse da 
Gabimóvel - titular do alvará de loteamento; 

 
C. Que a impossibilidade referida, a persistir, 

poria em causa a legitimidade do aditamento 
atrás mencionado e os atos e operações dele 
decorrentes; 

 
D. Que a regularização, por parte da Gabimóvel, 

da titularidade dos dois prédios que 
integravam a parcela D, identificada no alvará 
de loteamento da Urbanização do Infantado e 
que se encontravam na titularidade de 
terceiros, permite finalmente regularizar a 
situação pendente; 
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E. Que, ainda assim, a delimitação da parcela D 
que consta da planta síntese carece de 
ajustamento aos prédios abrangidos dos quais 
a Gabimóvel apresenta agora prova da 
titularidade; 

 
F. Que não foram registadas quaisquer 

reclamações decorrentes da notificação aos 
proprietários dos lotes e consulta pública 
sobre a retificação da planta síntese do alvará 
em questão; 

 
G. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 

Loures. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de loteamento n.º 16/1979, da 
Urbanização do Infantado, e no âmbito do 
processo 48669/LA/E/PE, em nome de Gabimóvel 
- Soc. Des. Hab. do Infantado, S.A., ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 5.º e do artigo 27.º do 
RJUE, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na redação dada pelo D.L. n.º 
136/2014, de 9 de setembro, aprovar a retificação 
da planta síntese do alvará de loteamento, 
consubstanciada no ajustamento da delimitação 
da parcela D aos limites cadastrais dos prédios 
abrangidos, de acordo com a planta que consta a 
folha 1460-A do processo em referência. 
 
… 

 
Loures, 21 de junho de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador João Luís Costa Nunes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 30.315/OM-C 
Toponímia de São João da Talha 
Proposta de atribuição de denominação 
toponímica para arruamento em Bairro da Cova da 
Igreja, em São João da Talha, União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 338/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 
764; 

 
B. Que o topónimo agora proposto, adota a 

designação já, há muito, atribuída ao sítio em 
questão pela população local; 

 
C. Que a atribuição do topónimo agora proposto 

mereceu aprovação da Junta da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, na sua reunião de 26-
05-2017. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar para a localidade de Bairro da Cova da 
Igreja, em São João da Talha, na União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela: 
 
A atribuição da designação de Rua Cova da Igreja, 
ao troço viário com início na Rua Dom Afonso 
Henriques e termo indeterminado. 
 
… 

 
Loures, 20 de junho de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 
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DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua Cova da Igreja 
 
Início: Rua Dom Afonso Henriques 
Termo: indeterminado 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador João Luís Costa Nunes) 

 
 
 
 

AMBIENTE 
 

Proposta de celebração de Protocolo entre o 
Município de Loures e a Fábrica da Igreja 
Paroquial de Santa Maria de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 341/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Ao Departamento de Ambiente da Câmara 

Municipal de Loures compete a promoção e 
gestão de espaços verdes. 

 
B. O Departamento de Ambiente, no exercício 

das suas competências, considerou prioritário 
requalificar a zona envolvente à Igreja Matriz 
de Loures, mediante uma intervenção 
estrutural nos espaços verdes, a 
concretização de melhorias ao nível das 
acessibilidades pedonais e a disponibilização 
de um quiosque provido de instalações 
sanitárias para mobilidade reduzida. 

 
C. A área envolvente à Igreja Matriz de Loures 

constitui um lugar de encontro dos Lourenses, 
de manifesta importância do ponto vista social 
e cultural. 

 
D. Com a realização desta requalificação, o 

Município de Loures tem como objetivo 
primordial o uso e fruição daquele espaço 
público pela população, sem quaisquer 
restrições. 

 
E. O quiosque instalado no âmbito da 

requalificação da envolvente da Igreja Matriz 
de Loures tem uma área de implantação de 
11,22 m2, um espaço destinado a cafetaria e é 
provido de instalações sanitárias para 
mobilidade reduzida. 

 

F. O Município de Loures não reúne as 
condições necessárias para explorar por si 
este quiosque, para que o mesmo se configure 
como um espaço privilegiado de apoio 
alimentar a usufruir pelos utilizadores deste 
espaço. 

 
G. A Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Santa Maria de Loures demonstrou interesse 
na exploração deste quiosque. 

 
H. A exploração deste quiosque permitirá à 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 
Santa Maria de Loures promover um ambiente 
comunitário entre os paroquianos e entre as 
pessoas que se desloquem à Igreja Matriz de 
Loures, bem como angariar fundos para apoiar 
as necessidades económicas dos vários 
grupos paroquiais nas suas respostas à 
comunidade e, igualmente, angariar fundos 
para os trabalhos de conservação da Igreja 
Matriz de Loures. 

 
I. O protocolo de colaboração entre o Município 

de Loures e a Fábrica da Igreja Paroquial da 
Freguesia de Santa Maria de Loures, tendo 
por objeto a exploração do quiosque instalado 
na zona envolvente à Igreja Matriz de Loures, 
tem como principal pretensão fomentar o uso 
e fruição plenos daquele espaço público pela 
população. 

 
 
Pelo que tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nas alíneas o) e ee) do n.º 1 do artigo 
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a celebração de Protocolo de Colaboração 
entre o Município de Loures e a Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de Santa Maria de Loures, 
cuja minuta segue em anexo. 

 
 

Loures, 8 de junho de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

Entre: 
 
Município de Loures, adiante designado por 
“Município”, pessoa coletiva de direito público, 
com sede na Praça da Liberdade, 2674-501 
Loures, NIPC 501294996, aqui representado pelo 
seu Presidente, Dr. Bernardino José Torrão 
Soares, com poderes para o ato 
 
e 
 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santa 
Maria de Loures, adiante designada por “Fábrica 
da Igreja Paroquial” ou “Explorador”, com sede na 
Rua Manuel de Arriaga, n.º 14, Loures, NIF 
500948178, aqui representada pelo Pároco 
Francisco Manuel Adão Inocêncio, com poderes 
para o ato, cfr. certidão do Patriarcado de Lisboa, 
que segue em anexo. 
 
Também designados por “Partes” ou “Parte” 
quando conjunta ou indistintamente referidos. 
 
Considerando que: 
 
A) A Igreja Matriz de Loures e o respetivo 

Cruzeiro foram classificados, por Decreto-Lei, 
como Monumento Nacional, em 16 de junho 
de 1910, (cfr. Diário do Governo, 2.ª Série, n.º 
124) e como Zona Especial de Proteção 
(Diário do Governo, 2.ª Série, n.º 214, de 12 
de setembro de 1958); 

 
B) A Igreja Matriz de Loures, a sua envolvente e 

respetivo Adro, formam um espaço tranquilo e 
de descompressão urbana, constituindo um 
lugar primordial para o encontro dos cidadãos 
de Loures; 

 
C) Este espaço, de grande confluência pontual e 

outrora local de peregrinação, revela-se de 
grande importância do ponto de vista social e 
cultural e religioso constituindo-se também 
como núcleo das festividades da Nossa 
Senhora do Cabo Espichel, comemorações 
com grande importância e de grande afluência 
no concelho de Loures; 

 
D) O Município requalificou a zona envolvente à 

Igreja Matriz de Loures, por forma a 
concretizar e repor o Projeto de Requalificação 
e Beneficiação aprovado em 06.02.2001 pelo 
Instituto Português do Património 
Arquitetónico (IPPAR), bem como para 
permitir o uso e fruição sem quaisquer 
restrições da zona envolvente da Igreja Matriz 
de Loures pela população; 

E) A requalificação da zona envolvente da Igreja 
Matriz de Loures realizou-se mediante uma 
intervenção estrutural nos espaços verdes, a 
concretização de melhorias ao nível das 
acessibilidades pedonais e disponibilização de 
um quiosque; 

 
F) O quiosque, instalado na zona envolvente da 

Igreja Matriz de Loures, tem uma área de 
implantação de 11,22 m2, um espaço 
destinado a cafetaria e é provido de 
instalações sanitárias para mobilidade 
reduzida, cfr. planta de localização que segue 
em anexo; 

 
G) O Município de Loures não reúne as 

condições necessárias para explorar por si 
este quiosque, para que o mesmo se configure 
como um espaço privilegiado de apoio 
alimentar a usufruir pelos utilizadores; 

 
H) A constituição da Fábrica da Igreja Paroquial 

da Freguesia de Santa Maria de Loures, 
entidade canónica, com personalidade jurídica 
também no foro civil (pessoa coletiva 
religiosa), foi participada ao Governo Civil de 
Lisboa em 25 de novembro de 1940, em 
cumprimento da Concordata entre a Santa Sé 
e a República Portuguesa, cfr. cópia de 
comunicação ao Governo Civil de Lisboa, que 
se anexa; 

 
I) Os grupos paroquiais que integram a Fábrica 

Paroquial, nomeadamente, Amigos da Matriz, 
CNE 1349, Grupo da Catequese, Grupo de 
Acólitos de Loures, Grupo de Jovens 
FéLoures, todos eles com atribuições 
diversas, têm como objetivo comum e 
primordial a vivência cristã e a prossecução do 
bem-estar e apoio social; 

 
J) Os grupos paroquiais reúnem as condições 

necessárias para a exploração deste quiosque 
com cafetaria, instalado pelo Município de 
Loures; 

 
K) A atividade de exploração do quiosque 

promoverá um ambiente comunitário não 
apenas entre os paroquianos, mas igualmente 
entre as pessoas que se desloquem à Igreja 
Matriz, permitindo uma maior dinamização de 
toda a sua zona envolvente; 

 
L) A atividade de exploração do quiosque 

permitirá, por outro lado, facilitar a angariação 
de fundos para o apoio da comunidade em 
que a Fábrica da Igreja Paroquial se insere, 
nomeadamente na resposta às necessidades 
económicas dos vários grupos paroquiais; 
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M) A atividade de exploração do quiosque 
permitirá ainda a angariação de fundos para a 
conservação e restauro da Igreja Matriz de 
Loures, classificada como monumento 
nacional. 

 
 
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 por objeto o 
estabelecimento dos termos e condições da 
exploração do quiosque com cafetaria, doravante 
designado quiosque, instalado na zona envolvente 
à Igreja Matriz de Loures, sob gestão do 
Município. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Instalações e Equipamentos) 

 
1. O quiosque afeto à exploração é composto 

por: 
 
a) Instalações cobertas - área de implantação de 

11,22 m2, revestimento exterior de material 
duradouro, cobertura de uma água, uma porta 
exterior, duas janelas e uma pala, integrando 
igualmente instalações sanitárias para 
mobilidade reduzida, com acesso 
independente pelo exterior. 

 
b) Espaço exterior - existência de esplanada na 

envolvente do Quiosque com uma área de 
cerca de 50 m2 (incluindo a área de 
circulação), destinado à colocação de mesas e 
cadeiras em amovíveis. 

 
2. O quiosque integra uma área destinada ao 

armazenamento e comércio de produtos 
alimentares com 5,35 m2, bem como uma área 
destinada a instalação sanitária com 4,42 m2 e 
que se encontra equipada com lavatório, 
torneira para lavatório, sifão, sanita e 
autoclismo. 

 
3. As instalações e equipamento são entregues 

pelo Município em estado novo, sendo da 
responsabilidade do explorador a realização 
de todas as intervenções necessárias para dar 
cumprimento aos requisitos legais e 
regulamentares de funcionamento e 
exploração, bem como para dar cumprimento 
às obrigações decorrentes do presente 
protocolo. 

4. Qualquer intervenção, operação de 
manutenção ou obra a realizar nas instalações 
e/ou equipamentos objeto do presente 
protocolo carecem de autorização expressa 
por parte do Município. 

 
5. O Explorador poderá instalar equipamentos da 

sua propriedade no interior do monobloco ou 
no espaço exterior, desde que devidamente 
autorizado pelo Município para o efeito. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Obrigações do Município de Loures) 

 
O Município, na qualidade de entidade gestora do 
Quiosque, compromete-se a ceder, a título 
gratuito, para efeitos de exploração pela Fábrica 
da Igreja Paroquial, o espaço do quiosque melhor 
identificado na cláusula anterior e na planta em 
anexo, a qual faz parte integrante do presente 
protocolo, bem como os equipamentos ali 
instalados e descritos na cláusula anterior. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Obrigações do Explorador) 

 
1. Entende-se por Explorador, para os efeitos do 

presente Protocolo, a Fábrica da Igreja 
Paroquial da Freguesia de Santa Maria de 
Loures. 

 
2. No âmbito do presente Protocolo, o Explorador 

compromete-se a: 
 
a. Obter e manter válidas todas as licenças, 

alvarás e autorizações que em cada momento 
se verifiquem necessárias para o 
funcionamento do quiosque, em todas as suas 
valências; 

 
b. Cumprir todas as normas legais e 

regulamentares aplicáveis às atividades 
desenvolvidas no quiosque, nomeadamente 
as decorrentes da atividade de exploração; 

 
c. Proceder à contratualização dos 

abastecimentos de bens e serviços 
necessários ao funcionamento da atividade de 
exploração do Quiosque, no prazo de 15 dias 
após a formalização do presente Protocolo, 
bem como proceder ao pagamento integral 
dos consumos faturados pelos fornecedores; 

 
d. Requerer junto das entidades competentes a 

contentorização adequada à deposição de 
resíduos provenientes da exploração do 
quiosque e suportar as respetivas taxas; 
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e. Realizar todas as intervenções destinadas à 
concretização e funcionamento do quiosque, 
mediante prévia autorização por parte do 
Município, sempre que as mesmas envolvam 
instalação, fixação, remoção, demolição ou 
qualquer alteração estrutural a qualquer dos 
elementos do quiosque; 

 
f. Assegurar o funcionamento e acesso a todos 

os utilizadores do quiosque, bem como manter 
a higiene das instalações sanitárias que fazem 
parte integrante do quiosque, sem prejuízo do 
direito de manter aquelas instalações 
fechadas e facultar as chaves aos utilizadores 
que as solicitem; 

 
g. Assegurar a conservação e manutenção, bem 

como fazer um uso prudente das instalações e 
equipamento abrangidos pelo âmbito do 
presente Protocolo, correndo por sua conta a 
realização de obras de conservação que 
visem a manutenção do espaço; 

 
h. Realizar, pelo menos, 25 atividades anuais de 

cariz comunitário e familiar, mediante prévia 
autorização do Município de Loures; 

 
i. Colaborar em atividades e eventos 

promovidos pelo Município de Loures, sempre 
que realizados na zona envolvente da Igreja 
Matriz de Loures e desde que não conflituem 
com as atividades religiosas da Igreja. O 
Município de Loures deverá informar 
antecipadamente a realização desses eventos; 

 
j. Facultar a visita do Quiosque e o exame dos 

produtos em fase de armazenagem, exposição 
e preparação a representantes do Município, 
bem como de serviços e organismos com 
competências específicas nesse âmbito; 

 
k. Cumprir e fazer cumprir as orientações 

técnicas dos serviços do Município no que 
respeita à utilização do espaço cedido no 
âmbito do presente protocolo. 

 
3. O exercício do direito de fiscalização a que 

alude a alínea j) do número anterior não iliba 
os exploradores do quiosque de toda e 
qualquer responsabilidade pela qualidade e 
condições higio-sanitárias dos produtos 
colocados à disposição do público. 

 
4. A realização de obras, para além das de 

conservação que visem exclusivamente a 
manutenção do quiosque, dependem sempre 
de autorização do Município de Loures. 

 

5. No termo de vigência do presente protocolo, o 
explorador deverá restituir as instalações e o 
equipamento objeto do mesmo em bom 
estado de conservação, salvo as 
deteriorações resultantes da sua utilização 
normal e prudente, não havendo lugar a 
qualquer indemnização pelas benfeitorias a 
que tiverem procedido. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
(Horário de Funcionamento) 

 
Sem prejuízo do cumprimento dos normativos 
aplicáveis sobre a matéria, o horário de 
funcionamento do quiosque deverá ser o mais 
adequado às rotinas da zona envolvente à Igreja 
Matriz de Loures, devendo o explorador 
concretizar as adaptações que em cada momento 
sejam necessárias para cumprir este princípio, 
designadamente aquando da realização de 
eventos nesta zona. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
(Pagamentos a Terceiros) 

 
1. O Município não assume qualquer 

responsabilidade pelo incumprimento dos 
prazos de pagamento a terceiros por parte do 
explorador, seja em casos de aquisição de 
bens, seja de prestação de serviços. 

 
2. Caso se verifique o incumprimento dos prazos 

de pagamento referidos no número anterior 
que venham ao conhecimento do Município, 
este reserva-se o direito de resolver 
unilateralmente o presente protocolo, com 
efeitos imediatos e tomar posse imediata do 
quiosque objeto do presente protocolo, nos 
termos previstos na Cláusula Décima. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Responsabilidades) 

 
1. O Município não se responsabiliza por 

quaisquer acidentes que ocorram, decorrentes 
da exploração do Quiosque, bem como do 
incumprimento das obrigações previstas pelo 
presente protocolo pelos exploradores. 

 
2. A Fábrica da Igreja Paroquial deverá 

mencionar expressamente o apoio da Câmara 
Municipal de Loures, com inclusão do 
respetivo logótipo, em todos os suportes 
gráficos de promoção ou divulgação das 
atividades ou eventos realizados na zona 
envolvente à Igreja Matriz de Loures, com a 
utilização do quiosque. 
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3. Os exploradores deverão contratualizar e 
manter válidos os seguros de 
responsabilidade civil, acidentes pessoais e de 
trabalho necessários à prática das atividades 
desenvolvidas durante o período de vigência 
do presente protocolo. 

 
 
 

CLÁUSULA OITAVA 
(Acompanhamento da Execução 

do Protocolo de Colaboração) 
 

Realizar-se-ão reuniões semestrais com vista a 
avaliar a execução do presente protocolo, 
nomeadamente a articulação entre as Partes 
relativamente ao agendamento das atividades a 
desenvolver. 

 
 
 

CLÁUSULA NONA 
(Início, Vigência e Alterações ao Protocolo) 

 
1. O presente Protocolo terá a duração de cinco 

(5) anos, contados da data da sua assinatura, 
sendo renovado automaticamente por iguais 
períodos, salvo se denunciado por qualquer 
uma das partes mediante carta registada com 
aviso de receção enviada à outra parte, 
expedida com a antecedência mínima de 
sessenta dias relativamente à data do seu 
termo. 

 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, 

o presente protocolo pode 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. 

 
3. Qualquer alteração ou aditamento ao presente 

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

 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
(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 
protocolo fica imediatamente liberta do 
cumprimento de quaisquer obrigações 
decorrentes da celebração do mesmo, ficando 
a parte faltosa obrigada a indemnizá-lo nos 
termos gerais de direito pelos prejuízos 
causados. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
(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, Telf: 211151190; Email: 
da@cm-loures.pt 

 
- Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Santa Maria de Loures, na Rua Dr. Manuel de 
Arriaga, n.º 14, Loures, telf. 219831782; Email: 
paroquiadeloures@gmaiI.com; 

 
3. Quaisquer alterações aos endereços indicados 

no número anterior, deverão ser comunicadas 
à outra Parte no prazo máximo de 10 dias e 
apenas se tornarão efetivas após a receção 
por aquelas da respetiva comunicação escrita. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
(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, elaborado 
em duplicado, será assinado e rubricado pelas 
Partes, destinando-se um exemplar a cada uma 
delas. 
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Loures, … de …….. de 2017 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

(Dr. Bernardino José Torrão Soares) 
 
 
 

O Representante da Fábrica da Igreja Paroquial 
da Freguesia de Santa Maria de Loures 

 
(Pároco Francisco Manuel Adão Inocêncio) 

 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador João Luís Costa Nunes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMAR 
Serviços Intermunicipalizados 

de Águas e Resíduos 
dos Municípios de Loures e Odivelas 

 
CP 3/2017 
Contratação de Gás Natural Comprimido (GNC) 
por lotes 
Proposta de aprovação das minutas de contratos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 323/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures, a 5 de abril de 

2017, deliberou aprovar a proposta 
apresentada pelo Conselho de Administração 
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), número 219/2017, inerente 
ao teor do relatório final do Júri do 
procedimento e, consequentemente, a 
adjudicação relativa ao procedimento para 
fornecimento de Gás Natural Comprimido 
(GNC), por lotes (dois) à VALORSUL - 
Valorização e Tratamento de Resíduos 
Sólidos, S.A., pelo preço contratual global de 
347.000,00 € (trezentos e quarenta e sete mil 
euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
e à DOUROGÁS NATURAL - Medição e 
Exploração de Sistemas de Gás, S.A., pelo 
preço contratual global de 347.000,00 € 
(trezentos e quarenta e sete mil euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

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

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

 
C. Por deliberação de 21 de junho de 2017, 

tomada na sua 68.ª Reunião Ordinária, o 
Conselho de Administração dos SIMAR 
deliberou aprovar e remeter às Câmaras 
Municipais de Loures e Odivelas as minutas 
de contrato a celebrar; 

 
D. As Câmaras Municipais de Loures e de 

Odivelas são os órgãos competentes para 
aprovar as minutas de contrato face ao valor 
do procedimento contratual. 
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Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, na redação em vigor, aprovar as 
minutas de contrato do procedimento para 
fornecimento de Gás Natural Comprimido (GNC). 

 
 

Loures, 21 de junho de 2017. 
 

O Presidente da Câmara 
 

Bernardino Soares 
 
 
 

CONTRATO DE FORNECIMENTO n.º __/CP/UC1 
 

CP 3/2017 
Fornecimento de Gás Natural Comprimido, 

dividido em dois lotes 
 

Lote 1 
 

Aos ____ dias do mês de ___________ de dois 
mil e dezassete, na Sede dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, sita na Rua Ilha 
da Madeira n.º 2, em Loures, encontrando-se 
presentes, em representação dos Serviços 
lntermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, Hugo Manuel 
dos Santos Martins, Presidente do Conselho de 
Administração, a seguir designado como Primeiro 
Outorgante, no uso de competência delegada, 
conferida por deliberação do Conselho de 
Administração dos Serviços lntermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, de 18/04/2016, e em representação da 
empresa Valorsul - Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do 
Oeste, S.A., pessoa coletiva n.º 509479600, a 
seguir designada por Segundo Outorgante o 
Senhor ________, portador do B.l./C.C. n.º 
______ com validade até .____ emitido por 
______, na qualidade de representante daquela 
Empresa, com poderes para por ela se obrigar, 
como foi verificado pela Certidão 
Permanente/Procuração subscrita em __ / __ / 
____ e válida até __ / __ / ____, pessoa(s) cuja(s) 
identidade(s) foram legalmente reconhecida(s), 
lavra-se o presente contrato de fornecimento. 
 
O presente contrato foi precedido de Concurso 
Público, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 
1 do artigo 20.º Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, conforme Aviso de Abertura publicado no 

Diário da República, II Série, n.º 17, de 
24/01/2017, e é celebrado na sequência da 
adjudicação conferida por despacho/deliberação 
de adjudicação do Presidente/Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, em __/__/2017, registo I/__/2017, em 
conjunto pela Câmara Municipal de Loures de —
/—/2017, registo __/2017 e Câmara Municipal de 
Odivelas de __/__/2017, registo E/__/__/2017 e da 
aprovação da minuta de contrato em __/__/2017 
pelo Presidente/Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, 
pela Câmara Municipal de Loures em __/__/2017 
e pela Câmara Municipal de Odivelas em 
__/__/2017, nos termos e condições das cláusulas 
seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, 
como Primeiro Outorgante e Valorsul - Valorização 
e Tratamento de Resíduos Sólidos das Regiões de 
Lisboa e do Oeste, S.A., como Segundo 
Outorgante acordam entre si, por esta forma, o 
fornecimento de Gás Natural Comprimido, dividido 
em dois lotes, nos termos e condições deste 
contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O presente contrato tem como objeto o 
fornecimento do Lote 1 (um) de Gás Natural 
Comprimido, dividido em dois lotes, nos termos 
constantes do processo de concurso e proposta 
do Segundo Outorgante. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
1. O presente contrato produzirá efeitos após a 

obtenção de visto do Tribunal de Contas e no 
dia imediato ao pagamento, pelo adjudicatário, 
dos respetivos emolumentos. 

 
2. O contrato terá a duração de 12 meses, 

podendo ser prorrogado, temporalmente, por 
iguais períodos, até ao limite de 36 meses, 
observando-se o limite financeiro de 
347.000,00 €, sem prejuízo das obrigações 
acessórias que devam perdurar para além da 
cessação do contrato, podendo a sua duração 
ser inferior, caso o preço contratual seja 
atingido. 

 
3. Caso um dos outorgantes não queira prorrogar 

o contrato, comunicará com a antecedência 
minima de sessenta dias. 
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CLÁUSULA QUARTA 
 

1. O encargo máximo do presente contrato é de 
347.000,00 € (trezentos e quarenta e sete mil 
euros), a que acresce lVA à taxa legal em 
vigor. 

 
2. O preço para um m3 será faturado a partir da 

informação estatística da DGEG - Direção 
Geral de Energia e Geologia, referente ao 
indicado na segunda-feira subsequente ao dia 
de publicação do anúncio em DRE; 

 
3. Ao Preço Sem Taxas (PST) será efetuado um 

desconto correspondente a 17,7%; 
 
4. Para efeito de pagamento, o Segundo 

Outorgante deve apresentar ao Primeiro 
Outorgante a correspondente faturação, com 
uma antecedência de 60 dias, em relação à 
data do respetivo vencimento. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
Para exato e pontual cumprimento de todas as 
obrigações legais e contratuais advenientes do 
presente contrato, ao abrigo do artigo 89.º do 
CCP, foi entregue pelo Segundo Outorgante, uma 
Guia de Depósito Bancário, depositada na 
Agência da Caixa Geral de Depósitos, sita em Rua 
do Tejo, 4, 2625-204 Póvoa de Santa Iria, no 
montante de 17.350,00 € (dezassete mil, trezentos 
e cinquenta euros), correspondente a 5% do preço 
contratual de acordo, com o estabelecido no 
programa de concurso e caderno de encargos. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

 
Pelo incumprimento de obrigações do contrato, os 
SIMAR exigem ao adjudicatário o pagamento de 
uma penalidade de montante a fixar nos seguintes 
termos: 
 
1. Se não for possível executar o abastecimento, 

por motivo imputável ao adjudicatário, será 
aplicada uma penalização de 500,00 € 
(quinhentos euros) por viatura não abastecida. 

 
2. Se o resultado das medições do tempo e/ou 

da pressão de abastecimento, referidas em 
5.2.9 das cláusulas jurídicas do caderno de 
encargos não corresponderem ao exigido em 
4) e 5), das cláusulas técnicas do Caderno de 
Encargos, será aplicada penalização no 
montante correspondente aos abastecimentos 
efetuados nos dias vistoriados, convertidas em 
nota de crédito ou na fatura do mês 
correspondente. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

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

 
CLÁUSULA OITAVA 

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

 
CLÁUSULA NONA 

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

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

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

 
(uma página para a Divisão Financeira 

inscrever o compromisso) 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

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

 
 

O Primeiro Outorgante 
 
 

O Segundo Outorgante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 13 

  

 
 

28 de JUNHO 
de 2017 

 
 
 
 

40 

 

CONTRATO DE FORNECIMENTO n.º __/CP/UC1 
 

CP 3/2017 
Fornecimento de Gás Natural Comprimido, 

dividido em dois lotes 
 

Lote 2 
 

Aos ____ dias do mês de ___________ de dois 
mil e dezassete, na Sede dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, sita na Rua Ilha 
da Madeira n.º 2, em Loures, encontrando-se 
presentes, em representação dos Serviços 
lntermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, Hugo Manuel 
dos Santos Martins, Presidente do Conselho de 
Administração, a seguir designado como Primeiro 
Outorgante, no uso de competência delegada, 
conferida por deliberação do Conselho de 
Administração dos Serviços lntermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, de 18/04/2016, e em representação da 
empresa Dourogás Natural - Medição e 
Exploração de Sistemas de Gás, S.A., pessoa 
coletiva n.º 509828698, a seguir designada por 
Segundo Outorgante o Senhor ________, portador 
do B.l./C.C. n.º ______ com validade até ____ 
emitido por ______, na qualidade de 
representante daquela Empresa, com poderes 
para por ela se obrigar, como foi verificado pela 
Certidão Permanente/Procuração subscrita em __ 
/ __ / ____ e válida até __ / __ / ____, pessoa(s) 
cuja(s) identidade(s) foram legalmente 
reconhecida(s), lavra-se o presente contrato de 
fornecimento. 
 
O presente contrato foi precedido de Concurso 
Público, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 
1 do artigo 20.º Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, conforme Aviso de Abertura publicado no 
Diário da República, II Série, n.º 17, de 
24/01/2017, e é celebrado na sequência da 
adjudicação conferida por despacho/deliberação 
de adjudicação do Presidente/Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, em __/__/2017, registo I/__/2017, em 
conjunto pela Câmara Municipal de Loures de —
/—/2017, registo __/2017 e Câmara Municipal de 
Odivelas de __/__/2017, registo E/__/__/2017 e da 
aprovação da minuta de contrato em __/__/2017 
pelo Presidente/Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, 
pela Câmara Municipal de Loures em __/__/2017 
e pela Câmara Municipal de Odivelas em 
__/__/2017, nos termos e condições das cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, 
como Primeiro Outorgante e Dourogás Natural - 
Medição e Exploração de Sistemas de Gás, S.A., 
como Segundo Outorgante acordam entre si, por 
esta forma, o fornecimento de Gás Natural 
Comprimido, dividido em dois lotes, nos termos e 
condições deste contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
O presente contrato tem como objeto o 
fornecimento do Lote 2 (dois) de Gás Natural 
Comprimido, dividido em dois lotes, nos termos 
constantes do processo de concurso e proposta 
do Segundo Outorgante. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
1. O presente contrato produzirá efeitos após a 

obtenção de visto do Tribunal de Contas e no 
dia imediato ao pagamento, pelo adjudicatário, 
dos respetivos emolumentos. 

 
2. O contrato terá a duração de 12 meses, 

podendo ser prorrogado, temporalmente, por 
iguais períodos, até ao limite de 36 meses, 
observando-se o limite financeiro de 
347.000,00 €, sem prejuízo das obrigações 
acessórias que devam perdurar para além da 
cessação do contrato, podendo a sua duração 
ser inferior, caso o preço contratual seja 
atingido. 

 
3. Caso um dos outorgantes não queira prorrogar 

o contrato, comunicará com a antecedência 
mínima de sessenta dias. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
1. O encargo máximo do presente contrato é de 

347.000,00 € (trezentos e quarenta e sete mil 
euros), a que acresce lVA à taxa legal em 
vigor. 

 
2. O preço para um m3 será faturado a partir da 

informação estatística da DGEG - Direção 
Geral de Energia e Geologia, referente ao 
indicado na segunda-feira subsequente ao dia 
de publicação do anúncio em DRE; 

 
3. Ao Preço Sem Taxas (PST) será efetuado um 

desconto correspondente a 8,25%; 
 
4. Para efeito de pagamento, o Segundo 

Outorgante deve apresentar ao Primeiro 
Outorgante a correspondente faturação, com 
uma antecedência de 60 dias, em relação à 
data do respetivo vencimento. 
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CLÁUSULA QUINTA 
 

Para exato e pontual cumprimento de todas as 
obrigações legais e contratuais advenientes do 
presente contrato, ao abrigo do artigo 89.º do 
CCP, foi entregue pelo Segundo Outorgante, uma 
Garantia Bancária, emitida pelo Novo Banco, S.A., 
com o n.º 00403666, no montante de 17.350,00 € 
(dezassete mil, trezentos e cinquenta euros), 
correspondente a 5% do preço contractual, de 
acordo com o estabelecido no programa de 
concurso e caderno de encargos. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

 
Pelo incumprimento de obrigações do contrato, os 
SIMAR exigem ao adjudicatário o pagamento de 
uma penalidade de montante a fixar nos seguintes 
termos: 
 
1. Se não for possível executar o abastecimento, 

por motivo imputável ao adjudicatário, será 
aplicada uma penalização de 500,00 € 
(quinhentos euros) por viatura não abastecida. 

 
2. Se o resultado das medições do tempo e/ou 

da pressão de abastecimento, referidas em 
5.2.9 das cláusulas jurídicas do caderno de 
encargos não corresponderem ao exigido em 
4) e 5), das cláusulas técnicas do Caderno de 
Encargos, será aplicada penalização no 
montante correspondente aos abastecimentos 
efetuados nos dias vistoriados, convertidas em 
nota de crédito ou na fatura do mês 
correspondente. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

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

 
CLÁUSULA OITAVA 

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

 
CLÁUSULA NONA 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA 
 

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

 
(uma página para a Divisão Financeira 

inscrever o compromisso) 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

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

 
 

O Primeiro Outorgante 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 13 

  

 
 

28 de JUNHO 
de 2017 

 
 
 
 

42 

 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 41/2017 
 

de 19 de junho de 2017 
 

Grandes Opções do Plano 2018/2021 
e Orçamento 2018 

 
Considerando que: 
 
A. O regime financeiro das autarquias Locais e 

das entidades intermunicipais, estabelecido 
pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, define 
um calendário a observar na elaboração dos 
documentos previsionais do município, dos 
serviços com autonomia financeira e das 
entidades participadas, na preparação do 
Orçamento Municipal; 

 
B. A entrada em vigor do novo sistema 

contabilístico para as administrações públicas 
(SNC-AP) revoga a atual contabilidade 
autárquica materializada pelo Plano Oficial de 
Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL). 
O SNC-AP implicará, entre outras, alterações 
de procedimentos, da norma de controlo 
interno, das aplicações informáticas e dos 
modelos de relato orçamental. E podem gerar 
correções ou mesmo novos modelos 
orçamentais aos que atualmente estão em 
vigor; 

 
C. Os documentos previsionais são instrumentos 

que identificam a política municipal e as 
opções estratégicas do Município e que as 
mesmas devem assegurar o regular 
funcionamento da autarquia. 

 
 
Determino os seguintes pressupostos a observar 
na proposta de Orçamento Municipal, assim como 
o calendário da sua preparação: 
 
1. A construção das Grandes Opções do Plano e 

Orçamento Municipal deve ser ajustada às 
disponibilidades financeiras e às regras legais 
em vigor; 

 
2. Os documentos previsionais de 2018/2021 

devem ter presentes os compromissos 
assumidos pelo Município; 

3. A elaboração dos documentos previsionais de 
2018/2021 deve observar o seguinte 
calendário: 

 
 

CALENDÁRIO O.M. 2018 
Mês Ações 

Julho Disponibilização na intranet 
dos modelos a considerar 
na construção do OM 2018 

Até 
1 de setembro 

Data limite da entrega 
dos documentos previsionais 
de 2018/2021 no DPFA. 

 
 
O presente despacho deve ser divulgado por 
todos os serviços municipais, empresas 
municipais (GesLoures - Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e Loures Parque - 
Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., 
Unipessoal, Lda.) e dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR). 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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VEREADORES 
 
 

� COMUNICAÇÃO 

com o n.º de registo 062919, 
 

de 22 de junho de 2017, 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de convocatória de substituto, 

datado de 21 de junho de 2017, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
À Câmara Municipal 
 
Exmo. Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente e Srs. 
Vereadores 
 
Comunico que por motivo de férias estarei ausente 
entre os dias 26 e 30 de junho. 
 
Nos termos do n.º 1 do artigo 78.º, conjugado com 
o n.º 1 do art.º 79.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, deverá diligenciar-se pela 
respetiva substituição para efeitos de presença na 
Reunião de Câmara. 

 
 

Loures, 22 de junho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 

� COMUNICAÇÃO 

com o n.º de registo E/06278/2017, 
 

de 20 de junho de 2017, 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de convocatória de substituto, 

datado de 22 de junho de 2017, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Loures 
 
Venho por este meio informar que por motivo de 
férias estarei ausente no período de 26 de junho a 
14 de julho de 2017. 
 

Não podendo comparecer a reuniões marcadas no 
referido período, solicito que me sejam justificadas 
as faltas e comunico que me farei substituir ao 
abrigo ao art.º 78.º, n.º 1, da Lei n.º 5-A/2002, de 
11 de janeiro de 2002. 

 
 

Loures, 20 de junho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 

COESÃO SOCIAL 
E 

HABITAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 04/DH/LR 

 
de 1 de junho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 12 de junho de 2017, 

pela Sr.ª Vereadora Maria Eugénia Coelho 
 

Substituição na ausência da signatária 
 

Considerando a ausência da signatária no período 
compreendido entre 12 e 26 de junho, por motivo 
de férias, proponho que a minha substituição seja 
assegurada pela Dr.ª Patrícia Guedes de 
Carvalho, com as competências que me foram 
subdelegadas pela Sr.ª Diretora de Departamento, 
constantes do Despacho n.º 97/2016. 
 
Propõe-se envio da presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

A chefe da Divisão da Habitação 
 

(a) Lucília Reis 
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� INFORMAÇÃO n.º 07/DCSH/CB 

 
de 14 de junho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de tomada de conhecimento, 
datado de 14 de junho de 2017, 

pela Sr.ª Vereadora Maria Eugénia Coelho 
 

Alteração ao E/56264/2017 
 

Na sequência da lnf. 04/DH/LR, com registo de 
entrada E/56264/2017, onde se lê “…Despacho n.º 
97/2016”, deverá ler-se “...Despacho n.º 
264/2016.” 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

 
(a) Carla Barra 

 
 
 
 

 

 

 

CULTURA 
DESPORTO 

E 
JUVENTUDE 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 45/2017 

 
de 13 de junho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 14 de junho de 2017, 

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

 
Substituição em período de férias 

 
Na sequência de ausência por motivos de gozo de 
período de férias de 16 a 30 de junho de 2017 e 
no sentido de garantir a continuidade do trabalho 
regular da Divisão de Desporto, propõe-se que as 
competências subdelegadas pelo Diretor do 
Departamento de Cultura Desporto e Juventude 
na Chefe da Divisão de Desporto, sejam 
subdelegadas no Técnico Superior, Fernando 
Ribeiro Fernandes, no período supra referido. 
 

À consideração superior. 
 
 

A Chefe da Divisão de Desporto 
 

(a) Helena Candeias 
 
 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
E 

GESTÃO 
URBANÍSTICA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 09/MC//DPRU 

 
de 13 de junho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 14 de junho de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística 

 
Substituição no período de férias 

da chefe da DPRU/Arqt.ª Manuela Carneiro 
 

Considerando a ausência da signatária durante o 
período de férias de 19 a 21 de junho de 2017, 
propõe-se que a sua substituição seja assegurada 
pelo Arqt.º Pedro Arrabaça, com as competências 
que me foram subdelegadas pelo Sr. Diretor do 
DPGU (despacho n.º 278/2016, de 16 de 
setembro). 
 
Caso a presente informação tenha despacho 
superior favorável, proponho que esta seja 
remetida à DGMA/DGDA/Expediente para 
divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe de Divisão da DPRU 
 

(a) Manuela Carneiro 
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POLÍCIA MUNICIPAL 

 
 

� INFORMAÇÃO 

n.º 052/PML/CMDT_PM/2017 
 

de 14 de junho de 2017 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 19 de junho de 2017, 
pelo Sr. Vereador Nuno Botelho 

 
Substituição do Comandante 

da Polícia Municipal de Loures 
durante o período de férias 

 
Considerando a ausência do signatário, no 
período de 16 a 30 de junho, por motivos de gozo 
de férias, propõe-se que sejam cometidas as 
competências, no âmbito da Polícia Municipal, que 
me foram subdelegadas através do despacho n.º 
239/2016, datado de 30 de agosto de 2016, nos 
dias 16 a 30 de junho na Dr.ª Alexandra Maria de 
Carvalho Teixeira Gomes, Chefe da Divisão 
Jurídico-Administrativa. 
 
Propõe-se ainda, o envio da presente informação 
ao Expediente para divulgação, após despacho 
superior. 

 
 

O Comandante da Polícia Municipal de Loures 
 

(a) Paulo Rui da Costa Morgado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 417/DEC/CM 

 
de 19 de junho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 23 de junho de 2017, 

pelo Sr. Diretor 
do Departamento de Obras Municipais 

 
Substituição em período de férias 

(26-06 a 14-07-2017) 
 

Considerando a ausência da signatária, no 
período compreendido entre 26-06-2017 e 14-07-
2017, por motivo de férias, proponho que a minha 
substituição seja assegurada com as 
competências que me foram delegadas no 
despacho n.º 256/2016, datado de 7 de setembro 
de 2016, pelo Técnico Superior Engenheiro Paulo 
Jorge de Oliveira Bravo. 
 
Adicionalmente proponho que caso a presente 
informação mereça despacho superior favorável a 
mesma seja remetida à Secção de Expediente, 
para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe de Divisão 
 

(a) Carla Monteiro 
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� INFORMAÇÃO n.º 0473/direp/alf 

 
de 19 de junho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 20 de junho de 2017, 

pelo Sr. Diretor 
do Departamento de Obras Municipais 

 
Substituição em período de férias 

(26-06-2017 a 12-07-2017) 
 

Considerando a ausência da signatária, no 
período compreendido entre 26 de junho e 12 de 
julho de 2017, por motivo de férias, proponho que 
a minha substituição seja assegurada com as 
competências que me foram delegadas no 
despacho n.º 257/2016, datado de 7 de setembro 
de 2016, pelo Técnico Superior, Engenheiro 
Carlos Alberto Rodrigues Lestre. 
 
Adicionalmente proponho que caso a presente 
informação mereça despacho superior favorável a 
mesma seja remetida à Secção de Expediente, 
para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe de Divisão 
 

(a) Ana Luísa Ferreira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 

DAS ÁREAS URBANAS 
DE GÉNESE ILEGAL 

 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 57/EMAUGI/RP/2017 

 
de 13 de junho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 17 de junho de 2017, 

pelo Sr. Vereador António Pombinho 
 

Substituição do Chefe de Equipa da EMAUGI 
 

Ao Sr. Vereador António Pombinho 
 
Considerando a ausência do signatário, por motivo 
de férias, no período compreendido entre 26 de 
junho e 7 de julho, proponho aos técnicos abaixo 
designado e nos períodos igualmente 
identificados, lhes sejam confiados os poderes e 
competências que me foram subdelegados por 
despacho n.º 253/2016 do Sr. Vereador António 
Guilherme Pombinho, de 06.09.2016. 
 
- de 26.06.2017 a 30.06.2017 - Inês Oliveira 

Martins Alves, engenheira; 
- de 03.07.2017 a 07.07.2017 - José António 

Silva Alves Costa, arquiteto. 
 
Para divulgação após despacho. 

 
 

(a) Rui Paulo 
 

Chefe de Equipa Multidisciplinar 
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PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 043/DGF/SF 

 
de 20 de junho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 22 de junho de 2017, 

pelo Sr. Diretor 
do Departamento de Planeamento Financeiro 

e Aprovisionamento 
 

Substituição da CDGF por motivo de férias de 
23/06/2017 a 28/06/2017 

 
Por motivo de férias da Chefe da Divisão de 
Gestão Financeira, de 23/06/2017 e 28/06/2017, 
propõe-se a sua substituição pela Coordenadora 
Técnica Paula Silva. 
 
Conferindo-lhe os poderes e competências 
constantes do Despacho 272/2016, do Diretor do 
Departamento. 
 
Propõe-se, ainda, a divulgação da presente 
Informação através do Expediente. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira 
 

(a) Susana Fonseca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO 
n.º 402/2017 

 
Contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado 
 

Por ter sido publicado com inexatidão o Aviso n.º 
5752/2017, no Diário da República, 2.ª série, n.º 
99, de 23 de maio de 2017, torna-se pública a 
seguinte retificação: 
 
Onde se lê «Luís Maria da Silva Calado» deverá 
ler-se «Luísa Maria da Silva Calado». 

 
24 de maio de 2017. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 115, de 16 de junho de 2017] 

 
 
 


