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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

94.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 12 de julho de 2017 

 
 
 

Notas: O Sr. Vereador Fernando José da Costa 
compareceu à Reunião às 10h25. 
 
O Sr. Vereador Ricardo Jorge Monteiro Lima 
compareceu à Reunião às 11h40. 

 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Justificadas as faltas do Sr. Vice-Presidente e do 
Sr. Vereador António Pombinho Costa Guilherme 
à presente Reunião. 

 
 
 

ADMISSÃO DE PROPOSTA 
 

Admissão de proposta, alusiva à 4.ª Alteração ao 
Orçamento de 2017 e Opções do Plano 2017-
2020, com o n.º 372/2017. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 

 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 92.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 14 de junho de 
2017. 
 
(Aprovado por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Monteiro Lima, 
não tendo participado na votação os Srs. 
Vereadores Sérgio Manuel Pratas, Paulo Rui 
Amado e Nuno Miguel Ribeiro de Vasconcelos 
Botelho, por não terem estado presentes 
naquela reunião) 

ECONOMIA E INOVAÇÃO 
 

Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal do 
reconhecimento de interesse público municipal 
para efeitos de regularização/ampliação de 
instalações. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 307/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, estabeleceu com caráter 
extraordinário, o Regime de Regularização e 
de Alteração e ou Ampliação de 
Estabelecimentos e Explorações de Atividades 
Industriais, Pecuárias, de Operações de 
Gestão de Resíduos e de Explorações de 
Pedreiras, existentes à data da sua entrada 
que não disponham de título válido de 
instalação ou de título de exploração ou de 
exercício de atividade, incluindo as situações 
de desconformidade com os instrumentos de 
gestão territorial vinculativos dos particulares 
ou com servidões administrativas e restrições 
de utilidade pública. 

 
B. A Lei n.º 21/2016, de 19 de julho, estabeleceu 

que o prazo previsto no n.º 1 do artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, é 
prorrogado até um ano a contar da data de 
entrada em vigor da presente lei, e com efeitos 
a 2 de janeiro de 2016. 

 
C. A impossibilidade de regularização ou o 

licenciamento das alterações solicitadas 
podem inviabilizar o crescimento de atividades 
em plena laboração e impossibilitarem 
melhorias de forma a melhor corresponderem 
às exigências da atividade que desenvolvem e 
que permitiriam melhores desempenhos em 
termos ambientais, higiene e segurança, 
certificações da atividade, entre outras. 

 
D. Os pedidos de regularização das atividades 

económicas são apresentados às entidades 
coordenadoras ou licenciadoras e quando 
esteja em causa a desconformidade da 
localização com os instrumentos de gestão 
territorial vinculativos dos particulares ou com 
servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública, devem ser instruídos com 
deliberação fundamentada de 
Reconhecimento de Interesse Público 
Municipal do estabelecimento ou instalação 
emitida pela Assembleia Municipal, sob 
proposta da Câmara. 
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E. A empresa Tó Carnes - António Soares dos 
Santos & Filhos, Lda. apresentou o pedido de 
reconhecimento de Interesse Público 
Municipal a esta Câmara, instruindo o 
processo de acordo com o Decreto-Lei n.º 
165/2014, de 5 de novembro. 

 
F. Ponderando os interesses económicos e 

sociais em presença, é de todo útil ao 
Município manter a empresa no concelho, 
sendo que a eventual deslocalização da 
mesma poderá criar constrangimentos ao nível 
da sua viabilidade económica. 

 
G. O parecer socioeconómico favorável da 

Divisão de Economia e Inovação à pretensão 
do requerente. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, com 
as alterações previstas na Lei n.º 21/2016, de 19 
de julho, aprovar e submeter à apreciação da 
Assembleia Municipal o Reconhecimento do 
Interesse Público Municipal na 
regularização/ampliação das instalações do 
requerente: 
 
Tó Carnes - António Soares dos Santos & Filhos, 
Lda.. 

 
 

Loures, 6 de junho de 2017 
 

O Vereador, 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

EQUIPAMENTOS COLETIVOS 
 

Processo n.º 524-F/DOM 
Escola Básica do Alto da Eira - Remodelação 
do edifício 
Proposta de indeferimento do pedido de 
prorrogação de prazo, de aprovação da intenção 
de aplicação de multa contratual e de solicitação 
ao empreiteiro do pagamento referente à 
contratação de monoblocos até a conclusão da 
obra. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 324/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures na sua 91.ª 

Reunião, datada de 31/05/2017, face aos 60 
dias solicitados pelo empreiteiro “Habitâmega - 
Construções, SA” para concluir a obra da 
“Escola Básica do Alto da Eira - Remodelação 
do edifício”, deliberou conceder uma 
prorrogação de 35 dias; 

 
B. Os 35 dias de prorrogação terminaram no dia 

05/06/2017; 
 
C. Presentemente verifica-se que nem nos 60 

dias solicitados pelo empreiteiro “Habitâmega - 
Construções, SA” a obra ficará concluída; 

 
D. O atraso verificado é da inteira 

responsabilidade do empreiteiro “Habitâmega - 
Construções, SA”, uma vez que não se 
verificam, em obra, circunstâncias que o 
justifiquem, de acordo com o conteúdo da 
informação n.º 416/DEC/VR, em anexo; 

 
E. O atraso da obra obrigará a encargos 

acrescidos com o aluguer de monoblocos para 
prosseguimento das atividades letivas; 

 
F. O empreiteiro veio, entretanto, a 20 de junho 

de 2017, apresentar novo pedido de 
prorrogação de prazo, por mais 31 dias; 

 
G. Este pedido foi analisado pelo Fiscal da Obra 

que concluiu não haver motivos para conceder 
maior prorrogação de prazo, de acordo com o 
conteúdo da Inf. 426/DEC/CM. 
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Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal 
delibere: 
 
1. O indeferimento da prorrogação de prazo 

solicitada pelo empreiteiro através do ofício 
com o registo E/61855/2017, com base na 
fundamentação desenvolvida na Inf. 
426/DEC/CM; 

 
2. A intenção de aplicação de multa contratual a 

partir de 06/06/2017 até ao final da obra, nos 
termos do artigo 403.º do C.C.P. calculada a 
um por mil do preço contratual por cada dia de 
atraso, a liquidar logo que a obra esteja 
concluída, com fundamento no conteúdo da 
informação n.º 416/DEC/VR, em anexo; 

 
3. A solicitação ao empreiteiro do pagamento 

que a Câmara Municipal de Loures 
despenderá a mais com a contratação dos 
monoblocos desde 06/06/2017 até à 
conclusão da obra nos termos do n.º 2.2 do 
ponto 2 da cláusula 55.ª do Caderno de 
Encargos. 

 
… 

 
Loures, 27 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) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Processo disciplinar n.º 3/PDI/2017 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 343/2017 
 

Proposta, de 5 de julho de 2017, subscrita pelo Sr. 
Presidente da Câmara. 
 
 
(Aprovada por 7 votos a favor e 3 abstenções, 
mediante escrutínio secreto) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 4.ª Alteração ao 
Orçamento e Opções do Plano 2017-2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 372/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Está em preparação uma alteração orçamental 

para deliberação na Reunião de Câmara no 
próximo dia 25 de julho de 2017; 

 
B. Existem necessidades urgentes de realização 

de despesa que não são conciliáveis com o 
calendário da próxima Reunião de Câmara, 
nomeadamente: 

 
- Reforço da rubrica de material escolar, para o 

início do procedimento de aquisição de kits 
escolares, integrado o Programa Kit Apoio 
Escolar Municipal para os alunos do 1.º ciclo, 
a disponibilizar no próximo ano letivo 
(setembro); 

 
- Reforço das rubricas para a finalização dos 

contratos de emprego e inserção de (junho/ 
julho); 

 
- Reforço da rubrica enquadrada no Gabinete 

de Protocolo e Relações Institucionais, de 
natureza de prémios, condecorações e 
ofertas; 

 
C. Face à premência da realização da despesa 

optou-se pela presente proposta de alteração 
orçamental, que totaliza um valor de 95.300,00 
€. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo l da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do ponto 8.3 do Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação 
vigente, seja aprovada a 4.ª Alteração ao 
Orçamento 2017 e Opções do Plano 2017-2020, 
conforme documento em anexo. 

 
 

Loures, 11 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento 4.ª Alteração ao Orçamento 
2017 e Opções do Plano 2017-2020 encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 
 

CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 44534/DCA/2017 
Concurso Público para aquisição de serviços 
de limpeza, com inclusão de consumíveis e 
contentores asséticos e respetiva manutenção, 
para as instalações do Município de Loures e 
do Município de Odivelas 
Proposta de aprovação do Relatório Final e de 
consequente adjudicação da proposta 
apresentada pela concorrente Ambiente & Jardim 
II - Multiservices, S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 344/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures, como órgão competente 
para contratar do Município de Loures, e da 
aprovação pelo órgão competente para 
contratar do Município de Odivelas, foi lançado 
o concurso público em agrupamento do 
Município de Loures e do Município de 
Odivelas, enquanto entidades adjudicantes, 
em conformidade com o previsto nos artigos 
16.º, n.º 1, alínea b), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, 
alínea b), e 39.º, todos do Código dos 
Contratos Públicos, concurso desenvolvido 
sob o n.º 44534/DCA/2017, com vista à 
celebração de contrato para aquisição de 
serviços de limpeza, com inclusão de 
consumíveis e contentores asséticos e 
respetiva manutenção, para as instalações do 
Município de Loures e do Município de 
Odivelas; 

 
B. Decorrido que foi 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; 

 
 

C. Entretanto, o júri elaborou o Relatório Final 
que se anexa, o qual cabe submeter aos 
órgãos competentes para contratar de cada 
entidade adjudicante, in casu, e no que 
respeita ao Município de Loures, submeter à 
Câmara Municipal de Loures; 

 
D. O preço base anual do procedimento para os 

serviços concretamente especificados no 
Caderno de Encargos foi fixado em 
1.165.133,00 €, e que o preço global anual da 
proposta que se propõe seja adjudicada, por 
referência àqueles serviços, é de 1.104.041,15 
€, dá-se nota de uma redução do preço 
contratual anual para o conjunto de ambas as 
entidades adjudicantes de 61.091,85 €, o que 
corresponde a uma redução do preço 
contratual para o triénio de 183.275,55 €, com 
a inerente redução do IVA que sobre este 
montante recaía. 

 
 

Na parte que especificamente diz respeito ao 
Município de Loures, e uma vez que estimou 
como despesa anual, refletida no preço base 
fixado no Caderno de Encargos, o montante 
de 603.533,30 € a redução anual do preço é 
de 23.634,14 €, pelo que a redução para o 
triénio será de 70.902,42 €. 

 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto na alínea dd), do número 1, do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
número 3 do artigo 39.º, artigo 73.º, artigo 76.º e 
números 3 e 4 do artigo 148.º, todos do Código 
dos Contratos Públicos, aprovar:  
 
 
1. O Relatório Final, nos seus termos, 

fundamentos e conclusões, referente ao 
concurso público em agrupamento de 
entidades adjudicantes, concurso 
desenvolvido sob o n.º 44534/DCA/2017, com 
vista à celebração de contrato para aquisição 
de serviços de limpeza, com inclusão de 
consumíveis e contentores asséticos e 
respetiva manutenção, para as instalações do 
Município de Loures e do Município de 
Odivelas; 
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2. A inerente adjudicação da proposta ordenada 
em primeiro lugar, ou seja, adjudicação da 
proposta da concorrente Ambiente & Jardim II-
Multiservices, S.A., pelo preço trienal de 
3.312.123,45 € decorrente de um preço anual 
global de 1.104.041,15 €, sendo o preço global 
anual decomposto em 579.899,16 € para o 
Município de Loures e em 524.141,99 € para o 
Município de Odivelas, preços esses 
respeitantes aos serviços concretamente 
quantificados e especificados no Caderno de 
Encargos para cada uma das entidades 
adjudicantes. Conforme se mostra previsto na 
cláusula 1.ª do Caderno de Encargos, ao 
preço acabado de identificar para o Município 
de Loures acresce, enquanto parte integrante 
do preço contratual, o montante 
correspondente a 4% desse preço para 
serviços eventuais, isto é, o montante de 
69.587,89 €, enquanto ao preço acabado de 
identificar para o Município de Odivelas 
acresce, enquanto parte integrante do preço 
contratual, o montante correspondente a 15% 
desse preço para serviços eventuais, isto é, o 
montante de 235.863,90 €, preço de serviços 
eventuais esse que será pago em 
consonância com os demais atributos que 
integram tal proposta, designadamente os 
atributos de preço hora/pessoa proposto para 
diferentes categorias de serviços. A todos os 
preços em causa acrescerá o IVA à taxa legal 
em vigor. 

 
 

Loures, 3 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

Processo n.º 44232/DCA/2016 
Aquisição de serviços de vigilância e 
segurança humana e serviços de rondas de 
segurança, em instalações de administração 
direta ou indireta, em agrupamento das 
entidades adjudicantes Município de Loures, 
Município de Odivelas e Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 
Proposta de aprovação da minuta de contrato a 
celebrar com a empresa RONSEGUR - Rondas e 
Segurança, Lda.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 345/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures, na sua 92.ª 

reunião ordinária, de 14 de junho 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 209/2017, inerente ao teor do relatório 
final do Júri do procedimento e, 
consequentemente, a adjudicação relativa à 
contratação de serviços de vigilância e 
segurança humana e serviços de rondas de 
segurança, em instalações de administração 
direta e indireta, por um prazo de 36 (trinta e 
seis) meses à Ronsegur - Rondas e 
Segurança, Lda., pelo preço global trienal de 
506.450,88 € (quinhentos e seis mil, 
quatrocentos e cinquenta euros e oitenta e oito 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor; 

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

termos dos artigos 88.º e ss. do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, foi 
prestada caução, através de garantia bancária 
emitida em 26 de junho, pelo adjudicatário; 

 
C. Por deliberação de 30 de junho de 2017, 

tomada na sua 69.ª Reunião Ordinária, o 
Conselho de Administração dos SIMAR 
deliberou aprovar e remeter às Câmaras 
Municipais de Loures e Odivelas a minuta de 
contrato a celebrar; 

 
D. As Câmaras Municipais de Loures e de 

Odivelas são os órgãos competentes para 
aprovar a minuta do contrato face ao valor do 
procedimento contratual.  
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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 a 
minuta de contrato, em anexo, para prestação de 
serviços de vigilância e segurança humana e 
serviços de rondas de segurança, em instalações 
de administração direta e indireta. 

 
 

Loures, 4 de julho de 2017. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: pelas suas características, 
a Minuta do contrato referida supra encontra-se 
disponível, para eventual consulta, em suporte 
informático, no Gabinete Loures Municipal. 
 
 
 
 
Processo n.º 44840/DCA/2017 
Concurso Público para aquisição de apólices 
de seguro 
Proposta de aprovação do projeto de minuta de 
contrato a celebrar com Fidelidade - Companhia 
de Seguros, S.A.,, e de liquidação, por aquela 
seguradora, da taxa devida pela redução do 
contrato a escrito. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 346/2017 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do procedimento aquisitivo do tipo 

concurso público, com vista à celebração de 
um contrato para aquisição de apólices de 
seguro pelo Município de Loures, houve lugar 
à adjudicação da proposta apresentada pela 
concorrente Fidelidade - Companhia de 
Seguros, S.A., mediante deliberação tomada 
pela Câmara Municipal, na sua 91.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 31 de maio de 2017; 

 
 

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, através de garantia bancária emitida 
em 21 de junho de 2017, caução pelo 
adjudicatário; 

 
C. A competência para aprovação da minuta de 

contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do 
referido diploma legal, cabe à Câmara 
Municipal, enquanto órgão competente para a 
decisão de contratar, tendo em conta o valor 
global contratual. 

 
Considerando, ainda, que: 
 
D. Ao abrigo do disposto no artigo 18.º, alínea a), 

do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures é devida taxa pela redução do contrato 
a escrito. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 98.º conjugado com o 
artigo 259.º ambos do Código dos Contratos 
Públicos e do disposto na alínea a) do artigo 18.º 
do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, aprovar: 
 
1. O projeto de minuta do contrato a celebrar 

entre o Município de Loures e Fidelidade - 
Companhia de Seguros, S.A., em anexo à 
presente proposta deliberativa; 

 
2. A liquidação da taxa devida pela respetiva 

redução do contrato a escrito, no montante de 
174,00 € (cento e setenta e quatro euros), a 
liquidar pela Fidelidade - Companhia de 
Seguros, S.A.. 

 
 

Loures, 3 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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PROJETO DE MINUTA 
 

AQUISIÇÃO 
 

Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt e telecópia número 
211151709, adiante designado por Primeiro 
Contraente ou Contraente Público, neste ato 
representado por Bernardino José Torrão Soares, 
que também usa assinar Bernardino Soares, 
Primeiro Outorgante, na qualidade de Presidente 
da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., pessoa 
coletiva número 500918880, com sede no Largo 
do Calhariz, número 30, em Lisboa, com endereço 
eletrónico apoiocliente@fidelidade.pt e telecópia 
número 213237809, com o capital social de 
381.150.000,00 euros, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 
4.ª Secção, adiante designada por Segundo 
Contraente, neste ato representado por Pedro 
Manuel Moniz Pereira Alfaro Cardoso, Segundo 
Outorgante, na qualidade de procurador da 
mencionada sociedade, conforme Procuração 
datada de 11 de agosto de 2014, com termo de 
autenticação exarado na mesma data pela 
Advogada Carla Coelho, portadora da cédula 
professional n.º 18077L, e conforme Certidão 
Permanente do Registo Comercial online 
visualizada na presente data, através do código de 
acesso 4646-6226- 5733. 
 
Tendo em conta a deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, tomada na sua 85.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 8 de março de 2017, que 
aprovou o início do procedimento de Concurso 
Público e respetivas peças do procedimento, 
publicitado na 2.ª Série do Diário da República, 
número 53, de 15 de março de 2017, no Jornal 
Oficial da União Europeia número 2017/S 054-
099722, de 17 de março de 2017, Informações 
Complementares e retificativas publicitadas no 
Suplemento do Jornal Oficial da União Europeia 
número 2017/S 057-106332, de 22 de março de 
2017, e disponibilizado no dia 15 de março de 
2017 na plataforma Vortalnext. 
 
Tendo, também, em conta a deliberação de 
adjudicação, tomada pela Câmara Municipal de 
Loures na sua 91.ª Reunião Ordinária, realizada 
em 31 de maio de 2017 e a deliberação de 
aprovação da minuta de contrato tomada pelo 
mesmo órgão executivo municipal, na sua … ª 
Reunião Ordinária, realizada em … de …….. de 
2017, nos termos do disposto no artigo 96.º e 
seguintes do Código dos Contratos Públicos. 

Acordam em celebrar o presente contrato de 
Aquisição de Serviços de Seguro que se rege 
pelas Cláusulas seguintes: 
 
 
Cláusula Primeira - O presente contrato tem por 
objeto a Aquisição de Apólices de Seguro pelo 
Município, com o Código CPV 66000000, Serviços 
de Seguros, conforme previsto no Regulamento 
(CE) n.º 213/2008, da Comissão, de 28 de 
novembro de 2007, nos termos e condições 
definidos na Parte II - Cláusulas Técnicas do 
Caderno de Encargos, que são as seguintes: 
 
Seguro de Acidentes de Trabalho - Abrange todos 
os todos os trabalhadores, contratados por tempo 
indeterminado ou determinado, bem como os 
eleitos em regime de permanência. 
 
Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais Autarcas 
- Abrange o Presidente da Câmara, cinco 
Vereadores em regime de permanência, cinco 
Vereadores em regime de não permanência e 
trinta e seis membros da Assembleia Municipal, 
relativamente ao Risco Profissional e Extra-
Profissional (24 horas por dia) para o Presidente 
da Câmara e Vereadores em regime de 
Permanência e Risco Profissional (quando no 
exercício das funções ou em representações 
autárquicas) para as restantes pessoas seguras, 
com âmbito territorial mundial. 
 
Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais 
Bombeiros - Quadros de Comando e Ativo - 
Respeitante à concretização do direito 
estabelecido no Estatuto Social do Bombeiro, que 
estabelece a cobertura de acidentes ocorridos no 
exercício da sua missão de acordo com o Decreto-
Lei n.º 241/2007, de 21 de Junho, sendo 
consideradas pessoas seguras nesta apólice, o 
pessoal pertencente aos quadros de Comando e 
Ativo, incluindo os Estagiários, conforme Decreto-
Lei n.º 247/2007, de 27 de junho. 
 
Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais 
Bombeiros - Quadros de Honra e Reserva, 
incluindo Infantes e Cadetes - Respeitante à 
concretização do direito estabelecido no Estatuto 
Social do Bombeiro, que estabelece a cobertura 
de acidentes ocorridos no exercício da sua 
missão, considerando-se pessoas seguras o 
pessoal pertencente aos quadros de Honra e 
Reserva, incluindo os Infantes e Cadetes, bem 
como os Membros dos Órgãos Executivos 
(Direção, Conselho Fiscal e Mesa da Assembleia), 
conforme Decreto-Lei n.º 247/2007, de 27 de 
junho e Portaria n.º 123/2014 de 19 de junho. 
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Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais para os 
Utentes dos Espaços e/ou Instalações 
Desportivas, Recreativas e Culturais Municipais - 
Respeitante à cobertura dos riscos, em caso de 
acidente da Pessoa Segura decorrente do 
exercício de qualquer atividade durante a 
utilização dos espaços e/ou instalações 
desportivas, recreativas e culturais municipais, 
cobertas ou ao ar livre, abertas ao público, 
incluindo as que se referem no Capítulo II do 
Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de junho, bem 
como os acidentes ocorridos durante as 
deslocações da Pessoa Segura para a prática de 
tais atividades, no caso das referidas deslocações 
serem realizadas em grupo e em veículo do 
tomador de seguro ou a este cedido ou alugado. 
 
 
Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais para as 
Iniciativas Temporárias, incluindo Desporto, 
Cultura e Recreio - Abrange todos os participantes 
em iniciativas temporárias, suportadas, realizadas, 
organizadas, promovidas ou patrocinadas pelo 
Município de Loures, para além dos participantes 
em acontecimentos ou eventos de caráter 
turístico, desportivo, cultural, musical, de recreio 
ou educativo e campos de férias, bem como os 
acidentes ocorridos durante as deslocações da 
pessoa segura para a prática de tais iniciativas, no 
caso de serem realizadas em grupo e em veículo 
do tomador de seguro ou a este cedido ou 
alugado. 
 
 
Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais para as 
Atividades Temporárias - Abrange todos os 
participantes em programas e/ou atividades 
ocupacionais, como bolsas e todas as medidas no 
âmbito do emprego e formação profissional 
disponibilizados pelo Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, quer sejam remunerados 
ou não. Podem ser incluídos estágios não 
remunerados. 
 
 
Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais 
Voluntariado - Abrange todos os indivíduos que 
realizem ações de voluntariado no âmbito do 
Banco Local de Voluntariado de Loures, 
garantindo a cobertura dos riscos de acidente da 
Pessoa Segura no decurso do exercício de 
qualquer atividade durante a realização de ações 
de voluntariado, incluindo os acidentes verificados 
nas deslocações, qualquer que seja o meio de 
transporte utilizado. 
 
 
 

Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais Escolar - 
Abrange a Creche do Município de Loures, que se 
destina aos filhos dos trabalhadores que 
desempenham funções na Câmara Municipal de 
Loures e nos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, e funciona na modalidade de pessoas 
seguras com nomes. 
 
Seguro Plataforma Elevatória - Abrange um 
máximo de 2 pessoas em simultâneo (seguro sem 
nomes), sendo consideradas pessoas seguras 
todos os indivíduos que utilizem a plataforma 
elevatória. 
 
Seguro de Arvoredo - Abrange o povoamento de 
todo o arvoredo que integra o Parque Municipal do 
Cabeço de Montachique. 
 
Seguro de Frota Automóvel - Abrange todo e 
qualquer veículo integrado na frota automóvel do 
Município de Loures, incluindo os veículos que se 
encontrem em regime de Aluguer Operacional de 
Viaturas, Leasing, Renting ou outros regimes 
semelhantes, para cobertura de: 
 
a) Responsabilidade Civil; 
b) Danos Próprios, incluindo: 
 
- Incêndio, raio e/ou explosão; 
- Choque, colisão e/ou capotamento; 
- Furto ou roubo; 
- Riscos políticos e sociais; 
- Fenómenos da natureza; 
 
c) Coberturas Complementares: 
 
- Veículo de substituição por acidente ou avaria; 
- Quebra isolada de vidros; 
- Assistência em viagem; 
- Acidentes pessoais para todos os ocupantes: 

por morte ou invalidez permanente até 
25.000,00 euros; por despesas de tratamento 
até 2.500,00 euros; e por despesas de funeral 
até 1.500,00 euros; 

- Proteção jurídica. 
 
Seguro de Responsabilidade Civil Exploração - 
São segurados todos os legais representantes do 
Município de Loures e todas as pessoas que o 
possam obrigar, quando no exercício das suas 
funções, abrangendo todas as atribuições e 
competências do Município e órgãos municipais, 
de acordo com a legislação em vigor, excluindo-se 
as atividades dos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos de Loures e Odivelas e das 
empresas municipais ou multimunicipais criadas, 
geridas ou participadas pelo Município de Loures. 
 



 

 
N.º 14 

  

 
 

12 de JULHO 
de 2017 

 
 
 
 

13 

 

Seguro de Multirriscos - Tem por objeto a 
cobertura dos danos causados aos bens seguros 
a seguir indicados, pela ocorrência de qualquer ou 
quaisquer dos riscos cobertos: 
 
a) Edifícios, frações, outras construções, 

respetivos equipamentos fixos e benfeitorias, 
constituídos em regime de propriedade 
horizontal; 

b) As benfeitorias e o conteúdo da Loja Municipal 
situada no interior do Centro Comercial 
LouresShopping; 

c) Instalações mecânicas especiais de 
refrigeração localizadas nos Mercados 
Municipais de Loures e Moscavide; 

d) Equipamento instalado na Quinta dos 
Remédios, na Bobadela; 

e) Danos em bens de empregados; 
f) Bens de terceiros; 
g) Roubo de valores; 
h) Exposições de bens próprios ou de terceiros; 
i) Bens ao ar livre, derrogando o que em 

contrário se estabeleça nas Condições Gerais 
e Especiais aplicáveis, esta apólice garante os 
bens que se encontrem ao ar livre, nos termos 
da Condição Especial - Bens ao Ar Livre; 

j) Derrogando o que em contrário se estipule nas 
Condições Gerais e Especiais aplicáveis, 
ficam cobertos os danos provocados em 
muros, vedações e portões, em consequência 
dos riscos cobertos pela apólice. 

 
Seguro de Máquinas Casco - Abrange as 
máquinas e equipamentos móveis que integram o 
parque de máquinas do Município, tendo por 
objeto a cobertura dos danos diretamente 
causados às máquinas, instalações e 
equipamentos identificados nas Condições 
Particulares, pela ocorrência de sinistro fortuito, 
súbito e imprevisto, garantido pelas coberturas 
também indicadas nas Condições Particulares, 
que obriguem a reparações ou substituições, 
mesmo parciais. 
 
 
Cláusula Segunda - Sem prejuízo de outras 
obrigações previstas na legislação aplicável e no 
Caderno de Encargos, constituem obrigações do 
Segundo Contraente: 
 
a) Emitir as apólices de seguro adjudicadas e 

assegurar a cobertura dos riscos identificados 
na Parte II do Caderno de Encargos; 

b) Tomar as providências necessárias, incluindo 
averiguações e peritagens, ao reconhecimento 
dos sinistros reportados e à avaliação dos 
danos resultantes com prontidão e diligência, 
cumprindo os prazos legais, bem como os 
contratualmente estabelecidos para o efeito; 

c) Suportar todas as despesas decorrentes da 
regularização dos sinistros; 

d) Pagar prontamente as indemnizações logo 
que concluídas as diligências relativas aos 
sinistros participados e afixação do montante 
dos danos; 

e) Prestar de forma correta e fidedigna as 
informações referentes às condições em que 
os serviços são prestados, bem como prestar 
todos os esclarecimentos que se justifiquem, 
de acordo com as circunstâncias; 

f) Não alterar as condições da prestação de 
serviços, fora dos casos previstos no Caderno 
de Encargos; 

g) Não ceder, sem prévia autorização do 
Contraente Público, a sua posição contratual; 

h) Aceitar, em regime de exclusividade, o 
Corretor de Seguros ao serviço do Contraente 
Público, na mediação dos seguros 
adjudicados; 

i) Facultar atempadamente ao Corretor de 
Seguros do Contraente Público todos os 
elementos, informações e esclarecimentos 
necessários ao bom desempenho da sua 
atividade e à gestão eficiente das apólices de 
seguro adjudicadas, incluindo sinistros; 

j) Assegurar a remuneração do Corretor de 
Seguros do Contraente Público, conforme 
previsto no Decreto-Lei n.º 144/2006, de 31 de 
julho, em função da tabela de 
comissionamento que o Segundo Contraente 
tenha em vigor à data da adjudicação, sem 
que este facto implique qualquer alteração ao 
valor da sua proposta. 

 
Cláusula Terceira 
 
1. O Segundo Contraente obriga-se a iniciar as 

diligências necessárias para efeitos de 
regularização dos sinistros verificados, 
incluindo o contacto com o Primeiro 
Contraente e/ou com os Segurados e/ou com 
os Terceiros para marcação de peritagem, no 
prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da data 
da entrada da respetiva participação nos seus 
serviços, salvo se a urgência ou a emergência 
da situação determinar a intervenção imediata, 
caso em que essas diligências têm que ser 
adotadas o mais rapidamente possível. 

 
2. No processo de realização de peritagem, salvo 

no caso de circunstâncias excecionais, 
devidamente justificadas, a primeira visita de 
peritagem ocorre nos primeiros 6 (seis) dias 
de calendário após a receção da participação 
do sinistro nos serviços do Segundo 
Contraente. A empresa de peritagem, após 
receção/recolha de todos os elementos 
necessários à execução do seu trabalho, 
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dispõe de um prazo máximo de 15 (quinze) 
dias úteis para concluir e entregar o seu 
relatório ao Segundo Contraente. 

 
3. A regularização do sinistro e pagamento das 

correspondentes indemnizações a que houver 
lugar ou a apresentação de uma declinação de 
responsabilidade devidamente fundamentada, 
pelo Segundo Contraente, deve ser efetuada 
no prazo máximo de 8 (oito) dias de calendário 
após a receção do relatório final dos peritos, 
salvo situação de caráter excecional, 
devidamente justificada. 

 
4. O disposto na presente cláusula não se aplica 

à regularização de sinistros automóvel, aos 
quais se aplicam os prazos legais em vigor. 

 
 
Cláusula Quarta - Sem prejuízo de outras 
obrigações previstas na legislação aplicável e no 
Caderno de Encargos, constituem obrigações 
principais do Contraente Público: 
 
a) Declarar com exatidão todas as circunstâncias 

que conheça e razoavelmente deva ter por 
significativas para a apreciação do risco pelo 
Segundo Contraente; 

b) Pagar ao Segundo Contraente, por intermédio 
do Corretor de Seguros do Município, os 
prémios devidos pela contratação das 
Apólices de Seguro; 

c) Fornecer ao Segundo Contraente, por 
intermédio do Corretor de Seguros, a 
informação relevante e necessária à vida das 
Apólices de Seguro contratadas, incluindo 
sinistros. 

 
 
Cláusula Quinta 
 
1. Os serviços objeto do presente contrato serão 

prestados pelo período de 12 (doze) meses, 
com início a 1 de agosto de 2017, sem 
prejuízo das obrigações acessórias que 
devam perdurar para além da cessação do 
mesmo. 

 
2. Durante a vigência do contrato, só são 

permitidas alterações às taxas das apólices se 
estas resultarem de disposição legal, de 
norma da Autoridade de Supervisão de 
Seguros e Fundos de Pensões, ou de 
particular agravamento dos riscos cobertos e, 
neste caso, com o acordo prévio do 
Contraente. 

 
 
 

Cláusula Sexta 
 
1. Pelos serviços de seguros prestados, o 

Contraente Público obriga-se a pagar, ao 
Segundo Contraente, o valor global de 
787.940,30 € (setecentos e oitenta e sete mil, 
novecentos e quarenta euros e trinta 
cêntimos), valor isento de IVA - Imposto sobre 
o Valor Acrescentado, nos termos do Código 
do IVA, repartido da seguinte forma: 

 
Lista de Prémios Totais Anuais por Apólice: 
 
Acidentes de Trabalho - 488.579,48 € 
Acidentes Pessoais Autarcas - 426,27 € 
Acidentes Pessoais Bombeiros - Comando e Ativo 
- 36.243,90 € 
Acidentes Pessoais Bombeiros - Restantes 
Quadros - 18.898,95 € 
Acidentes Pessoais Instalações Desportivas - 
4.737,15 € 
Acidentes Pessoais Atividades Temporárias - 
22.800,00 € 
Acidentes Pessoais Voluntariado - 2.400,00 € 
Acidentes Pessoais Escolar - 656,10 € 
Acidentes Pessoais Plataforma Elevatória - 37,50 
€ 
Arvoredo - 954,00 € 
Automóvel - 113.783,88 € 
Responsabilidade Civil - 20.000,00 € 
Multirriscos - 74.024,21 € 
Máquinas Casco - 4.398,86 € 
 
2. O encargo resultante do presente contrato 

será satisfeito pela dotação orçamental 
seguinte: 

 
classificação orgânica 0301 classificação 
económica: 010309, com o número de 
compromisso 2017/2262, datada de 6 de junho de 
2017; 
 
classificação orgânica: 0204 classificação 
económica: 020212, com o número de 
compromisso 2017/2261, datada de 6 de junho de 
2017. 
 
Cláusula Sétima - Os pagamentos devidos pelo 
Contraente Público serão efetuados no prazo de 
30 (trinta) dias a contar da apresentação do 
respetivo aviso de pagamento emitido pelo 
Segundo Contraente. 
 
Cláusula Oitava - A caução oferecida para 
execução do presente contrato foi prestada 
através de garantia bancária com o número 
9015.008660.993, emitida em 21 de junho de 
2017, pela Caixa Geral de Depósitos, com sede na 
Avenida João XXI, n.º 63, em Lisboa, no valor de 
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39.397,01 € (trinta e nove mil, trezentos e noventa 
e sete euros e um cêntimo), correspondente a 5% 
do valor total do Preço Contratual. 
 
Cláusula Nona - A presente prestação de 
serviços é feita, ainda, de acordo com as restantes 
cláusulas do referido Caderno de Encargos, nos 
erros e omissões do mesmo, demais elementos 
escritos, e patenteados, e da proposta do 
Segundo Contraente, documentos que aqui se dão 
por integralmente reproduzidos e que ficarão 
arquivados, constituindo parte integrante do 
presente contrato, de acordo com o previsto no 
artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
Cláusula Décima 
 
1. Fazem parte integrante do contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem 

como os esclarecimentos e retificações 
relativos ao Caderno de Encargos; 

b) O Caderno de Encargos, a proposta 
adjudicada e os esclarecimentos sobre a 
mesma, prestados pelo Segundo Contraente. 

 
2. Em caso de divergência entre os documentos 

referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicadas nesse 
número. 

 
Quando a divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos e aceites pelo Segundo 
Contraente. 
 
Cláusula Décima Primeira 
 
1. As notificações referentes à fase de execução 

do contrato devem ser dirigidas para o 
domicílio ou sede contratual de cada um dos 
Contraentes, e efetuadas com suficiente 
clareza, de modo a que o destinatário fique 
ciente da respetiva natureza e conteúdo. 

 
2. Com exceção das situações em que o 

Caderno de Encargos exija uma formalidade 
especial as notificações podem ser efetuadas 
pelos seguintes meios: 

 
a) Por correio eletrónico, preferencialmente com 

aviso de entrega; 
b) Por telecópia; 
c) Por carta. 
 
3. Qualquer alteração das informações de 

contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada ao outro contraente. 

Assim o disseram e outorgaram. 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista) 
 
 
 
 
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 projeto de minuta do 
contrato a celebrar com a empresa  Barraqueiro 
Transportes, S.A., e de liquidação, por aquela 
empresa, da taxa devida pela redução do contrato 
a escrito. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 347/2017 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do procedimento aquisitivo do tipo 

concurso público, com vista à celebração de 
um contrato para aquisição de Serviços de 
Transporte Escolar, para o Ano Letivo de 
2017-2018, para diversos destinos 
programados, nos percursos casa/escola, em 
automóveis ligeiros e pesados de passageiros, 
para um total estimado de 409 alunos, por 13 
(treze) lotes, houve lugar à adjudicação da 
proposta apresentada pela concorrente 
Barraqueiro Transportes, S.A., mediante 
deliberação tomada pela Câmara Municipal, 
na sua 93.ª Reunião Ordinária, realizada em 
28 de junho de 2017; 

 
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, através de garantia bancária emitida 
em 30 de junho de 2017, caução pelo 
adjudicatário; 

 
C. A competência para aprovação da minuta de 

contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do 
referido diploma legal, cabe à Câmara 
Municipal, enquanto órgão competente para a 
decisão de contratar, tendo em conta o valor 
global contratual.  
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Considerando, ainda, que: 
 
D. Ao abrigo do disposto no artigo 18.º, alínea a) 

do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures é devida taxa pela redução do contrato 
a escrito. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 98.º conjugado com o 
artigo 259.º ambos do Código dos Contratos 
Públicos e do disposto na alínea a) do artigo 18.º 
do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, aprovar: 
 
1. O projeto de minuta do contrato a celebrar 

entre o Município de Loures e Barraqueiro 
Transportes, S.A., em anexo à presente 
proposta deliberativa; 

 
2. A liquidação da taxa devida pela respetiva 

redução do contrato a escrito, no montante de 
145,00 € (cento e quarenta e cinco euros), a 
liquidar pela Barraqueiro Transportes, S.A.. 

 
 

Loures, 5 de junho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

AQUISIÇÃO 
 

Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt e telecópia número 
211151709, adiante designado por Primeiro 
Contraente ou Contraente Público, neste ato 
representado por Bernardino José Torrão Soares, 
que também usa assinar Bernardino Soares, 
Primeiro Outorgante, na qualidade de Presidente 
da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
Barraqueiro Transportes, S.A., pessoa coletiva 
número 500151997, com sede na Avenida Santos 
e Castro, C.P. 1769-022 Lisboa, Freguesia do 
Lumiar, Município de Lisboa, endereço eletrónico 
rodest@rodest.pt e telecópia número 217511670, 
com o capital social de 15.000,000,00 euros, 
matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa - 2.ª Secção, adiante 

designada por Segundo Contraente, neste ato 
representada por …….. e ………. , Segundos 
Outorgantes, na qualidade de administradores da 
mencionada sociedade, conforme Certidão 
Permanente do Registo Comercial online 
visualizada na presente data, através do código de 
acesso 5252-7603-6635. 
 
Tendo em conta a deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, tomada na sua 87.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 5 de abril de 2017, que 
aprovou o início do procedimento de Concurso 
Público e respetivas peças do procedimento, 
publicitado no Diário da República, II Série, 
número 72, de 11 de abril de 2017, bem como no 
Jornal Oficial da União Europeia número 2017/S 
073-139527, de 13 de abril de 2017, lnformações 
Complementares e retificativas publicitadas no 
Suplemento do Jornal Oficial da União Europeia 
número 2017/S 077-149376, de 20 de abril de 
2017, e comprovativo de disponibilização na 
plataforma Vortalnext em 11 de abril de 2017. 
 
Tendo, também, em conta a deliberação de 
adjudicação, tomada pela Câmara Municipal de 
Loures na sua 93.ª Reunião Ordinária, realizada 
em 28 de junho de 2017 e a decisão de aprovação 
da minuta de contrato, tomada pela Câmara 
Municipal de Loures na sua … ª Reunião 
Ordinária, realizada em ... de … de 2017, nos 
termos do disposto no artigo 96.º e seguintes do 
Código dos Contratos Públicos. 
 
Acordam em celebrar o presente contrato de 
Aquisição de Serviços que se rege pelas 
Cláusulas seguintes: 
 
Cláusula Primeira 
 
1. O Segundo Contraente obriga-se à Prestação 

de Serviços de Transporte Escolar, para o Ano 
Letivo de 2017-2018, para diversos destinos 
programados, nos percursos casa/escola, em 
automóveis ligeiros e pesados de passageiros, 
para um total estimado de 409 alunos, total 
esse distribuído por 13 lotes, segundo as 
quantidades, que constam no Anexo II - Lotes 
para os Circuitos Especiais de Transporte, do 
Caderno de Encargos nas condições 
estabelecidas na Proposta do Segundo 
Contraente, nas cláusulas do Caderno de 
Encargos, bem como os esclarecimentos 
relativos ao mesmo e demais elementos 
escritos, patenteados, documentos que aqui 
se dão por integralmente reproduzidos e que 
ficarão arquivados, constituindo parte 
integrante do presente contrato, de acordo 
com o previsto no artigo 96.º do Código dos 
Contratos Públicos. 
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2. Os serviços, objeto do contrato, são prestados 
conforme a localização das escolas e 
localidades abrangidas pelos circuitos e 
conforme a informação relativa a cada um dos 
lotes com a indicação das escolas para onde é 
efetuado o transporte, o número de alunos e o 
número de viaturas a afetar a cada circuito de 
transporte, identificados no Anexo I - 
Localização das Escolas com Circuito Especial 
e no Anexo II acima mencionado, ambos do 
Caderno de Encargos. 

 
Cláusula Segunda 
 
1. Do contrato decorrem para o Segundo 

Contraente, as seguintes obrigações 
principais: 

 
a) Obrigação de prestação dos serviços 

identificados na sua proposta; 
b) Obrigação de garantia de boa prestação dos 

serviços; 
c) Obrigação de prestação dos serviços 

adicionais que se venham a manifestar 
necessários por força do aumento dos alunos 
referidos por lotes, desde que as viaturas 
contratualizadas e usadas comportem na sua 
lotação tal acréscimo de alunos, não havendo, 
nestas circunstâncias, lugar a qualquer 
preço/pagamento adicional por tal serviço; 

d) Se houver lugar a factos, não imputáveis ao 
Contraente Público, que impliquem a 
diminuição dos níveis quantitativos de serviço 
a prestar, designadamente a supressão de 
percursos/troços previamente existentes, o 
Segundo Contraente fica obrigado a aceitar a 
correspondente redução dos serviços de 
transporte a prestar, sem que haja lugar a 
compensações ou indemnizações de qualquer 
natureza; 

e) Executar o plano de monitorização e controlo 
dos serviços de transporte e 
acompanhamento/vigilância apresentado na 
sua proposta, tendo sempre um supervisor 
permanente, e efetivamente no terreno, para 
efeitos de controlo e fiscalização da prestação 
de serviços, designadamente, para verificação 
do estado das viaturas, cumprimento de 
circuitos, cumprimento de horários, 
comportamentos profissionais de condutores e 
vigilantes; 

f) Dar cumprimento ao plano com procedimentos 
de análise de anomalias do serviço e 
acidentes, apresentado na proposta do 
Segundo Contraente; 

g) Dar cumprimento ao plano de ações 
preventivas apresentado na proposta do 
Segundo Contraente; 

h) Não ultrapassar um tempo máximo de 40 
(quarenta) minutos por circuito; 

i) No que respeita ao horário de chegada à 
escola, assegurar que o mesmo não é 
superior a 10 (dez) minutos entre a hora de 
chegada e a hora de início das aulas. 

j) O Segundo Contraente deve observar todas 
as regras legais no que diz respeito ao objeto 
do contrato, designadamente integrando os 
serviços de acompanhamento ou vigilância no 
transporte. 

 
2. A título acessório, o Segundo Contraente fica 

ainda obrigado, designadamente, a recorrer a 
todos os meios humanos, materiais e 
informáticos que sejam necessários e 
adequados à prestação dos serviços objeto do 
presente contrato, bem como ao 
estabelecimento do sistema de organização 
necessário à perfeita e completa execução 
das tarefas a seu cargo. 

 
Cláusula Terceira - Constituem obrigações 
específicas do Segundo Contraente: 
 
a) Comunicar antecipadamente ao Contraente 

Público quaisquer factos que tornem total ou 
parcialmente impossível a prestação dos 
serviços, ou o cumprimento de qualquer outra 
das suas obrigações, nos termos do contrato. 

b) Comunicar, durante a execução do contrato, 
qualquer alteração da denominação social ou 
da situação jurídica da sociedade. 

c) Indicar ao Contraente Público o gestor de 
cliente responsável pelo cumprimento das 
regras operacionais decorrentes do contrato 
celebrado e quaisquer alterações que venham 
a ocorrer posteriormente. 

 
Cláusula Quarta 
 
1. O Segundo Contraente obriga-se a reportar 

mensalmente a notificação de lesões, doenças 
ocupacionais, dias perdidos, absentismo e 
óbitos relacionados com a execução do 
contrato. 

 
2. O Segundo Contraente obriga-se a reportar 

mensalmente o número de multas atribuídas 
aos condutores por excesso de velocidade. 

 
 
Cláusula Quinta - O contrato tem um período de 
vigência de um ano, correspondente ao Ano Letivo 
2017-2018, sem prejuízo das obrigações 
acessórias que devam perdurar para além da 
cessação do mesmo. 
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Cláusula Sexta 
 
1. Sem prejuízo do número de alunos indicado 

para cada lote, o Segundo Contraente será 
informado até ao início da segunda quinzena 
do mês de setembro do corrente ano, do 
efetivo número de alunos a transportar no 
respetivo circuito. 

 
2. No que diz respeito às viaturas, e de forma a 

assegurar a sua operacionalidade, constituem 
ainda obrigações do Segundo Contraente: 

 
a) Utilizar viaturas com registo de matrícula até 

nove anos de idade; 
b) Assegurar o cumprimento das disposições 

legais em vigor, nomeadamente, a que 
respeita ao transporte de crianças constantes 
da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril e legislação 
conexa; 

c) Assegurar a manutenção completa da viatura, 
de modo a garantir perfeitas condições de 
funcionamento; 

d) Assegurar a limpeza e manter o aspeto 
exterior cuidado dos veículos; 

e) Dotar todas as viaturas de equipamento de 
comunicações; 

f) Assegurar atempadamente os abastecimentos 
de combustíveis e lubrificantes, de modo a 
garantir a inexistência de imobilizações, por 
esse motivo, durante a execução dos serviços; 

g) Garantir a qualidade da prestação dos 
serviços objeto do contrato; 

h) Identificar as viaturas com o logótipo do 
Município de Loures; 

i) Indicar, através de lettering ou de outra forma 
claramente visível, que as viaturas estão ao 
serviço do transporte escolar do Município de 
Loures, indicando, designadamente, o 
estabelecimento escolar que tem como 
destino; 

j) Afetar aos serviços a prestar o número de 
viaturas estabelecidos para cada Lote no 
Anexo II do Caderno de Encargos. 

k) Optar por oficinas que contemplam medidas 
de gestão ambiental, disponibilizando o 
documento comprovativo, caso este seja 
solicitado. 

 
3. O Segundo Contraente obriga-se ainda a: 
 
a) Obter todas as licenças e fazer todos os 

seguros que forem obrigatórios para o tipo de 
transporte em causa, mantendo 
permanentemente a sua validade de forma a 
cumprir o serviço objeto do contrato, de 
acordo com a legislação vigente em cada 
momento sobre essa matéria; 

b) Manter um seguro de responsabilidade civil 
automóvel de 50.000.000,00 € para cada 
viatura associada à prestação do serviço 
objeto do contrato; 

c) Elaborar um plano de contingência para 
situações de incidentes ou quaisquer 
ocorrências de modo a garantir a prestação do 
serviço; 

d) Manter um seguro de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais para o seu pessoal, de 
acordo com a legislação em vigor; 

e) Manter, permanentemente atualizado, um 
seguro que garanta, em cada momento, 
qualquer tipo de dano das pessoas 
transportadas com um valor de 
responsabilidade de acordo com o máximo 
permitido pela legislação em vigor; 

f) Manter durante toda a duração do contrato os 
seguros referenciados, devidamente pagos e 
atualizados. 

 
Cláusula Sétima 
 
1. Pela prestação dos serviços previstos na 

Cláusula Primeira, o Contraente Público 
obriga-se a pagar ao Segundo Contraente o 
valor global de 764.100,00 € (setecentos e 
sessenta e quatro mil e cem euros), acrescido 
de IVA - Imposto sobre o Valor Acrescentado, 
à taxa legal em vigor, se legalmente devido. 

 
2. Os encargos resultantes do contrato serão 

satisfeitos pela dotação orçamental seguinte: 
classificação orgânica: 0503, classificação 
económica: 02021001, com o número de 
compromisso 2017/2466, datado de 20 de 
junho de 2017. 

 
Cláusula Oitava 
 
1. Os pagamentos devidos pelo Contraente 

Público serão efetuados nos termos definidos 
na cláusula décima quinta do Caderno de 
Encargos. 

 
2. Em caso de discordância por parte do 

Contraente Público, quanto aos valores 
indicados na fatura, este comunicará ao 
Segundo Contraente, por escrito, os 
respetivos fundamentos, ficando o Segundo 
Contraente obrigado a prestar os 
esclarecimentos necessários ou a proceder à 
emissão de nova fatura corrigida. 

 
Cláusula Nona - A garantia oferecida para 
execução do contrato foi prestada através de 
garantia bancária n.º GAR/17301185 emitida em 
30 de junho de 2017, pelo Banco BPI, S.A., 
Sociedade Aberta, com sede na Rua Tenente 
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Valadim, 284, Porto, no valor de 38.205,00 € 
(trinta e oito mil, duzentos e cinco euros), 
correspondente a 5% do valor do presente 
contrato. 
 
Cláusula Décima 
 
1. Pelo não cumprimento do estabelecido 

contratualmente, por razões imputáveis ao 
Segundo Contraente são estabelecidas 
penalidades nos termos da cláusula décima 
sexta do Caderno de Encargos, pelo que, 
qualquer situação de incumprimento originará 
uma sanção financeira, sendo as sanções 
graduadas em cinco níveis: 

 
a) Nível 1: Valor de 100,00 € (cem) euros; 
b) Nível 2: Valor de 200,00 € (duzentos) euros; 
c) Nível 3: Valor de 300,00 € (trezentos) euros; 
d) Nível 4: Valor de 400,00 € (quatrocentos) 

euros; 
e) Nível 5: Valor de 500,00 € (quinhentos) euros. 
 
2. As penalizações aplicar-se-ão de acordo com 

as situações que a seguir se enunciam: 
 
A. Nível 1: 
 
a) Condutor não falar e escrever Português 

corretamente; 
b) Não utilização do cinto de segurança por parte 

do condutor; 
c) Atraso na colocação da viatura no início do 

circuito, até 15 minutos. 
 
B. Nível 2: 
 
a) Viatura não apresentar condições de limpeza 

e aspeto exterior cuidado; 
b) Condutor e/ou vigilante não se apresentar nas 

devidas condições e aspeto cuidado; 
c) Viatura sem equipamento de comunicações; 
d) Imobilização da viatura durante a execução da 

ligação por não terem sido assegurados 
atempadamente os abastecimentos de 
combustível e lubrificantes; 

e) Utilização de condutor não instruído sobre os 
procedimentos a ter no transporte; 

f) Não utilização de viaturas com o equipamento 
exigido para cada tipo de passageiros, 
nomeadamente transporte de crianças. 

 
C. Nível 3: 
 
a) Atraso na colocação da viatura, no início do 

circuito, superior a 15 minutos e até 30 
minutos. 

 
 

D. Nível 4: 
 
a) Não execução parcial ou total da ligação; 
b) Atraso na colocação da viatura, no início do 

circuito, superior a 30 minutos e até 60 
minutos. 

 
E. Nível 5: 
 
a) Não utilização de viaturas com a volumetria 

proposta para cada serviço; 
b) Mecanismos de abertura e fecho de portas em 

más condições de segurança e 
operacionalidade; 

c) Incumprimento dos procedimentos a realizar 
em caso de avaria; 

d) Atraso superior a 30 minutos em qualquer 
ponto do percurso, por motivos imputáveis ao 
Segundo Contraente; 

e) Incumprimento do prazo máximo de 60 
minutos, da substituição de um condutor, em 
caso de indisponibilidade; 

f) A aplicação das penalidades será cumulativa; 
g) A faturação do Segundo Contraente deverá 

apresentar as deduções acima referidas, 
tendo por base a comunicação efetuada, por 
escrito, pelo Primeiro Contraente; 

h) Utilização de condutor e/ou vigilante em 
desconformidade com as exigências legais 
para a possibilidade de prestação do serviço 
pelos mesmos e em desconformidade com as 
exigências de formação estabelecidas nos 
termos do Caderno de Encargos; 

i) Não apresentação de documentos solicitados 
pelo Contraente Público nas situações em que 
tal solicitação se mostre prevista nos termos 
do Caderno de Encargos; 

j) Não utilização no âmbito da prestação de 
serviço objeto do contrato dos veículos com 
atributos que o Segundo Contraente declarou 
terem na sua proposta. 

 
 
Cláusula Décima Primeira - Não podem ser 
impostas penalidades ao Segundo Contraente, 
nem é havida como incumprimento, a não 
realização pontual das prestações contratuais a 
cargo de qualquer das partes que resulte de caso 
de força maior, nos termos da Cláusula décima 
oitava do Caderno de Encargos. 
 
 
Cláusula Décima Segunda - Para todas as 
questões emergentes do contrato será competente 
o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa. 
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Cláusula Décima Terceira 
 
1. Fazem parte integrante do contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem 

como os esclarecimentos e retificações 
relativos ao Caderno de Encargos; 

b) O Caderno de Encargos, Programa de 
Concurso, a proposta adjudicada e os 
esclarecimentos sobre a mesma, prestados 
pelo adjudicatário. 

 
2. Em caso de divergência entre os documentos 

referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicadas nesse 
número. Quando a divergência entre os 
documentos referidos no n.º 1 e o clausulado 
do contrato, prevalecem os primeiros, salvo 
quanto aos ajustamentos propostos e aceites 
pelo adjudicatário. 

 
Cláusula Décima Quarta 
 
1. As notificações e comunicações entre os 

Contraentes relativas à fase de execução do 
contrato devem ser efetuadas por email para 
os seguintes endereços eletrónicos: 

 
MUNICÍPIO DE LOURES: geral@cm-loures.pt 
 
Barraqueiro Transportes, S.A.: rodest@rodest.pt 
 
2. Qualquer alteração das informações de 

contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada ao outro contraente. 

 
 
Assim o disseram e outorgaram. 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS 
 

Regulamento Municipal 
de atribuição de benefícios sociais 

aos Bombeiros Voluntários 
do Concelho de Loures 

 
Proposta de aprovação e de submissão a consulta 
pública, pelo prazo de 30 dias úteis a contar da 
data da publicação em Diário da República, do 
projeto de Regulamento Municipal de atribuição de 
benefícios sociais aos Bombeiros Voluntários do 
Concelho de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 348/2017 

 
Considerando que: 
 
A. No contexto social atual, em que, não raras 

vezes, predomina uma visão individualista, 
materialista e sectária, é importante realçar 
aqueles que, muitas vezes contra a corrente, 
dão o melhor de si em prol dos outros, de 
modo abnegado, altruísta e até heroico; 

 
B. Os Bombeiros Voluntários são a expressão 

mais evidente deste valor universal que é o 
bem-fazer, que privilegia o coletivo em 
detrimento do individual e contribui para a 
construção de uma comunidade mais coesa, 
justa e solidária; 

 
C. A proteção de vidas humanas e bens em 

perigo, tantas vezes conseguida por atos de 
coragem e abnegação dos soldados da paz 
deve ser credora do incondicional 
reconhecimento da comunidade e das suas 
instituições; 

 
D. Nos termos do disposto no artigo 23.º, n.º 2, 

al. j) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
proteção civil é uma das atribuições dos 
municípios, competindo-lhes, neste âmbito, 
apoiar os Corpos de Bombeiros do seu 
concelho e as respetivas Associações 
Humanitárias que os mantêm, contribuindo 
para que estas realizem a sua missão, que 
voluntariamente assumiram, com dedicação, 
competência e zelo; 

 
E. Cremos, face ao exposto, que se justifica a 

regulamentação de um conjunto de benefícios 
aos Bombeiros Voluntários do Concelho de 
Loures que estabeleça uma diferenciação 
positiva para uma minoria de cidadãos que 
dedica a sua vida ao exercício dessa 
atividade; 
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F. Nos termos do disposto no artigo 241.º da 
Constituição da República Portuguesa, no 
artigo 23.º, n.º 2, al. j), no artigo 25.º, n.º 1, al. 
g) e no artigo 33.º, n.º 1, aIs. k) e u), todos da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à 
Câmara Municipal elaborar e submeter à 
Assembleia Municipal o presente regulamento, 
uma vez que se trata de um instrumento com 
eficácia externa. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
do disposto no artigo 23.º, n.º 2, aI. j), no artigo 
25.º, n.º 1, aI. g) e no artigo 33.º, n.º 1, aIs. k) e u), 
todos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
delibere, com vista a posterior instrução de 
proposta a submeter a aprovação da Assembleia 
Municipal de Loures, aprovar, nos termos do artigo 
101.º do Código de Procedimento Administrativo 
(CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 
de janeiro, submeter o Projeto de Regulamento 
Municipal de atribuição de benefícios sociais aos 
Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures, em 
anexo à presente proposta de deliberação, e que 
dela faz parte integrante, a consulta pública pelo 
prazo de 30 (trinta) dias úteis a contar da data da 
sua publicação em Diário da República. 

 
 

Loures, 6 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o projeto de Regulamento Municipal de 
atribuição de benefícios sociais aos Bombeiros 
Voluntários do Concelho de Loures encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTEÇÃO CIVIL 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro, no 
âmbito de funcionamento do Posto de Vigia de 
Cabeço de Montachique integrado no dispositivo 
de vigilância e prevenção de fogos florestais. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 349/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Para garantir uma contínua vigilância sobre o 

Concelho durante a época mais crítica de 
incêndios florestais, no período compreendido 
entre 2017JUL01 e 2017SET30, torna-se 
necessário assegurar o funcionamento da 
rede de vigilância, estruturada com base num 
posto de vigia; 

 
B. Na zona do Cabeço de Montachique existe um 

posto de vigia, equipamento da Câmara 
Municipal de Loures, integrado na rede 
nacional de postos de vigia com a referência 
“Apolo 11.07”; 

 
C. O Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndio consagra, como uma das 
suas componentes, uma rede de vigilância 
enquanto elemento da estratégia para a 
deteção precoce de incêndio em áreas 
florestais; 

 
D. O posto de vigia, para cumprir a sua missão, 

requer presença humana permanente durante 
o período de atividade, nomeadamente com 
pessoas que detenham conhecimento no 
domínio dos fogos florestais; 

 
E. Os corpos de bombeiros do concelho têm, nos 

seus quadros, pessoas com qualificação na 
área e disponibilidade para garantir o seu 
funcionamento, a exemplo de anos anteriores; 

 
F. No orçamento do município, para o ano de 

2017, está prevista uma dotação orçamental 
para o funcionamento do posto de vigia, na 
rúbrica 12.01 / 04.07.01.02, ação do plano 
2011 A 39. 

 
 
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 
5.589,00 € (cinco mil quinhentos e oitenta e nove 
euros) para a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários do Zambujal, com o NIF 
501343393, a ser transferido de uma única vez. 
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Loures, 3 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

DESPORTO 
 

Proposta de transferência de verbas para 
entidades participantes na organização do 33.º 
Troféu “Corrida das Coletividades do Concelho de 
Loures”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 350/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Troféu "Corrida das Coletividades do 

Concelho de Loures" é uma iniciativa 
consolidada no seio do movimento associativo 
do Concelho; 

 
B. Se trata de uma iniciativa com grande adesão 

por parte dos praticantes que, ao longo dos 
anos, tem vindo a contribuir para melhorar a 
qualidade organizativa dos vários eventos que 
integram o calendário anual; 

 
C. O quadro normativo e o calendário de provas 

do 33.º Troféu "Corrida das Coletividades do 
Concelho de Loures" foram aprovados na 82.ª 
reunião ordinária do executivo municipal, de 
25 de janeiro de 2017; 

 
D. O 33.º Troféu "Corrida das Coletividades do 

Concelho de Loures" manteve os objetivos de 
calendarização adequada das provas de 
atletismo, a uniformização dos regulamentos 
técnicos utilizados, a sistematização dos 
apoios concedidos e contribuiu para a 
melhoria da qualidade de organização de cada 
Associação Desportiva, bem como, para a 
deteção de novos valores para a modalidade. 

 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com o ponto 5 do 
Quadro Normativo do 33.º Troféu “Corrida das 
Coletividades do Concelho de Loures” e nos 
termos da informação técnica n.º E/53444/2017, 
aprovar a transferência de comparticipação, no 
valor de 600,00 € (seiscentos euros), a cada uma 
das seguintes entidades participantes na 
organização: 
 
1) A Sacavenense - Cooperativa de consumo 

CRL, com o NIF 500004862; 
 
2) Clube de Atletismo de Vale de Figueira, com o 

NIF 502113812; 
 
3) Grupo Desportivo S. Domingos, com o NIF 

505091208; 
 
4) Associação Desportiva e Cultural do Catujal, 

com o NIF 507790162; 
 
5) Associação Cultural e Recreativa da 

Mealhada, com o NIF 503536202; 
 
6) Associação Recreativa Carcavelos de Lousa, 

com o NIF 508643031; 
 
7) Associação Recreativa, Cultural e Desportiva 

de Vila de Rei, com o NIF 501750240; 
 
8) União de Freguesias de Moscavide e Portela, 

com o NIF 510838162; 
 
9) Junta de Freguesia de Loures, com o NIF 

506849171; 
 
10) Associação Desportiva Leões Apelaçonenses, 

com o NIF 501424539. 
 
 

Loures, 5 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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CULTURA 
 

Proposta de aprovação da venda, em regime de 
consignação, nas lojas da Rede de Museus de 
Loures, de obras do fotógrafo Eduardo Gageiro, e 
de fixação dos valores unitários para venda ao 
público. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 333/2017 

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

outras, atribuições no domínio da Cultura, 
nomeadamente no que concerne à promoção 
e apoio ao desenvolvimento de atividades 
culturais; 

 
B. No seguimento da exposição dedicada à vida 

e obra de Eduardo Gageiro, que decorreu 
entre fevereiro de 2012 e dezembro de 2014 
no Museu de Cerâmica de Sacavém, se 
verificou uma grande procura, por parte do 
público, dos livros publicados pelo fotógrafo; 

 
C. O conhecido fotógrafo manifestou a intenção 

de propor ao Município a venda em 
consignação dessas obras, nas lojas da Rede 
de Museus de Loures; 

 
D. No n.º 7 do artigo 31.º do regulamento interno 

da Rede de Museus de Loures é admitida a 
venda de produtos em regime de consignação, 
sendo aplicável a percentagem de 20% sobre 
o respetivo preço de custo; 

 
E. A venda em consignação apresenta 

vantagens, pois permite diversificar a oferta de 
produtos aos visitantes das lojas da Rede de 
Museus de Loures, sem custos para o 
Município. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo do n.º 7 do artigo 31.º do regulamento 
interno da Rede de Museus de Loures, em 
conjugação com o previsto no n.º 1 do artigo 21.º 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a aprovação 
da venda em consignação nas lojas da Rede de 
Museus de Loures, das obras do fotógrafo 
Eduardo Gageiro, nos termos da informação n.º 
E/124528/2016, bem como da fixação de preço 
para a respetiva venda ao público, a atualizar 
anualmente, pelos valores unitários indicados. 

 
 

Loures, 12 de junho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 

VENDA EM CONSIGNAÇÃO 
 

Consignante: Eduardo Antunes Gageiro, com o 
NIF xxxxxxxxx, morador em xxxxxxxxxxxxx 
 
Consignatário: Município de Loures, pessoa 
coletiva de direito público n.º 501294996, sediada 
em Praça da Liberdade, 4, 2674-501 Loures, 
representada neste ato pelo seu Presidente 
Bernardino José Torrão Soares, doravante 
designada por Município de Loures. 
 
Acordam em celebrar o presente contrato de 
venda em consignação que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

Objeto 
 

1.º O presente contrato tem por objeto a venda 
em consignação de livros de autoria do 
consignante Eduardo Gageiro, nas lojas da 
rede de Museus de Loures. 

 
2.º As obras consignadas constam de anexo a 

este documento, dele fazendo parte 
integrante. 

 
3.º As obras são vendidas de acordo com 

negociação com o consignante e após 
aprovação em Reunião de Câmara de XX de 
XXXXX de XXXX. 

 
4.º As obras, propriedade do consignante estão 

sob a responsabilidade da Rede de Museus 
de Loures, encontrando-se salvaguardada a 
integridade física dos objetos e venda ao 
público em seu próprio nome. 

 
5.º Por acordo das partes, poderá ser efetuada 

alteração ou aditamento às obras 
consignadas, por adenda ao presente 
contrato. 

 
 

Cláusula Segunda 
Compromisso entre os consignantes 

 
1.º O consignante compromete-se a: 
 
a) Respeitar os valores acordados de venda ao 

público; 
b) Repor as obras sempre que lhe for solicitado. 
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2.º O valor devido ao consignante pelas vendas 
efetuadas será pago mensalmente mediante 
apresentação de documento comprovativo de 
pagamento. 

 
3.º O presente contrato tem a duração de um ano 

e seguintes, salvo denúncia do mesmo com 
pré-aviso de 30 dias sobre a data de término 
do primeiro contrato ou das respetivas 
renovações. 

 
4.º O preço de venda ao público será atualizado 

anualmente. 
 
5.º Qualquer das partes pode resolver o contrato 

com base em incumprimento, comunicando à 
outra parte a rescisão do mesmo com a 
antecedência de 30 dias. 

 
6.º A rescisão dará lugar à devolução de todas as 

obras ao consignante. 
 
 

Cláusula Terceira 
 

1. De acordo com o n.º 7 do artigo 31.º do 
regulamento interno da Rede de Museus de 
Loures, em vigor, é admitida a venda de 
produtos em regime de consignação, sendo 
aplicada para o consignatário a percentagem 
de 20% sobre o preço. 

 
2. De acordo com o disposto no número anterior, 

o consignante recebe 80% do valor das 
vendas apuradas, sendo que este montante é 
pago contra respetivo documento legal 
comprovativo do dito pagamento. 

 
3. Os valores indicados nos números anteriores 

já incluem o IVA à taxa legal em vigor. 
 
 
Elaborado em duplicado, ficando uma cópia em 
posse de cada um dos outorgantes. 
 
Consignado a … / …… / …….. 

 
 

Assinaturas 
 

Município de Loures 
 

Presidente da Câmara Municipal de Loures 
Bernardino Soares 

 
 
 

Proprietário/Consignante 
 

Obra: Silêncios 
Preço: 35,00 € 
Consignante: 28,00 € 
Consignatário: 7,00 € 
 
 
Obra: Lisboa Amarga e Doce 
Preço: 40,00 € 
Consignante: 32,00 € 
Consignatário: 8,00 € 
 
 
Obra: Fé - Olhares Sobre o Sagrado 
Preço: 35,00 € 
Consignante: 28,00 € 
Consignatário: 7,00 € 
 
 
Obra: Revelações 
Preço: 15,00 € 
Consignante: 12,00€ 
Consignatário: 3,00 € 
 
 
Obra: Lisboa Tejo e Tudo 
Preço: 15,00 € 
Consignante: 12,00 € 
Consignatário: 3,00 € 
 
 
Obra: Liberdade 
Preço: 15,00 € 
Consignante: 12,00 € 
Consignatário: 3,00 € 
 
 
Obra: Fado 
Preço: 15,00 € 
Consignante: 12,00 € 
Consignatário: 3,00 € 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de aprovação das Normas de 
Participação no Meeting Internacional de Clarinete 
Marcos Romão dos Reis Jr. e dos valores a cobrar 
pela participação na iniciativa. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 353/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem atribuições 

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

 
B. É objetivo do Município o aumento da oferta 

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

 
C. A Música, quer como manifestação social e 

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

 
D. O Meeting Internacional de Clarinete Marcos 

Romão Jr., a decorrer entre 5 e 8 de outubro 
deste ano, tem como objetivos contribuir para 
a valorização e troca de experiência dos 
jovens músicos participantes e proporcionar 
ao público em geral o acesso gratuito a 
concertos de qualidade, permitindo desta 
forma promover a atividade cultural no 
Município e projetar Loures no panorama 
nacional e internacional, como Capital do 
Clarinete; 

 
E. Os valores que se propõe cobrar por 

participante, garantem os custos a suportar 
pelo município, conforme o estipulado no 
regime financeiro das autarquias locais e das 
entidades intermunicipais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo: 
 
1. Do disposto na al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar as normas de participação 
no Meeting Internacional de Clarinete Marcos 
Romão dos Reis Jr., a decorrer entre 5 e 8 de 
outubro de 2017; 

 

2. Da al. e) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do artigo 
21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 
aprovar os valores a cobrar pela participação 
na respetiva iniciativa. 

 
 

Loures, 3 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Meeting Internacional de Clarinete 
Marcos Romão dos Reis Jr. 

 
Normas de Participação 

 
O Meeting Internacional de Clarinete Marcos 
Romão dos Reis Jr. destina-se a todos os 
executantes de clarinete, alunos de conservatórios 
e escolas superiores de música, músicos de 
bandas filarmónicas, orquestras ligeiras e escolas 
de música e músicos individualmente 
considerados, independentemente da sua 
experiência musical. 
 
Aos participantes no Meeting será dada a 
oportunidade de trabalhar com alguns dos 
melhores clarinetistas do mundo proporcionando-
lhes experiências únicas de partilha e aquisição de 
conhecimentos da maior relevância para a sua 
prática e formação musical. 
 
Esta iniciativa contribuirá de forma ímpar para a 
valorização e troca de experiência dos jovens 
músicos participantes, proporcionando igualmente, 
ao público em geral, concertos de significativa 
qualidade, momentos cruciais para o incremento 
da atividade cultural municipal, projetando Loures 
no panorama nacional e internacional como a 
Capital do Clarinete. 
 
1. Organização 
 
O Meeting Internacional de Clarinete Marcos 
Romão dos Reis Jr., organizado pela Câmara 
Municipal de Loures, é promovido em parceria 
com a Junta de Freguesia de Loures. 
 
2. Direção Musical e Pedagógica 
 
A direção musical e pedagógica do Meeting 
Internacional de Clarinete Marcos Romão dos Reis 
Jr. é da responsabilidade de professor convidado 
de reconhecido mérito nacional e internacional. 
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3. Data e local do evento 
 
O Meeting Internacional de Clarinete Marcos 
Romão dos Reis Jr. decorre de 5 a 8 de outubro 
de 2017, em Loures. 
 
4. Funcionamento do Meeting 
 
O Meeting Internacional de Clarinete Marcos 
Romão dos Reis Jr. contempla diferentes 
vertentes de atividade como masterclasses, 
workshops, palestras, exposições e concertos. 
 
4.1. Masterclasses e workshops 
 
As masterclasses e workshops, dirigidos por 
professores nacionais e internacionais, decorrem 
nos dias 5, 6, 7 e 8 de outubro das 10h00 às 
13h00 e das 15h00 às 17h00, nas quais os 
participantes inscritos participam em função de 
distribuição definida pela Direção Pedagógica, 
conciliando-se sempre que possível os interesses 
dos alunos. Cada professor definirá o modelo e 
organização de trabalho das suas classes. 
 
A organização fornecerá a cada participante os 
conteúdos didáticos (textos, partituras, etc.) a 
abordar nas classes. 
 
4.2. Palestras 
 
As palestras, de participação livre, decorrerão 
entre 5 e 8 de outubro, em dias e horários a 
designar em programa específico do evento. 
 
4.3. Exposições 
 
As exposições de instrumentos musicais, 
acessórios e complementos, decorrerão entre 5 e 
8 de outubro, das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 
17h00. 
 
4.4. Concertos 
 
Os concertos, dirigidos ao público em geral, e de 
acesso gratuito, ocorrerão nos dias 5, 6, 7 e 8 de 
outubro, em locais a designar em programa 
específico do evento. 
 
5. Inscrições 
 
As inscrições deverão ser efetuadas mediante o 
preenchimento de ficha de inscrição própria 
disponibilizada pela organização, e respetivo envio 
até às 17h30 do dia 3 de outubro de 2017, através 
de correio eletrónico dc@cm-loures.pt ou por 
correio para o endereço Câmara Municipal de 
Loures/Divisão de Cultural, Praça da Liberdade, 
2674-501 Loures. 

A inscrição no Meeting Internacional de Clarinete 
Marcos Romão dos Reis Jr. pressupõe a 
aceitação integral das normas de participação e 
entrega de toda a documentação que vier a ser 
exigida (termos de responsabilidade, documentos 
de identificação pessoal, comprovativo de 
residência, quando aplicável). 
 
 
6. Valores de inscrição 
 
Os valores de inscrição para participação nos 
quatro dias do Meeting Internacional de Clarinete 
Marcos Romão dos Reis Jr. diferem em função da 
modalidade de frequência escolhida, com 
vantagem para os residentes no concelho de 
Loures e executantes de clarinete e/ou alunos das 
escolas de música do movimento associativo, 
bandas filarmónicas e/ou orquestras ligeiras do 
concelho de Loures. 
 
A inscrição no curso tem o valor de 35,00 € (trinta 
e cinco euros), verificando-se uma redução de 
30% a executantes de clarinete e/ou alunos de 
conservatórios e escolas superiores de música 
residentes no Concelho, perfazendo o valor a 
pagar 24,50 € (vinte e quatro euros e cinquenta 
cêntimos), e uma redução de 60% aos 
executantes de clarinete, alunos de escolas de 
música do movimento associativo, bandas 
filarmónicas e orquestras ligeiras do concelho de 
Loures, perfazendo o valor a pagar 14,00 € 
(catorze euros). 
 
 
7. Refeições e alojamento 
 
Aos participantes interessados, a organização 
facilitará as refeições e o alojamento, mediante 
manifestação de interesse na ficha de inscrição, e 
até ao limite disponível. 
 
As refeições serão servidas em equipamento 
municipal, acrescendo ao valor de inscrição o 
custo de 5,00 € (cinco euros) por cada refeição. 
 
O alojamento com pequeno-almoço será feito em 
residência coletiva com camaratas, instalações 
sanitárias e sala de convívio, acrescendo ao valor 
de inscrição o custo de 15,00 € (quinze euros), por 
pessoa e por noite. 
 
A organização reserva-se no direito de não 
permitir a continuação de pernoita a alunos que 
apresentem mau comportamento, não existindo, 
nestas situações, a devolução dos pagamentos 
efetivados. 
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Os alunos que provoquem danos serão 
responsabilizados pelos encargos resultantes dos 
mesmos sendo que, no caso de alunos menores, 
todas as responsabilidades serão assumidas pelos 
respetivos Encarregados de Educação. 
 
 
8. Meios de pagamento 
 
Os inscritos poderão proceder ao pagamento das 
respetivas taxas em numerário, cheque ou 
transferência bancária nos termos e condições 
expressos na ficha de inscrição. 
 
 
9. Critérios de seleção 
 
O número de vagas no Meeting e em cada classe 
é limitado, pelo que poderá haver lugar a seleção 
em função dos seguintes critérios e respetiva 
ordem de prioridade: 
 
1. Executantes de clarinete e/ou alunos das 

escolas de música do movimento associativo, 
bandas filarmónicas e/ou orquestras ligeiras 
do concelho de Loures; 

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

inscrição 
 
Em caso de desistências, as mesmas devem ser 
comunicadas à organização, impreterivelmente, 
até às 16h30 do dia 2 de outubro de 2017 sendo 
nesse caso restituído 100% do valor pago. 
 
Após a data limite referida no número anterior, o 
candidato não terá direito a qualquer devolução de 
quantias anteriormente liquidadas. 
 
A alteração à modalidade de inscrição deverá ser 
comunicada à organização até às 16h30 do dia 1 
de outubro 2017. 
 
Os participantes inscritos que não comparecerem 
não terão direito à devolução do pagamento 
efetuado. 
 

12. Certificado 
 
A todos os alunos participantes no Meeting 
Internacional de Clarinete Marcos Romão dos Reis 
Jr. será entregue um certificado de participação. 
 
 
13. Casos Omissos 
 
Todos os casos omissos nas presentes Normas 
de Participação serão resolvidos pela Câmara 
Municipal de Loures, e de cuja decisão não haverá 
recurso. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de alteração dos preços praticados nas 
lojas da Rede de Museus de Loures e de 
aplicação de desconto de 20% a professores, 
estudantes, reformados, pensionistas e idosos, em 
todas as edições municipais que não tenham sido 
objeto de descontos e/ou sujeitas a redução 
permanente de preço. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 355/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Foi elaborado levantamento das publicações e 

artigos diversos em venda nas lojas dos 
Museus Municipais, conforme informação 
registada sob o n.º E/17631/2017; 

 
B. Face aos constrangimentos económicos 

sentidos pelas famílias e numa perspetiva de 
escoamento dos produtos, se verificou a 
necessidade de atualização dos valores de 
venda praticados; 

 
C. Nos termos da informação registada sob o n.º 

E/49112/2017 foi elaborada proposta final de 
alteração dos preços praticados nas 
publicações e artigos em venda nas lojas da 
Rede de Museus de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro, aprovar: 
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1. A alteração dos preços praticados nas lojas da 
Rede de Museus de Loures, nos termos da 
informação registada sob o n.º E/49112/2017; 

 
2. A aplicação de um desconto de 20% a 

professores, estudantes, reformados, 
pensionistas e idosos, em todas as edições 
municipais que não tenham sido objeto de 
descontos e/ou sujeitas a redução permanente 
de preço. 

 
 

Loures, 19 de junho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
N.º 14 

  

 
 

12 de JULHO 
de 2017 

 
 
 
 

29 

 

 
 
 
 



 

 
N.º 14 

  

 
 

12 de JULHO 
de 2017 

 
 
 
 

30 

 

ARTIGOS Preço atual Preço 
proposto 

Argolas Guardanapo 5,75 € 5,75 € 
Azeitoneira 2 Covos 17,15 € 8,58 € 
Bloco Grande 1,00 € 1,00 € 
Bloco Médio 0,75 € 0,75 € 
Bloco Pequeno 0,50 € 0,50 € 
Borrachas quadradas 0,30 € Proposta: 

retirar 
de venda 

Bolsas Pano Conventinho 1,50 € 1,50 € 
Caneca 14,95 € 7,48 € 
Caneta Cinza Metal Quinta do Conventinho 5,75 € 5,75 € 
Caneta Museu Municipal de Loures 
c/ Tampa 

0,75 € 0,75 € 

Caneta Museu Municipal de Loures 
s/ Tampa 

0,75 € 0,75 € 

CD Bandas Filarmónicas/CD Ranchos Folclóricos (1) 7,50 € 7,50 € 
CD Museu Municipal 2,50 € 2,50 € 
Conjunto Azeitoneira e 3 Caroceiros 17,15 € 8,58 € 
Conjunto de Postais “Museu de Cerâmica” 1,25 € 1,25 € 
Conjunto de Postais “Museu Municipal de Loures” 1,25 € 1,25 € 
Conjuntos de Postais “Rostos de Pedra” 1,46 € 1,46 € 
Conjunto de Postais “À Volta dos Saloios” 1,00 € 1,00 € 
Frascos bolas de sabão 0,75 € Proposta: 

retirar 
de venda 

Estojo c/ Esferográfica e Roller 10,00 € 5,00 € 
Gravata 14,95 € 7,48 € 
Lapiseira 0,95 € 0,95 € 
Pião 1,50 € Proposta: 

retirar 
de venda 

Prato fundo médio 34,30 € 17,15 € 
Prato fundo pequeno 28,60 € 14,30 € 
Puzzle 0,50 € 0,50 € 
Tigela 18,20 € 9,10 € 
T-Shirt Azulejo 3,80 € 3,80 € 
T-Shirt Conventinho 3,80 € 3,80 € 

 
(1) Não se vende em separado 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
Proposta de aceitação da doação, a título de 
inventário, de bens móveis destinados a incorporar 
o acervo da Rede de Museus de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 356/2017 

 
Considerando que: 
 
A. No ano de 2016, os museus municipais de 

Loures foram contactados por diversos 
particulares, manifestando a intenção de doar 
ao Município as peças constantes da lista em 
anexo à informação registada sob o n.º 
E/33165/2017; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. A iniciativa dos doadores constitui um 

contributo para a preservação das peças e 
para o enriquecimento da missão dos museus 
municipais, no que respeita ao estudo, 
preservação e divulgação das suas coleções; 
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C. A incorporação de novas obras nos acervos 
dos museus municipais, permitirá atualizar e 
complementar conteúdos museológicos, 
contribuindo deste modo para alargar a 
diversidade da oferta e divulgação da história 
e do património museológico concelhio; 

 
D. A incorporação por doação vem regulada no 

artigo 15.º do Capítulo VIII do Regulamento da 
Rede de Museus de Loures, e 
especificamente no n.º 1 do artigo 16.º do 
Capítulo VI e no n.º 1 do artigo 15.º, também 
do Capítulo VI, respetivamente, dos 
regulamentos da política de incorporações do 
Museu Municipal de Loures e do Museu de 
Cerâmica de Sacavém. 

 
 
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 dos bens móveis descritos e 
patrimonialmente avaliados no documento em 
anexo registado com o n.º E/33165/2017, e que se 
destinam a incorporar o acervo da Rede de 
Museus de Loures. 

 
 

Loures, 19 de junho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas características, 
a listagem de bens móveis contida na informação 
registada sob o n.º E/33165/2017, referida supra, 
encontra-se disponível, em Anexo nas páginas 
finais da presente edição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de aceitação da doação, a título de 
inventário, de obra destinada a integrar o espólio 
da Rede de Galerias Municipais de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 357/2017 

 
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, pelo Sr. Francisco 

Xavier da Rosa C. Manuel, de doação ao 
Município de uma obra da qual é proprietário e 
que se encontra descrita na informação 
registada sob o n.º E/52365/2017, por forma a 
integrar 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 da obra indicada no 
documento em anexo, registado em webdoc sob o 
n.º E/52365/2017, à qual foi atribuído pelo 
proprietário, o valor de 250,00 € (duzentos e 
cinquenta euros). 

 
 

Loures, 23 de junho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

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

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 352/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Os agentes culturais, recreativos, desportivos 

e religiosos dirigiram às respetivas Juntas e 
Uniões de Freguesia pedidos de isenção do 
pagamento das taxas municipais, relativas à 
realização de diversas atividades, nos termos 
do disposto pelo n.º 1 do artigo 105.º do 
Regulamento de Taxas do Município de 
Loures; 

 
B. Os pedidos dirigidos às Juntas de Freguesia 

de Fanhões e Lousa e às Uniões de 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal e de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas reportam-se às competências daquelas 
para o licenciamento de atividades ruidosas de 
caráter temporário que respeitem a festas 
populares, romarias, feiras, arraiais e bailes 
(cfr. alínea c) do n.º 3 do artigo 16.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro), para o controlo 
prévio, realização de vistorias e fiscalização 
relativas à realização de divertimentos na via 
pública, jardins e outros lugares públicos ao ar 
livre (cfr. alínea e) do n.º 2 do artigo 132.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delegadas 
nas Juntas de Freguesia nos termos do 
Acordo de Execução) e para emissão da 
licença especial do ruído, relativa a este tipo 
de eventos, (competência delegada nas 
Juntas de Freguesia nos termos da cláusula 
9.ª do Contrato Interadministrativo); 

 
C. Após análise e parecer favorável daquelas 

Autarquias, no exercício das suas 
competências, os pedidos referidos em A. 
foram reencaminhados a esta Câmara 
Municipal, entidade competente para a análise 
e deliberação dos termos requeridos, 
conforme disposto pelo artigo 134.º do 
Regulamento de Taxas do Município de 
Loures; 

 
D. Nos termos do n.º 1 do artigo 105.º, das 

alíneas a), b) e c) do artigo 112.º e do n.º 4 do 
artigo 77.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, as taxas aplicáveis à 
realização dos diversos eventos e iniciativas 
totaliza 8.348,00 €; 

 
 
 

E. Os requerentes são associações humanitárias, 
culturais, desportivas e recreativas, 
instituições particulares de solidariedade 
social, cooperativas e pessoas coletivas 
religiosas, todas entidades sem fins lucrativos, 
que desenvolvem a sua atividade de forma 
relevante e a benefício da população local, 
assumindo uma posição de destaque nas 
respetivas comunidades; 

 
F. Em virtude da natureza jurídica, enquanto 

associações sem fins lucrativos, e de os 
eventos em referência se relacionarem 
diretamente com a realização dos seus fins 
estatutários, pode a Câmara Municipal de 
Loures deliberar isentar aquelas entidades do 
pagamento de taxas municipais, nos termos 
da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do 
Regulamento de Taxas do Município de 
Loures; 

 
G. Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º 

do RTML, pode a Câmara Municipal deliberar 
isentar do pagamento de taxas as associações 
religiosas, culturais, desportivas ou 
recreativas, as instituições particulares de 
solidariedade social, as cooperativas, 
legalmente constituídas e sem fins lucrativos, 
pelas atividades que se destinam, 
diretamente, à realização dos seus fins 
estatuários. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do 
Regulamento de Taxas do Município de Loures, se 
delibere aprovar a isenção do pagamento de taxas 
municipais no valor global de 8.348,00 €, 
correspondente às atividades licenciadas e aos 
atos praticados pelas Juntas e Uniões de 
Freguesias, ao abrigo das respetivas 
competências, nos termos do disposto nos termos 
do n.º 1 do artigo 105.º, das alíneas a), b) e c) do 
artigo 112.º e do n.º 4 do artigo 77.º do 
mencionado Regulamento Municipal. 

 
 

Loures, 5 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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União das Freguesias de Santo Antão do Tojal 
e São Julião do Tojal 
 
Clube União Recreativo de São Julião do Tojal 
 
Festas em Honra de Nossa Senhora do Socorro- 
16, 17 e 18 de setembro de 2016. 
 
As taxas devidas para as festas em honra de 
Nossa Senhora do Socorro encontram-se 
previstas no número 1 do artigo 105.º e na alínea 
b) do artigo 112.º do RTML. No presente caso a 
taxa devida pelo titular, no momento da emissão 
da licença é de 242,00 €, calculada da seguinte 
forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 200,00 € para as 10 horas de duração do 
evento; 
Realização de espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e outros 
lugares públicos ao ar livre: 14,00 €/dia, o que 
totaliza 42,00 € para os três dias de duração do 
evento. 
 
 
 
Associação de Moradores e Proprietários do 
Bairro CAR (Zambujal) 
 
Festa de África e Aniversário da Associação de 
Moradores do Bairro CAR (Zambujal) - 10 de 
setembro de 2016. 
 
A taxa devida para a Festa de África e aniversário 
da Associação de Moradores encontra-se prevista 
no número 1 do artigo 105.º do RTML e na alínea 
c) do artigo 112.º do RTML. No presente caso a 
taxa devida pelo titular, no momento da emissão 
da Iicença é de 215,00 €. calculada da seguinte 
forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 200,00 € para as 10 horas de duração do 
evento; 
Realização de espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e outros 
lugares públicos ao ar livre: 15,00 €/dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junta de Freguesia de Lousa 
 
Clube de Futebol de Montachique 
 
Festa da Peruca -11 e 12/02/2017. 
 
As taxas devidas para a Festa da Peruca 
encontram-se previstas no número 1 do artigo 
105.º e na alínea c) do artigo 112.º do RTML. No 
presente caso a taxa devida pelo titular, no 
momento da emissão da licença é de 115,00 €, 
calculada da seguinte forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 100,00 € para as 5 horas de duração 
noturna do evento; 
 
Realização de espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e outros 
lugares públicos ao ar livre: 15,00 €/dia. 
 
 
Festa Spring Party - 20 e 21/05/2017. 
 
As taxas devidas para a Spring Party encontram-
se previstas no número 1 do artigo 105.º e na 
alínea c) do artigo 112.º do RTML. No presente 
caso a taxa devida pelo titular no momento da 
emissão da licença é de 115,00 €, calculada da 
seguinte forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 100,00 € para as 5 horas de duração 
noturna do evento; 
 
Realização de espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e outros 
lugares públicos ao ar livre: 15,00 €/dia. 
 
 
Comemoração do 40.º Aniversário do Clube 
Futebol de Montachique - 11 e 12/06/2017. 
 
As taxas devidas para o 40.º Aniversário do Clube 
encontram-se previstas no número 1 do artigo 
105.º e na alínea c) do artigo 112.º do RTML. No 
presente caso a taxa devida pelo titular no 
momento da emissão da licença é de 295,00 €, 
calculada da seguinte forma: 
 
Licença especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 280,00 € para as 14 horas de duração do 
evento; 
 
Realização de espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e outros 
lugares públicos ao ar livre: 15,00 €/dia. 
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Festa anual de Montachique - 7 a 10/07/2017. 
 
As taxas devidas para o a Festa Annual de 
Montachique encontram-se previstas no número 1 
do artigo 105.º e na alínea b) do artigo 112.º do 
RTML. No presente caso a taxa devida pelo titular 
no momento da emissão da licença é de 1.056,00 
€ calculada da seguinte forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 1.000,00 € para as 50 horas de duração do 
evento; 
 
Realização de espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e outros 
lugares públicos ao ar livre: 14,00 €/dia, o que 
totaliza 56,00 € para os quatro dias de duração do 
evento. 
 
 
Grupo Desportivo de Lousa 
 
X Festival de Folclore - 27/08/2016. 
 
A taxa devida para este evento encontra-se 
prevista no número 1 do artigo 105.º e na alínea c) 
do artigo 112.º do RTML. No presente caso a taxa 
devida pelo titular no momento da emissão da 
licença é de 115,00 €, calculada da seguinte 
forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 100,00 € para as 5 horas de duração do 
evento; 
 
Realização de espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e outros 
lugares públicos ao ar livre: 15,00 €/dia. 
 
 
Grande Noite de Karaoke - 23/09/2016. 
 
A taxa devida para este evento encontra-se 
prevista no número 1 do artigo 105.º e na alínea c) 
do artigo 112.º do RTML. No presente caso a taxa 
devida pelo titular, no momento da emissão da 
licença é de 95,00 €, calculada da seguinte forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 80,00 € para as 4 horas de duração 
noturna do evento; 
 
Realização de espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e outros 
lugares públicos ao ar livre: 15,00 €/dia. 
 
 
Concerto Musical com a Banda Luxúria - 8 e 
9/04/2017. 

A taxa devida para o concerto encontra-se prevista 
no número 1 do artigo 105.º do RTML e na alínea 
c) do artigo 112.º do RTML. No presente caso a 
taxa devida pelo titular no momento da emissão da 
licença é de 95,00 €, calculada da seguinte forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 80,00 € para as 4 horas de duração 
noturna do evento; 
 
Realização de espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e outros 
lugares públicos ao ar livre: 15,00 €/dia. 
 
 
Grupo Motard do Infantado 
 
3.º Aniversário do Grupo Motard do Infantado - 
6/05/2017. 
 
A taxa devida para a festa de aniversário do grupo 
encontra-se prevista no número 1 do artigo 105.º 
do RTML e na alínea c) do artigo 112.º do RTML. 
No presente caso a taxa devida pelo titular no 
momento da emissão da licença é de 295,00 €, 
calculada da seguinte forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 280,00 € para as 14 horas de duração do 
evento; 
 
Realização de espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e outros 
lugares públicos ao ar livre: 15,00 €/dia. 
 
 
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 
São Pedro de Lousa 
 
Festa anual em honra de São Pedro de Lousa - 
30/06 a 3/07/2017. 
 
A taxa devida para a festa anual encontra-se 
prevista no número 1 do artigo 105.º do RTML e 
na alínea b) do artigo 112.º do RTML. No presente 
caso a taxa devida peIo titular no momento da 
emissão da licença é de 656,00 €, calculada da 
seguinte forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 600,00 € para as 30 horas de duração do 
evento; 
 
Realização de espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e outros 
lugares públicos ao ar livre: 14,00 €/dia, o que 
totaliza 56,00 € para os quatro dias de duração do 
evento. 
 



 

 
N.º 14 

  

 
 

12 de JULHO 
de 2017 

 
 
 
 

35 

 

Festa anual em honra de Nossa Senhora do 
Monte Carmo - 29 a 31/07/2017 e 1 a 6/08/2017. 
 
A taxa devida para a festa anual encontra-se 
prevista no número 1 do artigo 105.º do RTML e 
na alínea b) do artigo 112.º do RTML. No presente 
caso a taxa devida pelo titular, no momento da 
emissão da licença é de 726,00 €, calculada da 
seguinte forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 600,00 € para as 30 horas de duração do 
evento; 
 
Realização de espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e outros 
lugares públicos ao ar livre: 14,00 €/dia, o que 
totaliza 126,00 € para os nove dias de duração do 
evento. 
 
 
Associação do Rancho Folclórico e 
Etnográfico do Cabeço de Montachique 
 
XXXII Festival de Folclore - 28/08/2016. 
 
A taxa devida para este evento encontra-se 
prevista no número 1 do artigo 105.º e na alínea c) 
do artigo 112.º do RTML. No presente caso a taxa 
devida pelo titular no momento da emissão da 
licença é de 85,00 €, calculada da seguinte forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 70,00 € para as 3 horas e meia de duração 
do evento; 
 
Realização de espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e outros 
lugares públicos ao ar livre: 15,00 €/dia. 
 
 
Festival de Folclore em Salemas - 1 e 2/07/2017 
 
A taxa devida para o festival de folclore encontra-
se prevista no número 1 do artigo 105.º do RTML 
e na alínea c) do artigo 112.º do RTML. No 
presente caso a taxa devida pelo titular no 
momento da emissão da licença é de 230,00 €, 
calculada da seguinte forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 200,00 € para as 10 horas de duração do 
evento; 
 
Realização de espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e outros 
lugares públicos ao ar livre: 15,00 €/dia, o que 
totaliza 30,00 € para os dois dias de duração do 
evento. 

Aniversário do Rancho Folclórico Etnográfico 
Cabeço de Montachique - 13/08/2017. 
 
As taxas devidas para a festa de aniversário 
encontram-se previstas no número 1 do artigo 
105.º e na alínea c) do artigo 112.º do RTML. No 
presente caso a taxa devida pelo titular no 
momento da emissão da licença é de 115,00 €, 
calculada da seguinte forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 100,00 € para as 5 horas de duração do 
evento; 
 
Realização de espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e outros 
lugares públicos ao ar livre: 15,00 €/dia. 
 
 
Festival de Folclore em Lousa - 27/08/2017. 
 
As taxas devidas para o festival de folclore 
encontram-se previstas no número 1 do artigo 
105.º e na alínea c) do artigo 112.º do RTML. No 
presente caso a taxa devida pelo titular no 
momento da emissão da licença é de 115,00 €, 
calculada da seguinte forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 100,00 € para as 5 horas de duração do 
evento; 
 
Realização de espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e outros 
lugares públicos ao ar livre: 15,00 €/dia. 
 
 
União Recreativa e Social de Salemas 
 
Festa anual em honra de São João Batista - 24 e 
25/06/2017. 
 
As taxas devidas para o evento encontram-se 
previstas no número 1 do artigo 105.º e na alínea 
b) do artigo 112.º do RTML. No presente caso a 
taxa devida pelo titular no momento da emissão da 
licença é de 568,00 €, calculada da seguinte 
forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 540,00 € para as 27 horas de duração do 
evento; 
 
Realização de espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e outros 
lugares públicos ao ar livre: 14,00 €/dia, o que 
totaliza 28,00 € para os dois dias de duração do 
evento. 
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Centro Social Paroquial de São Pedro de Lousa 
 
Pedido de isenção de taxa de publicidade em duas 
viaturas. 
 
A taxa devida pelo titular encontra-se prevista no 
número 4 do artigo 77.º do RTML. No presente 
caso a taxa devida pelo titular no momento da 
emissão da licença é de 100,00 €/mês, calculada 
da seguinte forma: 
 
Publicidade em veículos: 50,00 €/veículo/mês, o 
que totaliza 100,00 €/mês, para as duas viaturas. 
 
À presente data, considerando que a publicidade 
se encontra colocada desde abril de 2016, o valor 
da isenção é de 1.400,00 €. No entanto, sendo 
intenção de entidade manter a publicidade 
colocada, entende-se como razoável que o 
período de isenção do pagamento desta taxa 
vigore até 31 de dezembro de 2017. Nesse 
sentido, propõe-se que se possa isentar do 
pagamento de taxa de publicidade as viaturas do 
Centro Social Paroquial de S. Pedro de Lousa até 
31 de dezembro de 2017, num total de 2.000,00 €. 
Após esta data deverá a entidade proceder a novo 
requerimento de isenção para deliberação da 
Câmara Municipal. 
 
 
 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas 
 
ABA - Associação Beneficente de Ajuda 
 
Master class de body combat/zumba - Eu Amo 
Sac - 8/04/2017. 
 
As taxas devidas para o evento desportivo 
encontram-se previstas no número 1 do artigo 
105.º e na alínea a) do artigo 112.º do RTML. No 
presente caso a taxa devida pelo titular no 
momento da emissão da licença é de 60,00 €, 
calculada da seguinte forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 40,00 € para as 2 horas de duração do 
evento; 
 
Realização de espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e outros 
lugares públicos ao ar livre: 20,00 €/dia. 
 
 
Igreja Reviver 
 
Dia da Criança - Atividades com Crianças - 
4/06/2017. 

As taxas devidas para as atividades do Dia da 
Criança encontram-se previstas no número 1 do 
artigo 105.º e na alínea c) do artigo 112.º do 
RTML. No presente caso a taxa devida pelo titular 
no momento da emissão da licença é de 155,00 €, 
calculada da seguinte forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 140,00 € para as 7 horas de duração do 
evento; 
 
Realização de espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e outros 
lugares públicos ao ar livre: 15,00 €/dia. 
 
 
Cooperativa Sócio Educativa para o 
Desenvolvimento Comunitário (CSEPDC) 
 
Km solidários - Dia 3/06/2017. 
 
As taxas devidas para esta iniciativa encontram-se 
previstas no número 1 do artigo 105.º e na alínea 
c) do artigo 112.º do RTML. No presente caso a 
taxa devida pelo titular no momento da emissão da 
licença é de 95,00 €, calculada da seguinte forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 80,00 € para as 4 horas de duração do 
evento; 
 
Realização de espetáculos desportivos e 
divertimentos na via pública, jardins e outros 
lugares públicos ao ar livre: 15,00 €/dia. 
 
 
 
Junta de Freguesia de Fanhões 
 
AHBVF - Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Fanhões 
 
Almoço/tarde dançante/feira social - 2/10/2016; 
Humorista Gourmet - 15/10/2016; Teatro “Uma 
empregada dos diabos” - 5/11/2016. 
 
As taxas devidas para esta iniciativa encontram-se 
previstas no número 1 do artigo 105.º do RTML. 
No presente caso a taxa devida pelo titular no 
momento da emissão da licença é de 460,00 €, 
calculada da seguinte forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora - 220,00 
€ para as 11 horas de duração do evento 
Almoço/tarde dançante/feira social; 140,00 € para 
as 7 horas de duração do evento Humorista 
Gourmet; 100,00 € para as 5 horas de duração da 
peça de teatro. 
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Sociedade Recreativa de Casaínhos 
 
Revista à portuguesa - 23/10/2016. 
 
As taxas devidas para esta iniciativa encontram-se 
previstas no número 1 do artigo 105.º do RTML. 
No presente caso a taxa devida pelo titular no 
momento da emissão da licença é de 60,00 €, 
calculada da seguinte forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 60,00 € para as 3 horas de duração do 
evento. 
 
 
Sporting Clube de Casaínhos 
 
Prova desportiva - Trilhos de Casaínhos - 
13/11/2016. 
 
As taxas devidas para esta iniciativa encontram-se 
previstas no número 1 do artigo 105.º do RTML. 
No presente caso a taxa devida pelo titular no 
momento da emissão da licença é de 120,00 €, 
calculada da seguinte forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 120,00 € para as 6 horas de duração do 
evento. 
 
 
Futebol Clube Ribadense 
 
Festa de São Martinho - 12/11/2016. 
 
As taxas devidas para esta iniciativa encontram-se 
previstas no número 1 do artigo 105.º do RTML. 
No presente caso a taxa devida pelo titular no 
momento da emissão da licença é de 120.00 €, 
calculada da seguinte forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 120,00 € para as 6 horas de duração do 
evento. 
 
 
Casaínhos Project Associação 
 
Festival Musical Casaínhos Fest - 3 e 4/09/2016. 
 
As taxas devidas para esta iniciativa encontram-se 
previstas no número 1 do artigo 105.º do RTML. 
No presente caso a taxa devida pelo titular no 
momento da emissão da licença é de 240,00 €, 
calculada da seguinte forma: 
 
Licença Especial de Ruído: 20,00 €/hora, o que 
totaliza 240,00 € para as 12 horas de duração do 
evento. 
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Junta/ 
União de Freguesias 

Entidade Natureza jurídica Taxa aplicada (RTML) Total 

 
Santo Antão 
e São Julião do Tojal 

Clube União Recreativo 
de São Julião Tojal 

Associação Número 1 do artigo 105.º; 
Alínea b) do artigo 112.º. 

 

242,00 € 

Associação de Moradores e 
Proprietários do Bairro CAR 

(Zambujal) 

Associação Número 1 do artigo 105.º; 
Alínea c) do artigo 112.º. 

215,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
Lousa 

Clube de Futebol de Montachique Associação Número 1 do artigo 105.º; 
Alíneas b) e c) do artigo 
112.º. 

1.581,00 € 

Grupo Desportivo de Lousa Associação Número 1 do artigo 105.º; 
Alínea c) do artigo 112.º. 

210,00 € 

Grupo Motard do Infantado Associação Número 1 do artigo 105.º; 
Alínea c) do artigo 112.º. 

295,00 € 

Fábrica da Igreja Paroquial 
da Freguesia 

de São Pedro de Lousa 

Pessoa coletiva religiosa Número 1 do artigo 105.º; 
Alínea c) do artigo 112.º. 

1.382,00 € 

Associação do Rancho Folclórico 
e Etnográfico 

do Cabeço de Montachique 

Associação Número 1 do artigo 105.º; 
Alínea c) do artigo 112.º. 

545,00 € 

União Recreativa e Social 
de Salemas 

Associação Número 1 do artigo 105.º; 
Alínea c) do artigo 112.º. 

568,00 € 

Centro Social Paroquial 
de São Pedro de Lousa 

IPSS N.º 4 do artigo 77.º. 2.000,00 € 

 
 
Santo António 
dos Cavaleiros 
e Frielas 

Associação Beneficente de Ajuda IPSS Número 1 do artigo 105.º; 
Alínea a) do artigo 112.º. 

60,00 € 

Igreja Reviver Pessoa coletiva religiosa Número 1 do artigo 105.º; 
Alínea c) do artigo 112.º. 

155,00 € 

Cooperativa Sócio Educativa 
Para 

o Desenvolvimento Comunitário 

Cooperativa Número 1 do artigo 105.º; 
Alínea c) do artigo 112.º. 

95,00 € 

 
 
 
Fanhões 

Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários 

de Fanhões 

Associação Número 1 do artigo 105.º. 460,00 € 

Sociedade Recreativa 
de Casaínhos 

Sociedade Recreativa Número 1 do artigo 105.º. 60,00 € 

Sporting Clube de Casaínhos Associação Número 1 do artigo 105.º. 120,00 € 
Futebol Clube Ribadense Associação Número 1 do artigo 105.º. 120,00 € 

Casaínhos Project Associação Associação Número 1 do artigo 105.º. 240,00 € 
TOTAL 8.348,00 € 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 351/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O Partido Socialista, concelhia de Loures, com 

o NIPC 501312188, realizou uma iniciativa na 
Sala Polivalente da Biblioteca Municipal José 
Saramago, no dia 27 de maio de 2017, entre 
as 17H00 e as 21h00; 

 
B. A utilização da sala polivalente da Biblioteca 

Municipal José Saramago prevê o pagamento 
por hora de 18,00 € (dezoito euros), ao qual 
acresce 1,00 € (um euro) por hora, por ser fim 
de semana, com IVA incluído à taxa legal em 
vigor; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. A ocupação teve a duração de quatro horas, 

correspondendo a um valor total de 76,00 € 
(setenta e seis euros), com IVA incluído, à 
taxa legal em vigor; 

 
D. O Partido Socialista, concelhia de Loures, 

solicitou a isenção do pagamento relativo à 
utilização acima indicada. 

 
 
 
 
 



 

 
N.º 14 

  

 
 

12 de JULHO 
de 2017 

 
 
 
 

39 

 

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 pela respetiva utilização ao Partido 
Socialista, concelhia de Loures, no valor total de 
76,00 € (setenta e seis euros), IVA incluído à taxa 
legal em vigor. 

 
 

Loures, 3 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 354/2017 
 

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

506849171, realizou no dia 25 de abril de 
2017, entre as 8H00 e as 20H00, o IV Torneio 
de Futsal, no escalão de traquinas e petizes, 
no Pavilhão António Feliciano Bastos; 

 
B. A utilização do Pavilhão António Feliciano 

Bastos prevê o pagamento, por hora, de 33,62 
€ (trinta e três euros e sessenta e dois 
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 496,23 € (quatrocentos e noventa e seis 
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 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 Junta de 
Freguesia de Loures, no valor total de 496,23 € 
(quatrocentos e noventa e seis euros e vinte e três 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 22 de junho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 358/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação Alcoólicos Anónimos solicitou a 

utilização do Cineteatro dos Bombeiros 
Voluntários de Loures, no dia 3 de junho para 
a realização das Jornadas sobre Orçamento e 
Finanças; 

 
B. A utilização do espaço solicitado corresponde 

ao valor de 69,30 € (sessenta e nove euros e 
trinta cêntimos); 

 
C. Foi solicitado apoio à autarquia, através da 

isenção de pagamento pela utilização acima 
indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da al. 
u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o n.º 
2 do artigo 10.º do Quadro Normativo de Cedência 
e Utilização do Cineteatro de Loures, aprovar a 
isenção do pagamento pela respetiva utilização à 
Associação Alcoólicos Anónimos, NIF 504162276, 
no valor de 69,30 € (sessenta e nove euros e trinta 
cêntimos). 
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Loures, 3 de julho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 359/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Start Social (CSEPDC) solicitou a utilização 

do espaço verde da Quinta do Conventinho, 
no dia 3 de junho, para a realização do evento 
“Kilómetros Solidários”; 

 
B. A utilização do espaço solicitado corresponde 

ao valor de 150,00 € (cento e cinquenta 
euros); 

 
C. Foi solicitado apoio à autarquia, através da 

isenção de pagamento pela utilização acima 
indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao 
abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a isenção total do pagamento 
pela utilização do espaço verde da Quinta do 
Conventinho à Start Social (CSEPDC), NIF 
505391198, no valor de 150,00 € (cento e 
cinquenta euros). 

 
 

Loures, 3 de julho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de aprovação de aditamento ao Acordo 
de Educação Pré-Escolar entre o Município de 
Loures, a Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares/Direção de Serviços da Região de 
Lisboa e Vale do Tejo e o Instituto de Segurança 
Social IP - Centro Distrital de Lisboa. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 361/2017 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do Programa de Expansão e 

Desenvolvimento da Educação Pré-escolar, 
têm sido estabelecidos anualmente 
Aditamentos ao Acordo de Cooperação 
celebrado entre a Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares/Direção de 
Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 
o Instituto de Segurança Social IP - Centro 
Distrital de Lisboa e o Município de Loures; 

 
B. Foram preenchidos os dados online e 

encerrados pelo Município em março de 2017; 
 
C. O Aditamento ao Acordo de Cooperação foi 

devidamente preenchido, mediante os 
normativos, e validado pela DGEstE. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao 
abrigo do disposto na alínea hh) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar o Aditamento ao Acordo de 
Cooperação da Educação Pré-Escolar, entre a 
Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares/Direção de Serviços da Região de 
Lisboa e Vale do Tejo, o Instituto de Segurança 
Social IP - Centro Distrital de Lisboa e o Município 
de Loures, referente ao ano letivo 2016/2017. 

 
 

Loures, 3 de julho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO SOCIAL E SAÚDE 
 

Proposta de aprovação da atribuição de 
comparticipação financeira para aquisição de 
mobiliário destinado a equipamento Centro 
Comunitário. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 362/2017 

 
Considerando que: 
 
A. As instituições com resposta social aos 

seniores do concelho de Loures constituem 
uma importante rede de solidariedade local, 
com um desempenho inequívoco, quer na 
revitalização social e cultural da pessoa idosa, 
quer na identificação e capacidade de 
resposta às necessidades concretas e 
quotidianas; 

 
B. O desempenho destas é marcado por 

especificidades de caráter funcional, social e 
cultural que influenciam quer o tipo de 
respostas sociais, quer a própria dinâmica de 
funcionamento, quer a dinamização de ações 
sócio recreativas; 

 
C. A Associação de Moradores de Santo António 

dos Cavaleiros (AMSAC) é uma instituição 
particular de solidariedade social que tem 
vindo a desenvolver esforços de alargar o seu 
âmbito de intervenção junto da comunidade 
local. Fato este refletido na construção do 
equipamento social designado por Centro 
Comunitário, para o qual se encontram 
previstas para a infância as respostas sociais 
de creche, estabelecimento de ensino pré-
escolar, jardim de infância e centro de 
atividade tempos livres; e para a população 
sénior as respostas sociais de centro de dia e 
centro de convívio; 

 
D. A AMSAC solicitou ao Município apoio 

financeiro (E/43077/2017), para aquisição de 
mobiliário para o novo equipamento - Centro 
Comunitário, necessário para viabilizar as 
atividades e as respostas sociais previstas. 

 
 
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, na sua redação atual, aprovar 
a comparticipação no valor de 10.000,00 € (dez 
mil euros) à Associação de Moradores de Santo 
António dos Cavaleiros, NIF 501116516. 

Loures, 6 de julho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da atribuição de 
comparticipação financeira para obras de 
beneficiação na antiga Escola EB1 de Ribas de 
Baixo, tendo por objetivo a instalação de Centro 
de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 363/2017 

 
Considerando que: 
 
A. As instituições com resposta social aos 

seniores do concelho de Loures constituem 
uma importante rede de solidariedade local, 
com um desempenho inequívoco, quer na 
revitalização social e cultural da pessoa idosa, 
quer na identificação e capacidade de 
resposta às necessidades concretas e 
quotidianas; 

 
B. O desempenho destas é marcado por 

especificidades de caráter funcional, social e 
cultural que influenciam quer o tipo de 
respostas sociais, quer a própria dinâmica de 
funcionamento, quer a dinamização de ações 
sócio recreativas; 

 
C. O Centro Social e Paroquial de São Saturnino 

de Fanhões (CSP Fanhões) é uma instituição 
particular de solidariedade social que 
desenvolve atividades com a população sénior 
da Freguesia de Fanhões desde 2004, no 
âmbito das respostas sociais do Centro de 
Convívio e Apoio Domiciliário; 

 
D. O CSP Fanhões solicitou ao Município apoio 

financeiro (E/59383/2017), por obras de 
beneficiação realizadas e necessárias para 
viabilizar a continuidade de atividades e das 
respostas sociais junto da comunidade sénior 
local. 
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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, na sua redação atual, aprovar 
a comparticipação no valor de 10.000,00 € (dez 
mil euros) ao Centro Social e Paroquial de São 
Saturnino de Fanhões, NIF 504668730. 

 
 

Loures, 6 de julho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da atribuição de 
comparticipação financeira para obras de 
adequação tendo por obetivo viabilizar a 
continuidade de atividade e das respostas sociais 
junto da comunidade sénior local. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 364/2017 

 
Considerando que: 
 
A. As instituições com resposta social aos 

seniores do concelho de Loures constituem 
uma importante rede de solidariedade local, 
com um desempenho inequívoco, quer na 
revitalização social e cultural da pessoa idosa, 
quer na identificação e capacidade de 
resposta às necessidades concretas e 
quotidianas; 

 
B. O desempenho destas é marcado por 

especificidades de caráter funcional, social e 
cultural que influenciam quer o tipo de 
respostas sociais, quer a própria dinâmica de 
funcionamento, quer a dinamização de ações 
sócio recreativas; 

 
C. A Comissão Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia é 
uma instituição particular de solidariedade 
social que desenvolve a sua atividade com a 
população sénior na localidade de Santa Iria 
de Azóia desde 1981, no âmbito da resposta 
social do Centro de Dia e Serviço de Apoio 
Domiciliário; 

 

D. A CURPISIA solicitou ao Município auxílio 
financeiro (E/13935/2017), por obras de 
adequação realizadas e necessárias para 
viabilizar a continuidade de atividades e das 
respostas sociais junto da comunidade sénior 
local. 

 
 
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, na sua redação atual, aprovar 
a comparticipação no valor de 10.000,00 € (dez 
mil euros) à Comissão Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia, NIF 
501706410. 

 
 

Loures, 6 de julho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da atribuição de 
comparticipação financeira para obras de 
beneficiação realizadas, tendo por objetivo 
viabilizar a continuidade de atividade e das 
respostas sociais junto da comunidade sénior 
local. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 365/2017 

 
Considerando que: 
 
A. As instituições com resposta social aos 

seniores do concelho de Loures constituem 
uma importante rede de solidariedade local, 
com um desempenho inequívoco, quer na 
revitalização social e cultural da pessoa idosa, 
quer na identificação e capacidade de 
resposta às necessidades concretas e 
quotidianas; 

 
B. O desempenho destas é marcado por 

especificidades de caráter funcional, social e 
cultural que influenciam quer o tipo de 
respostas sociais, quer a própria dinâmica de 
funcionamento, quer a dinamização de ações 
sócio recreativas; 
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C. A Instituição de Apoio Social da Freguesia de 
Bucelas, fundada em 1989, é uma instituição 
particular de solidariedade social centrada no 
apoio à infância e aos seniores, tendo como 
respostas sociais as de centro de dia, centro 
de convívio, serviço de apoio domiciliário, 
serviço de apoio domiciliário alargado, creche, 
pré-escolar e cantina social; 

 
D. A Instituição de Apoio Social da Freguesia de 

Bucelas solicitou ao Município apoio financeiro 
(E/92899/2016) por obras de beneficiação 
realizadas e necessárias para viabilizar a 
continuidade de atividades e da resposta 
social junto da comunidade sénior local. 

 
 
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, na sua redação atual, aprovar 
a comparticipação no valor de 5.000,00 € (cinco 
mil euros) à Instituição de Apoio Social da 
Freguesia de Bucelas, NIF 502088672. 

 
 

Loures, 7 de julho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação de comparticipação 
financeira a atribuir a diversas entidades com 
resposta social aos seniores existentes no 
município de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 366/2017 

 
Considerando que: 
 
A. As atribuições das Autarquias Locais e a 

competência dos seus órgãos encontram-se 
associadas à satisfação das necessidades das 
comunidades locais, nomeadamente ao 
desenvolvimento socioeconómico, ao 
ordenamento do território, ao abastecimento 
público, ao saneamento básico, à saúde, à 
educação, à cultura, ao ambiente e ao 
desporto; 

B. A ação social também é uma atribuição dos 
Municípios, de acordo com o consignado nas 
alíneas u) e v) do Artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e encerra 
competências, conforme se pode ler no 
disposto da referida Lei: “u) Apoiar atividades 
de natureza social, cultural, educativa, 
desportiva, recreativa ou outra de interesse 
para o município, incluindo aquelas que 
contribuam para a promoção da saúde e 
prevenção das doenças; v) Participar na 
prestação de serviços e prestar apoio a 
pessoas em situação de vulnerabilidade, em 
parceria com as entidades competentes da 
administração central e com instituições 
particulares de solidariedade social, nas 
condições constantes de regulamento 
municipal”; 

 
C. A política prosseguida pela Câmara Municipal 

de Loures no âmbito da ação social visa 
corresponder às diretrizes da lei, promovendo 
medidas de intervenção assentes no 
planeamento e desenvolvimento, no 
investimento e na colaboração estreita com os 
munícipes; 

 
D. As instituições que integram o setor social 

solidário, ao assentarem numa relação direta e 
participativa das populações, constituem uma 
importante rede de solidariedade local, com 
um desempenho inequívoco quer na 
revitalização social e cultural do indivíduo, 
quer na identificação e capacidade de 
resposta às necessidades concretas e 
quotidianas, sendo por isso os interlocutores 
privilegiados do Município na interação com a 
população do Concelho; 

 
E. O desempenho das Instituições no Concelho 

de Loures é marcado por especificidades de 
caráter funcional, social e cultural que 
influenciam quer o tipo de respostas sociais, 
quer a própria dinâmica de funcionamento. 

 
 
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, na sua redação atual, aprovar 
a comparticipação no valor de 750,00 € 
(setecentos e cinquenta euros) a cada uma das 
instituições com resposta social aos seniores 
existentes no município, designadamente as 
seguintes: 
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 Instituição NIF 
1 Associação “Cantinho das Crianças” 

do Prior Velho 
 

502858486 
2 Associação Comunitária de Reformados 

Pensionistas e Idosos de Sacavém 
 

501513671 
3 Associação de Beneficência Evangélica 

- Lar Cristão 
 

500850775 
4 Associação de Reformados, 

Pensionistas e Idosos da Bobadela 
 

501950230 
5 Associação de Reformados, 

Pensionistas e Idosos 
da Freguesia de Frielas 

 
 

504783025 
6 Associação de Reformados, 

Pensionistas e Idosos 
de Pinheiro de Loures 

 
 

503786500 
7 Associação de Reformados, 

Pensionistas e Idosos 
de Santo Antão do Tojal 

 
 

501725512 
8 Associação de Reformados, 

Pensionistas e Idosos 
de São Julião do Tojal 

 
 

503180360 
9 Associação de Reformados, 

Pensionistas e Idosos do Zambujal 
 

502536810 
10 Associação Infanta D. Mafalda 

Lar Infanta D. Maria 
 

501138641 
11 Associação Luís Pereira da Mota 500962081 
12 Associação Pomba da Paz 

Espaço Comunitário 
 

501626026 
13 Associação Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos 
da Freguesia de Unhos 

 
 

502773430 
14 Associação Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos de Camarate 
 

501805613 
15 Associação Vida Cristã Filadélfia 503018090 
16 Casa de Repouso 

dos Motoristas de Portugal 
e Profissões Afins 

 
 

500906904 
17 Centro Cultural e Social 

de Santo António dos Cavaleiros 
 

501382399 
18 Centro de Convívio de Reformados, 

Pensionistas e Idosos 
de Santo António dos Cavaleiros 

 
 

502549130 
19 Centro de Dia da Terceira Idade 

da Freguesia de Unhos 
 

503502561 
20 Centro Social “Sagrados Corações” 506429695 
21 Centro Social de Sacavém 501404457 
22 Centro Social e Paroquial da Bobadela 502107227 
23 Centro Social e Paroquial 

de São Saturnino de Fanhões 
 

504668730 
24 Centro Social e Paroquial 

de São Pedro de Lousa 
 

501683755 
25 Centro Social 

Nossa Senhora das Graças 
 

503826910 
26 Centro Social Paroquial de Moscavide 500954941 
27 Comissão Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos 
da Freguesia da Apelação 

 
 

501737693 
28 Comissão Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos 
da Freguesia de Prior Velho 

 
 

502466952 
29 Comissão Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos de Moscavide 
 

501966510 
30 Comissão Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos 
de Santa Iria de Azóia 

 
 

501706410 
31 Comissão Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos 
de São João da Talha 

 
 

501687246 
32 Comissão Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos de Vale Figueira 
 

900281510 

  

33 Conferência Vicentina 
do Cristo Rei da Portela/ 
Centro Social e Cultural 
da Paróquia da Portela 

 
 
 

502680741 
34 Cooperativa de Solidariedade Social 

“Os Amigos de Sempre”, CRL 
 

504665065 
35 Instituição de Apoio Social 

da Freguesia de Bucelas 
 

502088672 
36 Santa Casa da Misericórdia 

de Moscavide 
 

505122456 

 
 

Loures, 7 de julho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da atribuição de 
comparticipação financeira para obras de 
beneficiação realizadas, tendo por objetivo 
viabilizar a continuidade de atividade e das 
respostas sociais junto da comunidade local. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 367/2017 

 
Considerando que: 
 
A. As instituições com resposta social aos 

seniores do concelho de Loures constituem 
uma importante rede de solidariedade local, 
com um desempenho inequívoco, quer na 
revitalização social e cultural da pessoa idosa, 
quer na identificação e capacidade de 
resposta às necessidades concretas e 
quotidianas; 

 
B. O desempenho destas é marcado por 

especificidades de caráter funcional, social e 
cultural que influenciam quer o tipo de 
respostas sociais, quer a própria dinâmica de 
funcionamento, quer a dinamização de ações 
sócio recreativas; 

 
C. O Centro Social e Paroquial de Moscavide é 

uma instituição particular de solidariedade 
social centrada no apoio à infância e aos 
seniores, tendo como respostas sociais as de 
centro de dia, serviço de apoio domiciliário, 
berçário, creche e jardim infância; 
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D. O CSP Moscavide solicitou ao Município apoio 
financeiro (E/106558/2015) por obras de 
beneficiação realizadas e necessárias para 
viabilizar a continuidade das atividades e das 
respostas sociais junto da comunidade local. 

 
 
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, na sua redação atual, aprovar 
a comparticipação no valor de 2.500,00 € (dois mil 
e quinhentos euros) ao Centro Social e Paroquial 
de Moscavide, NIF 500954941. 

 
 

Loures, 6 de julho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação de comparticipação 
financeira a atribuir a diversas entidades com 
resposta social à infância e juventude, família e 
comunidade, e população adulta, existentes no 
município de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 368/2017 

 
Considerando que: 
 
A. As atribuições das Autarquias Locais e a 

competência dos seus órgãos encontram-se 
associadas à satisfação das necessidades das 
comunidades locais, nomeadamente, ao 
desenvolvimento socioeconómico, ao 
ordenamento do território, ao abastecimento 
público, ao saneamento básico, à saúde, à 
educação, à cultura, ao ambiente e ao 
desporto; 

 
B. A ação social também é uma atribuição dos 

Municípios, de acordo com o consignado nas 
alíneas u) e v) do Artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e encerra 
competências, conforme se pode ler no 
disposto da referida lei: “u) Apoiar atividades 
de natureza social, cultural, educativa, 
desportiva, recreativa ou outra de interesse 

para o município, incluindo aquelas que 
contribuam para a promoção da saúde e 
prevenção das doenças; v) Participar na 
prestação de serviços e prestar apoio a 
pessoas em situação de vulnerabilidade, em 
parceria com as entidades competentes da 
administração central e com instituições 
particulares de solidariedade social, nas 
condições constantes de regulamento 
municipal”; 

 
C. A política prosseguida pela Câmara Municipal 

de Loures no âmbito da ação social visa 
corresponder às diretrizes da Lei, promovendo 
medidas de intervenção assentes no 
planeamento e desenvolvimento, no 
investimento e na colaboração estreita com os 
munícipes; 

 
D. As instituições que integram o setor social 

solidário, ao assentarem numa relação direta e 
participativa das populações, constituem uma 
importante rede de solidariedade local, com 
um desempenho inequívoco quer na 
revitalização social e cultural do indivíduo, 
quer na identificação e capacidade de 
resposta às necessidades concretas e 
quotidianas, sendo por isso os interlocutores 
privilegiados do Município na interação com a 
população do Concelho; 

 
E. O desempenho das Instituições no Concelho 

de Loures são marcados por especificidades 
de caráter funcional, social e cultural que 
influenciam quer o tipo de respostas sociais, 
quer a própria dinâmica de funcionamento. 

 
 
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, na sua redação atual, aprovar 
a comparticipação no valor de 750,00 € 
(setecentos e cinquenta euros) a cada uma das 
instituições com resposta social à infância e 
juventude, família e comunidade e população 
adulta existentes no município, designadamente 
as seguintes: 
 
 
 Instituições NIF 

1 Associação Portuguesa para o Direito 
dos Menores e da Família - 
Associação Crescer Ser 
Casa do Infantado 

 
 

502574500 

2 Casa do Gaiato de Lisboa 507837657 
3 Desafio Jovem 501261389 
4 CREACIL 502708697 
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Loures, 7 de julho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Proposta de aprovação da atribuição de 
comparticipação financeira para aquisição de 
mobiliário destinado a novo equipamento social. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 369/2017 

 
Considerando que: 
 
A. As instituições com resposta social aos 

seniores do concelho de Loures constituem 
uma importante rede de solidariedade local, 
com um desempenho inequívoco, quer na 
revitalização social e cultural da pessoa idosa, 
quer na identificação e capacidade de 
resposta às necessidades concretas e 
quotidianas; 

 
B. O desempenho destas é marcado por 

especificidades de caráter funcional, social e 
cultural que influenciam quer o tipo de 
respostas sociais, quer a própria dinâmica de 
funcionamento, quer a dinamização de ações 
sócio recreativas; 

 
C. O Centro Social e Paroquial de São Pedro de 

Lousa é uma instituição particular de 
solidariedade social centrada no apoio à 
infância e aos seniores, tendo como respostas 
sociais as de centro de dia, centro de 
atividades de tempos livres e cantina social. 

 
D. O Centro Social e Paroquial de São Pedro de 

Lousa solicitou ao Município apoio financeiro 
(E/6303/2017) para aquisição de mobiliário 
para o novo equipamento social de forma a 
viabilizar as atividades e respostas sociais 
previstas junto da comunidade local. 

 
 
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, na sua redação atual, aprovar 
a comparticipação no valor de 2.500,00 € (dois mil 
e quinhentos euros) ao Centro Social e Paroquial 
de São Pedro de Lousa. 

Loures, 6 de julho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 63.613/LA/L/OR 
Construções Fatimanuel, Lda. 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
loteamento n.º 02/2002 (Bairro da primavera, 
Santa Iria de Azóia, União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela), incidente sobre os Lotes 98, 99 e 120, 
nos termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 370/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 91, 92 e 93 e o despacho do 
Diretor do DPGU, a fl. 94; 

 
B. Que a alteração proposta ao alvará de 

loteamento 02/2002, do Bairro da primavera, 
incide unicamente na anulação da superfície 
de pavimento destinada a uso comercial nos 
lotes 98, 99 e 120, somando a mesma ao uso 
habitacional preconizado para os respetivos 
lotes; 

 
C. Que embora tal alteração reduza a 

percentagem de superfície de pavimento 
destinada a usos não habitacionais no âmbito 
do alvará de loteamento em questão, tal é 
admissível, nos termos do nº4 do artigo 72.º 
do PDM, ponderadas as características das 
infraestruturas e a sua relação com a 
centralidade urbana; 

 
D. A localização periférica do Bairro da primavera 

e as tipologias dominantes de ocupação dos 
lotes, com moradias isoladas ou geminadas, 
condições pouco favoráveis à partilha de usos 
dentro do mesmo lote, salvo em situações em 
que a atividade económica é desempenhada 
pelos próprios moradores, o que não 
corresponde aos casos em presença; 
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E. Não se terem registado quaisquer 
manifestações de oposição à alteração 
proposta em resultado da notificação feita aos 
proprietários dos lotes; 

 
F. O parecer favorável da Junta da União das 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de loteamento n.º 02/2002, do Bairro da 
primavera, na União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela, e face à 
pretensão instruída no processo 63.613/LA/L/OR, 
em nome de Construções Fatimanuel, 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 02/2002 do 
Bairro da primavera, que incide sobre os lotes 98, 
99 e 120 e consiste na eliminação da função não 
habitacional prevista para os lotes, incorporando a 
superfície de pavimento dedicada a tal fim no uso 
habitacional, de que resultam os parâmetros 
urbanísticos expressos no quadro urbanimétrico 
que consta a folha 62 do processo em referência. 
 
… 

 
Loures, 28 de junho de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISENÇÃO DE TAXAS 
 

Proposta de aprovação da isenção do pagamento 
de taxa devida pela emissão de Licença de Ruído 
para atividade ruidosa de caráter temporário - 
Dança, Animação e Espetáculo. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 371/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

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

 
B. Os documentos apresentados, que certificam 

que os estatutos da Associação Love2Dance, 
têm enquadramento previsto no n.º 1 do artigo 
5.º do Regulamento de Taxas Municipal de 
Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
pretensão instruída com o registo E/48423/2017, 
em nome de Associação Love2Dance, com sede 
na Rua Angelina Vidal, n.º 8, 4.º Esq.º, Lisboa, nos 
termos dos artigos 105.º a 112.º do Regulamento 
de Taxas do Município de Loures (RTML), 
publicado em Diário da República, 2.ª Série, n.º 
187, de 25 de setembro de 2009, na redação 
atual: 
 
Aprovar a isenção do pagamento da taxa de ruído, 
no valor total de 250,00 € (duzentos e cinquenta 
euros), à Associação Love2Dance, pela emissão 
de licença de ruído para atividade ruidosa de 
caráter temporário, relativa à dança, animação e 
espetáculo de alguns grupos, que terá lugar numa 
das salas e na parte da piscina do Vip Executive 
Santa Iria Hotel, sito na Estrada Nacional 10, n.º 
1260, Santa Iria de Azóia, na União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela, das 09.00h às 04.00h, nos dias 
12 e 13 de agosto. 
… 

 
Loures, 27 de junho de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 

PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 226/DPCA 

 
de 23 de junho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 30 de junho  de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro 

e Aprovisionamento 
 

Substituição em período de férias 
 

Considerando a ausência do signatário, por motivo 
de férias, no período de 3 a 14 de julho, proponho 
que a minha substituição seja assegurada, com as 
competências que me foram delegadas pelo Sr. 
Diretor do DPFA (despacho n.º 270/2016, de 12 de 
setembro), pelas técnicas superiores Dora Antão 
no período de 3 a 7 de julho e Rosário Paulino de 
10 a 14 de julho. 
 
Caso a presente informação tenha despacho 
favorável, proponho que a mesma seja remetida à 
Secção de Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

Chefe da Divisão 
de Planeamento e Controlo de Atividades 

 
(a) Luís Paulo Pereira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 1330/DCA/VA 

 
de 30 de junho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 3 de julho  de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro 

e Aprovisionamento 
 

Coordenação do trabalho 
na Divisão de Contratação e Aprovisionamento 

no período de férias 
 

Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, no período compreendido entre os dias 
11 e 31/07/2017, propõe-se que sejam cometidas 
as competências que me foram delegadas através 
do despacho 276/16 da seguinte forma: 
 
De 11/07/2017 a 28/07/2017 - na Coordenadora 
Técnica Ana Paula Conceição Gomes Mouro 
Pardal; 
 
De 31/07/2017 a 31/07/2017 - no Técnico Superior 
Rui Miguel dos Santos. 
 
Mais se propõe o envio da presente Informação à 
DGMA/DGDA/EXP - Expediente, para divulgação. 

 
 

O Chefe da Divisão 
de Contratação e Aprovisionamento 

 
(a) Viriato Aguilar 
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COESÃO SOCIAL 
E 

HABITAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 07/DISS/PH 

 
de 29 de junho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 3 de julho de 2017, 

pela Sr.ª Diretora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

 
Substituição no período de férias 

 
Considerando a minha ausência, de 3 a 14 de 
julho de 2017, por motivo de gozo de férias, 
proponho que a técnica superior Conceição 
Antunes me substitua, e lhe sejam atribuídas no 
referido período as competências que me foram 
subdelegadas pelo Despacho n.º 263/2016. 
 
Caso haja acordo superior, propõe-se a 
divulgação da presente por expediente. 

 
 

A Chefe da Divisão de Intervenção Social e Saúde 
 

(a) Paula Henriques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º42/DEP/JF 

 
de 29 de junho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 30 de junho de 2017, 

pelo Sr. Diretor 
do Departamento de Obras Municipais 

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

 
Em virtude da ausência do signatário durante o 
período de férias, de 3 de julho de 2017 a 6 de 
julho de 2017, propõe-se que a sua substituição 
seja assegurada pela Eng.ª Fátima Gonçalves. 
 
Com as competências que estão subdelegadas 
pelo Diretor do DOM no Despacho n.º 258/2016, 
de 7 de setembro. 
 
Solicita-se que a presente informação seja 
divulgada pelos serviços municipais. 
 
À consideração superior. 

 
 

O Chefe de Divisão 
 

(a) João Félix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 14 

  

 
 

12 de JULHO 
de 2017 

 
 
 
 

50 

 

 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
 

DESPACHO n.º 46/2017 
 

de 30 de junho de 2017 
 

Substituição do Diretor do DRH 
 

Atendendo ao período de férias do signatário, de 
03 a 07 de julho, e às necessidades do serviço, 
subdelego as competências que me foram 
cometidas através do Despacho n.º 245/2016, de 
02/09/2016, da Sr.ª Vereadora dos Recursos 
Humanos, no Sr. Chefe da Divisão de Gestão dos 
Recursos Humanos, Dr. Cândido Miguel 
Nascimento Esteves. 

 
 

O Diretor de Departamento 
 

(a) Carlos Santos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ECONOMIA 

E 
INOVAÇÃO 

 
 
 

� INFORMAÇÃO 

com o registo E/67384/2017 
 

de 4 de julho de 2017 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 4 de julho de 2017, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
Substituição da Chefe da Divisão 

de Economia e Inovação 
por gozo de férias 

 
Considerando a ausência da signatária, por 
motivos de férias entre 03/07/2017 e 21/07/2017, 
proponho que as competências que me foram 
delegadas através do Despacho n.º 252/2016, de 
6 setembro, sejam asseguradas pela Técnica 
Superior Ana Luísa Saramago Morais dos Santos. 
 
Propõe-se, ainda, o envio da presente informação 
ao Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

Chefe de Divisão 
 

(a) Sandra Martins 
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EDUCAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 90/DE/ASS 

 
de 6 de julho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 7 de julho de 2017, 

pela Sr.ª Vereadora Maria Eugénia Coelho 
 

Substituição da Diretora 
do Departamento de Educação 

 
Em virtude da ausência da signatária, por motivo 
de férias, no período de 7 a 14 de julho, propõe-se 
que a substituição da Direção do Departamento de 
Educação seja assegurada pela Sr.ª Chefe de 
Divisão de Intervenção e Planeamento Educativo, 
Dr.ª Ana Raquel Antunes Oliveira da Silva, com as 
competências que me foram subdelegadas, 
através do despacho n.º 246/2016, de 2 de 
setembro. 
 
Em caso de concordância, propõe-se a divulgação 
da presente informação pelo 
DGMA/DGDA/Expediente. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Diretora do Departamento de Educação 
 

(a) Ana Santos Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 7342/2017 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, de 09/05/2017, por despacho da Sra. 
Vereadora dos Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Loulé, de 31/05/2017, e por acordo 
da trabalhadora, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria nesta 
Câmara Municipal, da Assistente Técnica Ana 
Isabel Carrilho Correia, a partir de 31 de maio de 
2017, nos termos da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho. 

 
6 de junho de 2017. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 125, de 30 de junho de 2017] 

 
 
 
 

AVISO n.º 7501/2017 
 

Consolidação definitiva 
das mobilidades intercarreiras 

ou intercategorias 
 

Para os devidos efeitos torna-se público que nos 
termos do artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua versão 
atualizada, foi aprovada a consolidação definitiva 
das mobilidades intercarreiras e intercategorias, 
com efeitos a 1 de maio de 2017, dos seguintes 
trabalhadores: 
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Para a categoria de Técnico Superior: 
 
Amália da Conceição Ramos Félix Dâmaso, Ana 
Carina Pedrosa Martelo, Ana Isabel Rodrigues 
Pereira, Ana Ludovina Vieira de Brito, Ana Maria 
Pinto Dias, Ana Maria Viegas Mendes, Ana Sofia 
Silva Teixeira Sá, André Cachopo Silvestre, Carla 
Maria Santinho Monteiro, Carla Sofia Oliveira Vilar 
Carvalho primavera, Carlos Jorge da Cruz Luís, 
Carmen Marisa Gamito Fernandes Moura, Cátia 
Cristina Afonso da Silva Gomes, Cláudia Sofia 
Barão Pires Romão, Fernando João Esteves 
Franco Martins, Fernando Ribeiro Fernandes, 
Helena Maria Fernandes da Silva Tavares, Helena 
Rita Honorato Costa Pitada, Henrique Jorge Cruz 
Barata, Isabel Maria Silva Pereira, Ivan Martins 
Gomes, Ivan Rodrigues Cardoso, João Alberto 
Ramos Nunes, Jorge Manuel Romão Jesus 
Freitas, Júlio Fernando da Costa Pinheiro, Júlio 
Inácio Garcia Varela, Liliana Filipa Veríssimo Silva, 
Luísa Maria Reis Caetano, Magda Patrícia Pisco 
Ramalho Caçador, Maria Alexandra de Matos 
Costa, Maria Manuel de Almeida Caldeira, Maria 
Rosário Dias Romão, Mário Rui Nunes Furtado, 
Mário Rui Vilas Cotovio, Mónica Alexandra Martins 
Mesquita, Nicolina Mércia Almeida Cassamo, 
Nuno Miguel Soares Dionísio, Patrícia Isabel 
Cardoso Ferreira, Paula Cristina Simões Dias 
Gomes, Paulo Jorge Paulino Pereira Brito, Ricardo 
Nicolas de Paula, Rui Pedro Bilro Pécurto, Rute 
Maria Pereira Pinto, Sandra Cristina Vale Serra de 
Carvalho Lourenço, Sandra Elisabete Martinho 
Sousa, Shirley Andrade Santos, Sónia Alexandra 
Martins Fortunato das Neves, Susana Freire 
Domingues Martins, Tânia Isabel Pereira Albino, 
Teresa Paula Russo Tairoco Jacinto, Vera 
Estevão Santos e Vera Sofia Palas Morganheira. 
 
Para a categoria de Especialista de Informática: 
 
Carla Sofia Fernandes Antunes, Ricardo Jorge 
Parola Marques e Rui Fernando Cerveira Pedrosa 
Madeira 
 
Para a categoria de Coordenador Técnico: 
 
Ana Paula Conceição Gomes Mouro Pardal, Jorge 
Manuel Lopes Alves, Madalena Maria Oliveira 
Ferrão, Maria Clara Abade, Maria Sidónio Dinis 
Flores Bessa Lemos, Paula Alexandra Pereira 
Martins Silva, Sónia Maria Guedes Domingos e 
Vânia Carla Marisa Cabrita Godinho. 
 
Para a categoria de Assistente Técnico: 
 
Alda Oliveira Simões Pinto, Alexandra Maria 
Gonçalves Santos, Ana Paula Rocha Catarino, 
Ana Rita Regodeiro Zarcos, Andreia Jesus 
Gamboa Silva, Bruno Alexandre Pereira Amaral, 

Carlos António Mourato Pereira, Carlos Lobito 
Antunes, Cassilda da Conceição Costa Gomes 
Carreiras Cabaço Carrasco, Cláudia Alexandra do 
Rosário Jordão, Diana Filipa Dias Rocha, Diogo 
Cunha Vieira Lisboa, Dora Fátima Santos Teixeira, 
Dulce Maria Natário Silva Brito, Dyharison Cruz 
Lopes, Elvira Maria Vidal Vieira Silva, Fernando 
Rodrigues de Jesus, Filipe André Duarte Santos 
Machado Dias, Helena Maria Silva Rosa Oliveira, 
Inácia Rosa Fialho Sozinho, Joaquim Adelino 
Santana Pinheiro Marujo, Laura Maria Santos 
Rodrigues Ferreira, Laurinda Maria Lemos 
Quintas, Leontina Passos Jorge Mota Borges, 
Maria Fátima Cerqueira de Barros Guarita, Maria 
Fernanda Rodrigues Monteiro Lima, Maria Irene 
Marques Almeida Simões, Maria Leonor Santos 
Gonçalves, Maria Manuela Dinis Lopes Belchior, 
Maria Margarida Almeida Batista, Maria Natália 
Almeida Antunes Martins, Maria Rosa Lourenço 
Justino Ferreira, Mariana Jesus Soares, Mário 
Miguel Abreu Carvalho, Marisa Alexandra Malaia 
Silva, Marta Maria Ganhão Santos Duque Julião, 
Mónica Simões Pinto, Olga Ivanovna Neborkaia, 
Olga Maria Antunes Jorge, Paulo José Rosa, 
Pedro Miguel Fonseca de Jesus, Rafael Mano 
Paiva Domingues, Ricardo Filipe Rocha Barroso 
Gomes, Rui Alexandre Martins Oliveira, Rui Jorge 
Beijoca Patrão, Rute Andreia Oliveira Branco Reis, 
Rute Rosário Reis Simões Martins, Sílvia Cristina 
de Oliveira Ferreira, Vasco Bernardo Diogo 
Montez e Virgínia Maria Jesus Vítor. 
 
Para a categoria de Fiscal Municipal de 2.ª classe: 
 
João António Morais Aniceto e Pedro Manuel 
Nunes Rodrigues 
 
Para a categoria de Encarregado Operacional: 
 
António Joaquim Charrua Mira, Joaquim António 
Rebocho Cagaita e Maria Odete Almeida Batista 
Henriques. 

 
31 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 127, de 4 de julho de 2017] 
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AVISO (extrato) n.º 7762/2017 
 

Bernardino José Torrão Soares, Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, em cumprimento do 
disposto no artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, que aprova o Código do 
Procedimento Administrativo, e da deliberação da 
Câmara Municipal de Loures, que aprovou a 
proposta de deliberação n.º 284/2017, tomada na 
sua 92.ª reunião ordinária realizada em 14 de 
junho de 2017 e publicada no Boletim de 
Deliberações e Despachos «Loures Municipal», n.º 
12, de 14 de junho de 2017, e nos termos do n.º 3 
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua redação atual, torna público que decorre o 
período de consulta pública referente à alteração 
ao Regulamento de Taxas Municipais vigente 
através do aditamento de um novo artigo (o artigo 
5.º-A) referente à concessão de isenções inseridas 
na estratégia global de revitalização urbana do 
território do Município de Loures, pelo prazo de 30 
dias úteis contados a seguir à data da sua 
publicação no Diário da República, podendo o 
documento ser consultado no edifício da Câmara 
Municipal de Loures, Praça da Liberdade, 2674-
501 Loures, nos dias úteis entre as 9h:00 m e as 
17h:30 m, nas Juntas de Freguesia do concelho 
de Loures e na página da Internet da Câmara 
Municipal de Loures (www.cm-loures.pt). As 
eventuais sugestões deverão ser formalizadas por 
escrito, conter a referência expressa à alteração 
em causa e dar entrada na Câmara Municipal de 
Loures, Departamento de Planeamento Financeiro 
e Aprovisionamento - Divisão de Planeamento e 
Controlo de Atividades, Rua Manuel Augusto 
Pacheco, n.º 4, 2670 Loures, até às 17h:30 m do 
trigésimo dia útil contado a seguir à data da sua 
publicação no Diário da República, ou enviadas 
para o endereço eletrónico dpca@cm-loures.pt, 
dando, neste caso, o consentimento para que o 
respetivo endereço eletrónico seja utilizado para 
efeitos da alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, até ao 
trigésimo dia útil contado a seguir à data da sua 
publicação no Diário da República. 

 
29 de junho de 2017. 

 
O Presidente da Câmara, 

 
(a) Bernardino Soares 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 131, de 10 de julho de 2017] 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

AVISO n.º 7381/2017 
 

Para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 30.º e 
n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014 
de 20 de junho na sua última redação, do artigo 
19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-
A/2011, de 6 de abril, e conforme deliberação do 
Conselho de Administração em reunião de 
08/05/2017, torna-se público ter sido aprovada a 
abertura de procedimento concursal comum para 
ocupação de dois postos de trabalho, previstos e 
não ocupados do mapa de pessoal dos SIMAR, 
para constituição de relação jurídica de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para a 
carreira e categoria de Assistente Operacional, na 
área funcional de condutor de máquinas pesadas 
e veículos especiais. 
 
 
Para efeitos do disposto nos n.ºs 1 e 3 do artigo 
4.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na 
sua atual redação, consultada a Direção-Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas - INA, na qualidade de Entidade 
Centralizada para a Constituição de Reservas de 
Recrutamento (ECCRC), a mesma informou em 
2017.04.06, não ter ainda decorrido qualquer 
procedimento concursal para constituição de 
reservas de recrutamento, tendo declarado a 
inexistência, em reserva de recrutamento, de 
qualquer candidato com o perfil adequado aos 
postos de trabalho a preencher. 
 
 
Tendo em conta que as entidades gestoras da 
requalificação nas autarquias locais (EGRA) ainda 
não estão constituídas e de acordo com solução 
interpretativa uniforme, homologada pelo 
Secretário de Estado da Administração Local em 
15 de julho de 2014, os Municípios estão 
dispensados de consultar a Direção-Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas - INA, no âmbito do procedimento prévio 
de recrutamento de trabalhadores em situação de 
requalificação previsto no artigo 24.º da Lei n.º 
80/2013, de 28 de novembro, e regulamentado 
pela Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro. 
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1- Legislação Aplicável: 
 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
adiante designada de LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho; Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro; Decreto-
Regulamentar n.º 14/2008 de 31 de julho, Portaria 
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro; Portaria n.º 
83-A/2009, de 22 de janeiro alterada e republicada 
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, adiante 
designada de Portaria; Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
fevereiro, na parte que se mantém em vigor por 
não ter sido revogada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de 
fevereiro; Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro - 
Código do Procedimento Administrativo. 
 
2- Procedimento Concursal: 
 
Referência 2/2017 - Categoria de Assistente 
Operacional da Carreira Geral de Assistente 
Operacional, na área funcional de Condutor de 
Máquinas Pesadas e Veículos Especiais, grau de 
complexidade 1, para ocupação de 2 postos de 
trabalho afetos ao Departamento de Resíduos e 
Apoio Logístico: 
 
Caracterização dos Postos de Trabalho: 
 
A constante no mapa anexo à LTFP, previsto no 
artigo 88.º daquele diploma: Funções de natureza 
executiva, de caráter manual ou mecânico, 
enquadradas em diretivas gerais bem definidas e 
com graus de complexidade variáveis. 
Execução de tarefas de apoio elementares, 
indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e 
serviços, podendo comportar esforço físico. 
Responsabilidade pelos equipamentos sob sua 
guarda e pela sua correta utilização, procedendo, 
quando necessário, à manutenção e reparação 
dos mesmos. 
Ao Assistente Operacional - Área Funcional 
Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos 
Especiais, incumbe especificamente o exercício de 
todas as atividades inerentes à prossecução das 
atribuições da respetiva unidade orgânica, 
designadamente: 
 
a) Conduzir máquinas pesadas de movimentação 

de terras ou gruas ou veículos destinados à 
limpeza urbana ou recolha de lixo, 
manobrando também sistemas hidráulicos ou 
mecânicos complementares das viaturas, zelar 
pela conservação e limpeza das viaturas; 

b) Verificar diariamente os níveis de óleo e água 
e comunicar as ocorrências anormais 
detetadas nas viaturas; pode conduzir outras 
viaturas ligeiras ou pesadas. 

 

3- O local de trabalho será na área dos 
Concelhos de Loures e Odivelas. 

 
4- Composição e identificação do Júri do 

procedimento concursal e do período 
experimental: 

 
Presidente: Maria Margarida Freitas Rodrigues - 
Diretora de Departamento Municipal de Resíduos 
e Apoio Logístico. Vogais Efetivos: 1.º Nuno 
Miguel de Sampaio e Melo Peceguina - Técnico 
Superior da Divisão de Gestão de Frotas; 2.º Ana 
Teresa Mendes Costa Dinis - Chefe de Divisão 
Municipal de Recursos Humanos. Suplentes: 1.º 
Rui Miguel Pereira Brioso - Técnico Superior da 
Divisão de Gestão de Frotas; 2.º Patrícia Groen 
Duarte - Técnica Superior da Divisão de Recursos 
Humanos. 
O presidente será substituído nas suas faltas e 
impedimentos pelo 1.º vogal efetivo. 
 
5- Requisitos de Admissão: 
 
Os candidatos deverão cumprir, rigorosa e 
cumulativamente, os requisitos gerais e 
específicos até à data limite para apresentação 
das candidaturas, sob pena de exclusão. 
 
5.1. Requisitos gerais - os referidos no artigo 17.º 

da LTFP: 
 
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos 

casos excetuados pela Constituição, lei 
especial ou convenção internacional; 

b) Ter 18 anos de idade completos; 
c) Não estar inibido do exercício de funções 

públicas ou interdito para o exercício das 
funções a que se candidata; 

d) Possuir robustez física e perfil psíquico 
indispensáveis ao exercício de funções; 

e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória. 
 
5.2. Outros Requisitos: 
 
a) De acordo com o disposto no n.º4 do artigo 

30.º da LTFP, podem concorrer os 
trabalhadores com e sem vínculo de emprego 
público. 

b) Não serão admitidos candidatos que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na 
carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos 
de trabalho previstos no mapa de pessoal dos 
Serviços Intermunicipalizados de Loures e 
Odivelas idênticos aos postos de trabalho para 
cuja ocupação se publicita o procedimento, 
nos termos da alínea l) do n.º3 do artigo 19.º 
da Portaria. 
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5.3. Nível habilitacional: a titularidade da 
escolaridade obrigatória, nos termos da alínea 
a) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, não 
havendo possibilidade de substituição do nível 
habilitacional por formação ou experiência 
profissional. 

 
5.4. Requisitos Específicos: Carta de Condução 

válida para as categorias C e C1 e a respetiva 
Carta de Qualificação de Motorista válida. 

 
6- Prazo, forma e local de apresentação das 

candidaturas: 
 
6.1. Prazo: 10 dias úteis, contados da data da 

publicação do presente aviso no Diário da 
República, 2.ª série, conforme o previsto no 
artigo 26.º da Portaria. 

 
6.2. Forma: As candidaturas deverão ser 

apresentadas, sob pena de exclusão, em 
formulário de candidatura próprio, disponível 
na Divisão de Recursos Humanos destes 
Serviços Intermunicipalizados e na página 
eletrónica 

 
www.simar-louresodivelas.pt>Recursos 
Humanos>Procedimentos 
Concursais>Formulários de uso 
obrigatório>Formulário de candidatura a 
procedimento concursal comum. 

 
6.3. Local e endereço postal de apresentação: o 

formulário deverá ser entregue pessoalmente 
na Divisão de Recursos Humanos, 
Recrutamento e Seleção destes Serviços 
Intermunicipalizados, sitos na Rua Ilha da 
Madeira, n.º 2, 2674-504 Loures, em dias 
úteis, no horário das 9.00H às 16.00H, ou 
remetido pelo correio, em carta registada, com 
aviso de receção. 

 
6.4. O formulário de candidatura ao procedimento 

concursal deverá obrigatoriamente ser 
acompanhado, sob pena de exclusão, dos 
seguintes documentos: 

 
a) Fotocópia legível do Certificado de 

Habilitações. Os candidatos possuidores de 
habilitações literárias obtidas em país 
estrangeiro, deverão em simultâneo 
apresentar documento comprovativo das suas 
habilitações correspondente ao 
reconhecimento das habilitações estrangeiras 
previstas pela legislação portuguesa aplicável; 

 
 
 

b) Fotocópia legível do Cartão de Cidadão, ou do 
Bilhete de Identidade, atualizado, com a 
menção expressa do consentimento do titular, 
conforme o n.º 2 do artigo 5 da Lei n.º7/2007, 
de 5 de fevereiro; 

c) Curriculum Vitae, datado e assinado, fazendo 
prova das ações de formação e da experiência 
profissional através de documentos 
comprovativos, bem como quaisquer outros 
elementos que entendam dever apresentar por 
serem relevantes para apreciação da 
candidatura; 

d) Para os candidatos que possuam vínculo de 
emprego público: Declaração emitida pelo 
serviço de origem, devidamente atualizada, da 
qual constem: A natureza do vínculo, carreira 
e categoria; Descrição das atividades/funções 
que executa e órgão ou serviço onde exerce 
funções; Posição remuneratória que detém 
nesta data; Avaliações de desempenho 
obtidas dos últimos três anos. 

e) Os candidatos com deficiência de grau de 
incapacidade igual ou superior a 60 % deverão 
apresentar documento comprovativo da 
mesma. 

f) Fotocópia legível da Carta de Condução válida 
para as categorias C e C1 e a respetiva Carta 
de Qualificação de Motorista válida. 

 
6.5. Não são admitidas candidaturas enviadas por 

correio eletrónico. 
 
6.6. A não apresentação dos documentos exigidos 

determina: 
 
a) A exclusão do candidato do procedimento, 

quando a falta desses documentos 
impossibilite a sua admissão ou avaliação; 

b) A impossibilidade de constituição de vínculo 
de emprego público, nos restantes casos. 

 
6.7. Os candidatos devem reunir os requisitos 

acima mencionados até ao termo do prazo 
fixado para apresentação das candidaturas. 

 
6.8. As falsas declarações serão puníveis nos 

termos da lei. 
 
6.9. O Júri, a requerimento dos candidatos, 

concede um prazo suplementar de 5 dias 
úteis, para apresentação dos documentos 
exigidos quando seja de admitir que a sua não 
apresentação atempada se tenha devido a 
causas não imputáveis a dolo ou negligência 
do candidato, nos termos do n.º10 do artigo 
28.º da Portaria. 
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6.10. Os documentos exigidos aos candidatos que 
exerçam funções nos Serviços 
Intermunicipalizados de Loures e Odivelas, 
são solicitados pelo júri ao respetivo serviço 
de pessoal e àquele entregues oficiosamente. 
Aos mesmos candidatos não é exigida a 
apresentação de outros documentos 
comprovativos dos factos indicados no 
currículo desde que expressamente refiram 
que os mesmos se encontram arquivados no 
seu processo individual. 

 
6.11. Assiste ao Júri, a faculdade de exigir a 

qualquer candidato, a apresentação de 
documentos comprovativos das suas 
declarações. 

 
6.12. Não será permitida a inclusão de novos 

documentos após a data limite para 
apresentação de candidaturas. 

 
7- Notificação dos Candidatos: 
 
7.1. A exclusão e notificação dos candidatos será 

efetuada por uma das formas previstas no 
artigo 30.º da Portaria. 

 
7.2. As listas intercalares de resultados obtidos em 

cada método de seleção são ordenadas 
alfabeticamente, afixadas nas instalações do 
edifício Sede dos Serviços 
Intermunicipalizados de Loures e Odivelas, 
sito na morada referida no ponto 6.3 e 
disponibilizadas na página eletrónica 
www.simar-louresodivelas.pt»Recursos 
Humanos»Procedimentos 
Concursais»Procedimentos Concursais a 
Decorrer. 

 
7.3. A lista unitária de ordenação final dos 

candidatos, após homologação, e a notificação 
dos candidatos, incluindo os que tenham sido 
excluídos no decurso da aplicação dos 
métodos de seleção, será afixada nas 
instalações do edifício Sede dos Serviços 
Intermunicipalizados de Loures e Odivelas, 
sito na morada referida no ponto 6.3, 
disponibilizada na página eletrónica 
www.simar-louresodivelas.pt, sendo ainda 
publicado um aviso na 2.ª série do Diário da 
República, com informação da sua 
publicitação, nos termos do disposto no artigo 
36.º da Portaria. 

 
8- Nos termos do disposto no n.º1 do artigo 19.º 

da Portaria, o presente aviso vai ser 
publicitado na página eletrónica da BEP-Bolsa 
de Emprego Público até ao 1.º dia útil seguinte 
à presente publicação no Diário da República 

e na página www.simar-louresodivelas.pt e, 
sob forma de extrato, num jornal de expansão 
nacional no prazo de três dias contados da 
mesma data. 

 
9- O posicionamento remuneratório dos 

trabalhadores a recrutar será efetuado nos 
termos do disposto no artigo 38.º da LTFP e 
do artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014 de 31/12 
(LOE para 2015) mantido em vigor por força 
da aplicação do n.º1 do artigo 19.º da Lei n.º 
42/2016 de 28/12 (LOE 2017), ou outra norma 
legal à data em vigor, sendo a posição 
remuneratória de referência a posição 1 da 
carreira e categoria de Assistente Operacional, 
nível 1 da tabela remuneratória única da 
função pública, a que corresponde o valor de 
557,00 €, (quinhentos e cinquenta e sete 
euros), de acordo com o anexo III a que se 
refere o artigo 2.º do Decreto Regulamentar 
n.º 14/2008 de 31/07 e da Portaria n.º 1553-
C/2008 de 31/12, sem prejuízo de poder vir a 
oferecer posição remuneratória diferente, nos 
termos e com observância dos limites e 
restrições legalmente definidos quanto à 
determinação de posicionamento 
remuneratório previstos no referido artigo. 

 
10- Constituição de reservas de recrutamento: O 

procedimento concursal é válido para o 
preenchimento dos postos de trabalho a 
ocupar e para os efeitos previstos nos n.ºs 1 e 
2 do artigo 40.º da Portaria. 

 
11- Métodos de seleção: 
 
11.1. Os métodos de seleção obrigatórios a utilizar 

são os previstos nas alíneas a) e b) dos n.ºs 
1 ou 2 do artigo 36.º da LTFP, e dois 
métodos de seleção facultativos ou 
complementares: 

 
a) Avaliação Curricular e Entrevista de Avaliação 

de Competências, a aplicar aos candidatos 
que reúnam as condições referidas no n.º 2 do 
artigo 36.º da LTFP, desde que não tenham 
exercido por escrito a opção pelos métodos de 
seleção referidos na alínea seguinte. 

b) Prova de Conhecimentos e Avaliação 
Psicológica a aplicar aos restantes candidatos. 

c) Entrevista Profissional de Seleção. 
d) Exame Médico. 
 
11.2. Conforme o disposto nos n.ºs 12 e 13 do 

artigo 18.º da Portaria, cada um dos métodos 
de seleção, bem como cada uma das fases 
que comportem, é eliminatório, sendo 
considerados excluídos do procedimento os 
candidatos que faltem à sua aplicação ou 
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tenham obtido uma valoração inferior a 9,5 
valores ou de Não Apto, não lhes sendo 
aplicado o método de seleção ou fase 
seguinte. 
Nos termos do disposto no artigo 18.º da 
Portaria, a valoração dos métodos de seleção 
será convertida para a escala de 0 a 20 
valores, considerando-se a valoração até às 
centésimas, de acordo com as 
especificidades de cada método. 
A classificação final e a consequente 
ordenação final dos candidatos do 
procedimento concursal, resultarão das 
fórmulas abaixo indicadas, sendo expressa 
na escala de zero a vinte valores e, 
resultando da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de 
seleção indicados, considerando-se não 
aprovados os candidatos que, na 
classificação final, obtenham classificação 
inferior a 9,5 valores: 
Classificação Final = AC 0,40 + EAC 0,30 + 
EPS 0,30 
Ou Classificação Final = PC 0,40 + AP 0,30 + 
EPS 0,30 
 
Em que: AC - Avaliação Curricular; EAC - 
Entrevista de Avaliação de Competências; 
EPS - Entrevista Profissional de Seleção; PC 
- Prova de Conhecimentos; AP - Avaliação 
Psicológica. 

 
11.3. A Avaliação Curricular (AC) visa analisar a 

qualificação dos candidatos, designadamente 
a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da 
experiência adquirida, especialmente sobre 
as funções que têm desempenhado na 
categoria e no cumprimento ou execução da 
atribuição, competência ou atividade em 
causa e/ou o nível de desempenho nelas 
alcançado, com base na análise dos 
comprovativos do respetivo currículo 
profissional aplicando-se a seguinte fórmula: 
AC = 0,1 HAQ + 0,1 FP + 0,6 EP + 0,2 AD 

 
Em que: AC = Avaliação Curricular; HAQ = 
Habilitação Académica ou Nível de 
Qualificação; FP = Formação Profissional; EP 
= Experiência Profissional; AD = Avaliação de 
Desempenho. 

 
11.4. A Entrevista de Avaliação de Competências 

visa obter através de uma relação 
interpessoal, informações sobre 
comportamentos profissionais diretamente 
relacionados com as competências 
consideradas essenciais para o exercício da 
função, deve permitir a apreciação 

estruturada da experiência, qualificações e 
motivações profissionais, através de 
descrições comportamentais ocorridas em 
situações reais e vivenciadas pelo candidato. 
A Entrevista de Avaliação de Competências 
terá a duração máxima de 90 minutos, sendo 
as seguintes as Competências definidas para 
a sua avaliação: Realização e Orientação 
para Resultados; Relacionamento 
Interpessoal; Responsabilidade e 
Compromisso com o Serviço; Tolerância à 
Pressão e Contrariedades; Orientação para a 
Segurança. 

 
11.5. A Prova de Conhecimentos visa avaliar os 

conhecimentos académicos e/ou profissionais 
e as competências técnicas dos candidatos 
necessárias ao exercício de determinada 
função. 
A prova de conhecimentos (PC) terá a 
duração de quarenta e cinco minutos, terá 
natureza prática e a forma oral, versando 
sobre conteúdo específico consistindo o 
respetivo programa em: 

 
Prova A 
 
Fase A1: Efetuar manobras em estaleiro com 
máquina pesada e/ou veículo especial, com a 
duração de dez minutos. 
Esta fase precede a seguinte e terá caráter 
eliminatório, sendo excluídos da prova em estrada 
todos os candidatos que não revelem aptidão ou 
segurança na condução. 
Fase A2: Proceder à condução em estrada de 
uma viatura pesada efetuando várias manobras, 
com a duração de vinte minutos. 
 
Prova B 
 
Efetuar operações de movimentação de terras e 
abertura de vala com máquina em estaleiro, com a 
duração de quinze minutos. 
 
11.6. A Avaliação Psicológica (AP) visa avaliar, 

através de técnicas de natureza psicológica, 
aptidões, características de personalidade e 
competências comportamentais dos 
candidatos e estabelecer um prognóstico de 
adaptação às exigências do posto de trabalho 
a ocupar, tendo como referência o perfil 
profissional/competências constante do 
Anexo A da ata n.º 1 da reunião de Júri: 
Realização e Orientação para Resultados; 
Relacionamento Interpessoal; 
Responsabilidade e Compromisso com o 
Serviço; Tolerância à Pressão e 
Contrariedades; Orientação para a 
Segurança. 
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11.7. A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) 
visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, 
a experiência profissional e aspetos 
comportamentais evidenciados durante a 
interação estabelecida entre o entrevistador e 
o entrevistado, nomeadamente os 
relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento 
interpessoal, aplicando-se a seguinte fórmula: 
EPS = IMP + RCS + AMC + CTG + CEC/5. 
Em que: EPS - Entrevista Profissional de 
Seleção; IMP - Interesse e Motivação 
Profissional; RCS - Responsabilidade e 
Compromisso com o Serviço; AMC - 
Adaptação e Melhoria Contínua; CTG - 
Capacidade de Trabalho em Grupo; CEC - 
Capacidade de Expressão e Comunicação. 
A Entrevista Profissional de Seleção terá a 
duração aproximada de 20 minutos. 

 
11.8. O Exame Médico visa avaliar as condições 

de saúde física e psíquica dos candidatos 
exigidas para o exercício da função. É 
valorado, através das menções classificativas 
de Apto e Não apto. 

 
11.9. A primeira ata da reunião do Júri, onde 

constam os critérios de avaliação e respetiva 
ponderação de cada um dos métodos de 
seleção a utilizar, a grelha classificativa e o 
sistema de valoração final dos métodos, será 
facultada aos candidatos sempre que 
solicitada, encontrando-se disponibilizada na 
página eletrónica dos Serviços 
Intermunicipalizados de Loures e Odivelas 
em www.simar-louresodivelas.pt»Recursos 
Humanos»Procedimentos Concursais. 

 
11.10. Por deliberação do Conselho de 

Administração, em reunião de 05/05/2017, 
no documento relativo à abertura do 
procedimento concursal, por motivo de 
celeridade e por o recrutamento ser urgente 
ou, se forem admitidos candidatos em 
número igual ou superior a 100, a utilização 
dos métodos de seleção poderá ser faseada 
nos termos do Artigo 8.º da Portaria e, 
obedecendo aos seguintes termos: 

 
I. Aplicação do primeiro método de seleção a 

todos os candidatos admitidos; 
II. Aplicação dos restantes métodos de seleção 

apenas a uma parte dos candidatos aprovados 
no método de seleção anterior, sendo os 
mesmos convocados por tranches de acordo 
com a legislação em vigor. 

 

11.11. A ordenação final dos candidatos é unitária 
ainda que lhes tenham sido aplicados 
métodos de seleção diferentes. 

 
11.12. Em situações de igualdade de valoração 

aplica-se o disposto no artigo 35.º da 
Portaria. Subsistindo o empate após 
aplicação dos critérios anteriores, serão 
utilizados os seguintes critérios de 
preferência: 

 
1.º Candidato com a maior classificação obtida no 
parâmetro da avaliação da entrevista profissional 
de seleção - "Motivação e Interesses 
Profissionais"; 
2.º Candidato residente no município de Loures ou 
Odivelas; 
3.º Candidato com idade inferior. 
 
11.13. É fixada uma quota de emprego para 

pessoas com deficiência, com um grau de 
incapacidade igual ou superior a 60 %, nos 
termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei 
n.º 29/2001 de 3/2. 

 
11.14. Nos termos do artigo 66.º da LTFP, o 

trabalhador contratado a termo que se 
candidate, nos termos legais, a 
procedimento concursal de recrutamento 
publicitado durante a execução do contrato 
ou até 90 dias após a cessação do mesmo, 
para ocupação de posto de trabalho com 
características idênticas às daquele para 
que foi contratado, na modalidade de 
contrato por tempo indeterminado, tem 
preferência na lista de ordenação final dos 
candidatos, em caso de igualdade de 
classificação. 

 
12- Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 

Constituição da República Portuguesa, os 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos municípios de Loures e 
Odivelas, enquanto entidade empregadora 
pública, promovem ativamente uma política de 
igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação. 

 
8 de junho de 2017. 

 
A Diretora de Departamento 
Administrativo e Financeiro, 

 
(a) Helena Campos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 125, de 30 de junho de 2017] 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 348/2017 
 
 

Regulamento Municipal 
de atribuição de benefícios sociais 

aos Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures 
 
 
 
 



Projeto de Regulamento Municipal 
de atribuição de benefícios sociais 

aos Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures 
 

Preâmbulo 
 

No contexto social atual, em que, não raras vezes, predomina uma visão individualista, materialista e 
sectária, é importante realçar aqueles que, muitas vezes contra a corrente, dão o melhor de si em prol dos 
outros, de modo abnegado, altruísta e até heróico. 
 
Os Bombeiros Voluntários são a expressão mais evidente deste valor universal que é o bem-fazer, que 
privilegia o coletivo em detrimento do individual e contribui para a construção de uma comunidade mais 
coesa, justa e solidária. 
 
A proteção de vidas humanas e bens em perigo, tantas vezes conseguidas por atos de coragem e 
abnegação dos soldados da paz deve ser credora do incondicional reconhecimento da comunidade e das 
suas instituições. 
 
Nos termos do disposto no artigo 23.º, n.º 2, al. j), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a proteção civil é 
uma das atribuições dos municípios, competindo-lhes, neste âmbito, apoiar os Corpos de Bombeiros do seu 
concelho e as respetivas Associações Humanitárias que os mantêm, contribuindo para que estas realizem a 
sua missão, que voluntariamente assumiram, com dedicação, competência e zelo. 
 
Nestes termos, cremos que se justifica a regulamentação de um conjunto de benefícios aos Bombeiros 
Voluntários do Concelho de Loures que estabeleça uma diferenciação positiva para uma minoria de 
cidadãos que dedica a sua vida ao exercício dessa atividade. 
 
Conscientes da importância da atividade desenvolvida pelos Bombeiros Voluntários, este reconhecimento 
deve ser materializado em medidas concretas a regular no presente normativo. 
 
Ao fazermos uma ponderação dos custos e dos benefícios da medida projetada, verificamos que os 
benefícios que resultam da atribuição de um conjunto de benefícios aos Bombeiros Voluntários previstos no 
presente regulamento, são francamente superiores aos custos que lhe estão associados. 
 
Na realidade, os encargos inerentes à sua execução correspondem ao dispêndio, pela autarquia, de um 
montante a definir e que será despesa fiscal que se irá refletir no orçamento, concretizando-se sem que 
haja necessidade de disponibilização de um maior número de recursos humanos. 
 
Em contrapartida, os benefícios ultrapassam largamente a despesa municipal que lhes está associada, 
particularmente quando comparada com as inegáveis vantagens que daí decorrem para os bombeiros 
abrangidos por esta medida, permitindo o reconhecimento público da ação meritória dos Bombeiros 
Voluntários e fomentar o exercício de uma atividade com especial relevância para a comunidade, em regime 
de voluntariado. 
 
Assim, nos termos do disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, no artigo 23.º, n.º 
2, al. j), no artigo 25.º, n.º 1, al. g) e no artigo 33.º, n.º 1, als. k) e u), todos da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, compete à Câmara Municipal elaborar e submeter à Assembleia Municipal o presente 
regulamento, uma vez que se trata de um instrumento com eficácia externa. 

 
 
 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

 
Artigo 1.º 

Lei habilitante 
 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da República 
Portuguesa, no artigo 23.º, n.º 2, al. j), no artigo 25.º, n.º 1, al. g) e no artigo 33.º, n.º 1, als. k) e u), todos da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 
 
 



Artigo 2.º 
Objeto 

 
O presente regulamento tem por objeto estabelecer, no âmbito das suas políticas sociais, as condições de 
atribuição de benefícios sociais por parte do Município de Loures aos Bombeiros Voluntários do concelho. 

 
 

Artigo 3.º 
Definição 

 
Para efeitos de aplicação do presente regulamento, consideram-se Bombeiros Voluntários os indivíduos que 
integrem os Corpos de Bombeiros Voluntários do Município de Loures e que constem dos respetivos 
Quadros de Comando e Ativo (homologados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil), na situação de 
Atividade no Quadro ou de Inatividade no Quadro, neste último caso desde que em consequência de 
acidente ocorrido ou doença contraída no exercício das suas funções de bombeiro. 

 
 

Artigo 4.º 
Âmbito 

 
Este regulamento aplica-se a todos os Bombeiros Voluntários, nos termos definidos no artigo anterior, com 
mais de dois anos de bom e efetivo serviço de voluntariado nos bombeiros. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
Dos deveres e direitos ou benefícios sociais 

 
Artigo 5.º 
Deveres 

 
Nas funções que lhes são confiadas, os beneficiários deste regulamento estão vinculados ao cumprimento 
dos seguintes deveres: 
 
a) Observar escrupulosamente as normas legais e regulamentos aplicáveis aos atos por si praticados; 
b) Cumprir as normas de natureza operacional, com pontualidade e exercício efetivo das funções; 
c) Atuar com dedicação, competência, zelo, assiduidade e correção; 
d) A prestação de outros serviços previstos nos regulamentos internos dos seus Corpos de Bombeiros e 

demais legislação aplicável; 
e) Cooperar, ao nível municipal e distrital, através dos Corpos de Bombeiros das Associações 

Humanitárias, com os organismos de proteção civil nas diversas iniciativas que visem melhorar a 
proteção das populações e seus bens. 

 
 

Artigo 6.º 
Deveres especiais 

 
Nas funções que lhes são confiadas, os beneficiários do presente regulamento estão ainda vinculados ao 
cumprimento dos seguintes deveres especiais: 
 
a) O cumprimento do serviço operacional dos Bombeiros Voluntários, designadamente no que concerne 

ao número de horas de atividade, tipologia de serviço a prestar e obrigações no âmbito da 
formação/instrução que devem ser cumpridas para obtenção das especiais compensações previstas no 
presente regulamento; 

b) Os Bombeiros Voluntários, no exercício das suas funções, estão exclusivamente ao serviço do interesse 
público, de acordo com os fins prosseguidos pela entidade detentora que cria e mantém o corpo de 
bombeiros; 

c) O Bombeiro Voluntário está obrigado a cumprir um serviço mínimo obrigatório de 200 horas de serviço 
operacional por ano, das quais, no mínimo, 160 horas de serviço operacional e, no mínimo, 40 horas 
correspondentes à atividade de instrução, em conformidade com a legislação em vigor. 

 
 
 



Artigo 7.º 
Direitos 

 
Os Bombeiros Voluntários e os seus familiares, quando for o caso, têm direito aos seguintes benefícios: 
 
1. Beneficiar, em relação à sua habitação própria e permanente, localizada na área do concelho, das 

seguintes regalias: 
 
a) Redução de 50% nas tarifas e taxas administrativas municipais devidas pela ligação à rede de 

abastecimento de água e à rede de drenagem de águas residuais domésticas; 
b) Redução em 20% da taxa do IMI, até ao limite máximo de 70,00 € por ano. 
 
2. Beneficiar da redução do valor das taxas a pagar pela concessão de licença de construção, ampliação, 

modificação ou utilização de habitação própria (primeira habitação) e ainda da admissão de 
comunicação prévia para os fins atrás referidos, nos seguintes termos: 

 
a) Entre cinco e dez anos de serviço completos: redução de 25%; 
b) Entre onze e vinte anos de serviço completos: redução de 40%; 
c) Mais de vinte anos de serviço completos: redução de 80%. 
 
3. Beneficiar das comparticipações inerentes à atribuição do escalão B, no âmbito da ação social escolar 

(refeições escolares e lanches escolares), aos descendentes diretos dos bombeiros, 
independentemente do escalão do abono de família de que forem beneficiários. 

 
4. Beneficiar do acesso a creches, infantários e jardins-de-infância tutelados pelo município, desde que 

existam vagas, a custo idêntico ao do trabalhador autárquico. 
 
5. Beneficiar de uma redução de 25% na mensalidade devida pela frequência nas Atividades de Animação 

e Apoio à Família em estabelecimentos de ensino pré-escolar (prolongamento de horários) e 1.º ciclo 
(Atividades de Tempos Livres), dos descendentes diretos dos bombeiros. 

 
6. Beneficiar de uma redução de 25% na inscrição dos descendentes diretos dos bombeiros, em projetos 

de Ocupação de Tempos Livres promovidos pelo Município. 
 
7. Beneficiar de uma redução de 15% nas taxas de acesso às Piscinas Municipais. 
 
8. Ter acesso gratuito às iniciativas de caráter desportivo e culturais promovidas pela Câmara Municipal de 

Loures, bem como aos espaços museológicos sob a gestão do município, para os quais haja lugar ao 
pagamento de bilhete de ingresso. 

 
 

Artigo 8.º 
Cartão de Identificação 

 
Os beneficiários do regime previsto no presente regulamento, serão titulares de Cartão de Identidade de 
Bombeiro, emitido pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), nos termos da legislação em vigor. 

 
 

Artigo 9.º 
Apresentação do pedido 

 
1. Os Bombeiros Voluntários que pretendam candidatar-se à concessão dos benefícios previstos nos 

números 1 a 7 do artigo 7.º do presente regulamento, deverão apresentar pedido expresso, mediante 
preenchimento de formulário próprio, que será entregue ao Comandante do seu Corpo de Bombeiros 
para ser, por este, validado. 

 
2. Este mesmo formulário será posteriormente enviado ao Presidente da Câmara Municipal de Loures pelo 

Presidente da Direção da respetiva Associação, acompanhado de declaração assinada pelo 
Comandante do seu Corpo de Bombeiros e pelo Presidente da Direção da respetiva Associação 
Humanitária, que ateste em como o candidato satisfaz os requisitos exigidos. 

 
3. Relativamente ao benefício previsto no artigo 7.º, n.º 8, do presente regulamento, o mesmo será 

concedido mediante a apresentação do Cartão de Identidade de Bombeiro. 



4. O Comandante elaborará, até ao início do mês de julho, relação de todos os elementos do Corpo de 
Bombeiros que reúnam os requisitos previstos nos artigos 3.º e 4.º do presente Regulamento, o qual 
será enviado à Câmara Municipal de Loures pelo Presidente da Direção da respetiva Associação. 

 
5. O pedido de benefício é apresentado anualmente, não produzindo efeitos retroativos. 

 
 

Artigo 10.º 
Instrução do pedido 

 
O pedido de benefício deverá ser obrigatoriamente instruído através do preenchimento do formulário que 
constitui o Anexo I ao presente Regulamento, devendo ser acompanhado da documentação comprovativa 
da situação alegada. 

 
 
 

CAPÍTULO III 
Disposição Final 

 
Artigo 11.º 

Entrada em vigor 
 

O presente Regulamento entra em vigor no 1.º dia útil seguinte ao da sua publicação no Diário da 
República. 

 
 
 
 
 
 



 

Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de __________ 

Requerimento Diferenciação Positiva Câmara Municipal de Loures 

 

 

Documento Actualizado em 06JUN17 

 

Logótipo da 

respetiva 

Associação 

de 

de Bombeiros 

 

Eu, _________________________________________________________________________________, 

residente em _____________________________________________________________, na localidade de 

___________________________________________________, freguesia de ______________________, 

Código Postal ______ - _____ , _______________________________ com o Número de Idenficação Fiscal 

(NIF) _________________ com o posto de ___________________________, no Corpo de Bombeiros 

Voluntários de _______________, venho por este meio, no âmbito do Regulamento Municipal de 

atribuição de benefícios sociais aos Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures, requerer ao Ex.mo 

Senhor Presidente da Câmara: 

• Beneficiar, em relação à sua habitação própria e permanente, localizada na área do concelho, das 

seguintes regalias: 

Redução de 50 % nas tarifas e taxas administrativas municipais devidas pela ligação à rede de 

abastecimento de água e à rede de drenagem de águas residuais domésticas; 

Redução em 20 % da taxa do IMI, até ao limite máximo de 70 € (este pedido deverá ser 

apresentado até julho, para produzir efeitos no ano seguinte). 

Identificação do Imóvel: Sito em ______________________________________, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de __________________, sob a ficha n.º ________, e inscrito 

na respetiva matriz predial urbana sob o artigo __________ da freguesia de ________________. 

• Beneficiar da redução do valor das taxas a pagar pela concessão de licença de construção, ampliação, 

modificação ou utilização de habitação própria (primeira habitação) e ainda da admissão de 

comunicação prévia para os fins atrás referidos, nos seguintes termos: 

Entre cinco e dez anos de serviço completos - redução de 25%; 

Entre onze e vinte anos de serviço completos - redução de 40%; 

Mais de vinte anos de serviço completos - redução de 80%. 

• Beneficiar das comparticipações inerentes à atribuição do escalão B, no âmbito da ação social 

escolar (refeições escolares e lanches escolares), aos descendentes diretos dos bombeiros, 

independentemente do escalão do abono de família de que forem beneficiários. 

• Acesso a creches, infantários, jardins-de-infância da tutela do município, desde que existam vagas, 

a custo idêntico do trabalhador autárquico. 



 

Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de __________ 

Requerimento Diferenciação Positiva Câmara Municipal de Loures 

 

 

Documento Actualizado em 06JUN17 

 

Logótipo da 

respetiva 

Associação 

de 

de Bombeiros 

• Beneficiar de uma redução de 15 % nas taxas de acesso às Piscinas Municipais. 

• Beneficiar de uma redução de 25 % na mensalidade devida pela frequência nas Atividades de 

Animação e Apoio à Família em estabelecimentos de ensino pré-escolar (prolongamento de 

horários) e 1º ciclo (Atividades de Tempos Livres), dos descendentes diretos dos bombeiros. 

• Beneficiar da redução de 25 % na inscrição, dos descendentes diretos dos bombeiros, em projetos 

de Ocupação de Tempos Livres promovidos pelo município. 

Composição do Agregado Familiar 

Nome - _____________________________________ Dat.Nasc ____/____/____ NIF - ________________ 

Nome - _____________________________________ Dat.Nasc ____/____/____ NIF - ________________ 

Nome - _____________________________________ Dat.Nasc ____/____/____ NIF - ________________ 

Nome - _____________________________________ Dat.Nasc ____/____/____ NIF - ________________ 

Nome - _____________________________________ Dat.Nasc ____/____/____ NIF - ________________ 

 

                                                                              O Requerente 

Data: ____/____/_____                                        ____________________________________________ 

 

Despacho do Comandante do Corpo de Bombeiros 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

                                                                              O Comandante 

Data: ____/____/____                                        ____________________________________________ 

 

Despacho do Presidente da Direcção da Associação Humanitária 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________    

                                                                                  O Presidente da Direção 

Data: ____/____/____                                         ____________________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 356/2017 
 
 

Doação, a título de inventário, 
de bens móveis destinados a incorporar o acervo da Rede de Museus de Loures 

 
 
 



Museu Municipal de Loures – DOAÇÕES 2016 
 

DESIGNAÇÃO MARCA DOADOR VALOR  
€ 

Caixa de metal Sem marca Maria Manuela 
Figueiredo Gomes 
Reis Sykes  e  
Joaquim Alberto 
Silva Baptista 
Sykes (Sykes)  

50 

Caixa de medicamento, em metal; 
BIOPLASTINA SERONO 
(USO HYPODERMICO) (…) 
 
Não contém o medicamento 

Firma SERONO, Itália Sykes 25 

Caixas de medicamento, em metal (2) 
FRUCTINES – VICHY 
BONBONS LAXATIFS PURGATIFS 
DÉPURATIFS (…) 
 
Não contém o medicamento 

LABORATOIRE MÉDICO 
– PHARMACOLOGIQUE 
DE VICHY 

Sykes 20 
cada 

Caixa de metal com tampa com motivo inciso. 
Inscrição na tampa: 
COMITÉ DO NITRATO DE CHILE 
Inscrição no verso da tampa: 
O emprego do Nitrato de Sódio do Chile 
é a melhor colocação do capital agrícola (…) 
 
Não contém o medicamento 

PRAGER & LOJDA 
BERLIN 
Agente em Portugal: 
TINOCA 
Lisboa 

Sykes 25 

Caixa de medicamento em metal.  
Gravado em relevo na tampa: 
Cinarlax 
(DRÁGEAS) 
TÓNICO E REGULADOR 
DO 
FÍGADO E INTESTINOS 
LABORATORIOS DO 
CINARLAX 
RIO DE JANEIRO (…) 
 
Não contém o medicamento 

LABORATORIOS DO 
CINARLAX 
RIO DE JANEIRO 

Sykes 10 

Caixa de medicamento, em cartão. 
Inscrito da tampa:  
Sociedade Industrial Farmacêutica 
Septil 
Óvulos 
0,50g 
FARMÁCIA 
AZEVEDO, FILHOS 
31, Praça D. Pedro IV, 32 
LISBOA 
(…) 
 
(Não contém o medicamento) 

Laboratórios Azevedos 
Lisboa 
 
 FARMÁCIA 
AZEVEDO, IRMÃO & 
VEIGA 
LISBOA  
 
FARMÁCIA 
AZEVEDO, FILHOS 
31, Praça D. Pedro IV, 32 
LISBOA 

Sykes 10 

Caixa de medicamento em plástico. 
Em relevo na tampa: 
VACINOTERAPIA 
Símbolo “S” 
QUIMIOTERAPIA 
LABORATÓRIO SAÚDE, LDA. 
RUA DE SANTO ANTÓNIO À ESTRÊLA, 44 – 
LISBOA  
 
(Não contém o medicamento) 

Símbolo “S” 
QUIMIOTERAPIA 
LABORATÓRIO SAÚDE, 
LDA. 
RUA DE SANTO 
ANTÓNIO À ESTRÊLA, 
44 – LISBOA 

Sykes 10 
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Caixa em metal, decorada exteriormente com 
motivo iconográfico sobre equitação. 
 
(Não contém o produto de origem) 

S/ marca Sykes 50 

Caixa em metal. 
Decorada exteriormente: Tampa com motivo 
iconográfico de dois anões que tentam enfiar o 
rolo da linha na cabeça da máquina de costura, 
com as seguintes inscrições: 
Pfaff- 
Nähmaschine 
Machine à Coudre 
MACCHINA da CUCIRE 
Sewing Machine 
Naaimachine 
Máquina para Coser 
 
(Não contém o produto de origem) 

G.M.PFAFF 
KAISERSLAUTERN 
[localidade na Alemanha] 
 
Gravura com assinatura: 
F.Reij’s 

Sykes 75 

Caixa de cartão  
 
(não contém o produto de origem) 

s/marca Sykes 5 

Caixa de plástico para lamparinas.  
Inscrição e Símbolo relevados na tampa: 
LAMPARINAS “LUZ BENDITA” 
ALCANTARA 
LISBOA 
 
(não contém o produto de origem) 

s/marca Sykes 10 

Embalagem de plástico.  
Inscrição e Símbolo na tampa: 
HIGIENE 
LAXATINA  
Desenho de um pilão de farmácia 
 
(não contém o produto de origem) 

LAXATINA Sykes 7,5 

Embalagem de plástico, Leite em pó Primor 
 
(não contém o leite em pó) 

Primor Sykes 3 

Embalagem em papel, para pó de arroz. Tem 
impresso na frente:  
símbolo da marca e as seguintes inscrições: 
OCRE 
CHIPRE 
Gelda 
Tem impresso no verso: 
Vai V. Ex.ª utilizar 
o Pó d’Arroz preferido pelas pessoas 
de bom gosto 
(fórmula francêsa dum fabricante de reputação 
mundial) 
 
(contém parte do produto de origem) 

Gelda Sykes 15 

Pega em linha de algodão verde e branco, com 
argola para pendurar, feita manualmente, em 
croché. Tem o formato de um vestido de verão 
de criança/boneca em miniatura. 

S/marca Sykes 15 

Pega em linha de algodão branco e laranja, 
com argola para pendurar, feita manualmente, 
em croché. Tem o formato de uma taça. 

s/marca Sykes 15 
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Pega em linha de algodão vermelho e branco, 
com argola para dependurar, feita 
manualmente, em croché. Tem o formato de 
um chapéu de senhora/menina de abas largas. 

S/marca Sykes 15 

Luvas de senhora (2 pares), em pele preta. S/marca Sykes 30/ 
par 

Par de fronhas de almofada de tafetá de 
algodão branco, de formato quadrangular. 
Aplicação central de renda vazada, com motivo 
floral, ladeada por duas nervuras.  

S/marca Sykes 100/ 
par 

150/ 
par 

Conjunto de par de fronhas de almofada (de 
formato quadrangular) e toalha de rosto (de 
formato retangular), cor branca, em linho, 
bordados com pontos cheio (de cetim), ajour 
com entrelaçados (coração) pé de flor, cadeia 
simples e ponto nó (executado só nas fronhas). 
Fronhas e toalha com cercadura com ponto 
ajour simples.  

S/marca Sykes 

150 

Lenço de mão, em tafetá de algodão 
(cambraia) branco, com bainha em ponto ajour 
simples e cercadura em renda de linha de 
algodão branco. Num dos cantos do lenço, 
cercadura em quadrado, com ponto de ajour 
simples, que encerra as iniciais entrelaçadas 
MC bordadas a ponto bordão.  

S/marca Sykes 35 

Lenço de mão, em algodão (cambraia) branco, 
com bainha em ponto ajour simples e 
cercadura em renda de linha de algodão 
branco. Num dos cantos do lenço, aplicação 
em renda de algodão branco.  

S/marca Sykes 35 

Lenço de mão, em algodão (cambraia) branco, 
com bainha em ponto ajour simples. Num dos 
cantos do lenço, bordado em ponto ajour, 
formando um motivo.  

S/marca Sykes 25 

Lenço de mão, em organza (?) cor pérola, com 
bainha em ponto ajour simples e aplicação de 
renda. Num dos cantos do lenço, motivo floral 
bordado a ponto reto e ponto cordonê com 
linha de seda azul.  

S/marca Sykes 25 

Lenço de mão, em organza (?) cor salmão, com 
bainha em ponto ajour simples e aplicação de 
renda. Num dos cantos do lenço, motivo floral 
bordado a ponto reto e ponto pé de flor, com 
linha de seda azul.  

S/marca Sykes 25 

Lenço de mão, em algodão (cambraia) branco, 
com bainha em bordado branco ajour (bordado 
inglês). Num dos cantos do lenço, motivo floral, 
bordado em branco, a ponto reto, cheio e 
bordado inglês (com ponto de bordão).  

S/marca Sykes 35 

Lenço de mão, em tafetá algodão (cambraia) 
branco, com bainha em bordado branco ajour 
(bordado inglês). Num dos cantos do lenço, 
motivo de cesta de flores, com asa, bordado 
em azul claro, a ponto reto, cheio e bordado 
inglês (com ponto de bordão).  

S/marca Sykes 35 
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Conjunto de seis lenços de mão, em tafetá de 
algodão (cambraia) azul, com bainha em ponto 
cheio. Num dos cantos do lenço, motivo floral 
bordado da mesma cor a ponto reto, cheio, 
ajour simples, ajour com feixes ligados e 
bordado branco ajour (bordado inglês, com 
ponto de bordão).  

S/marca Sykes 35 
cada 

Lenço de mão em algodão (cambraia) branco, 
com bainha em bordado inglês (com ponto de 
bordão). Num dos cantos, monograma com a 
letra A (?))a ponto reto e ponto de areia 
rodeada com um motivo floral a ponto reto, 
cheio e de areia.  

S/marca Sykes 35 

Lenço de mão em algodão (cambraia) azul-
marinho, com bainha a toda a volta. Num dos 
cantos, motivo floral em oval, bordado a 
branco, com ponto atrás e ponto cheio. 30€ 

S/marca Sykes 30 

Lenço de mão em algodão (cambraia) branco, 
com cercadura bordada com linha azul em 
ponto de bainha ajour simples. Bainha a toda a 
volta com croché em linha fina de algodão 
branca, formando um motivo de argolas. Num 
dos cantos, motivo floral bordado a branco, 
com ponto de margarida, pé de flor e nó.  

S/marca Sykes 35 

Conjunto de cinco lenços de mão em algodão 
(cambraia) branco, com cercadura em ponto de 
bainha ajour simples. Num dos cantos, bordado 
em branco, com ponto de bainha ajour simples, 
formando pequenos quadrados e bordado em 
azul claro com ponto cheio dentro de cada 
quadrado, ladeados por duas flores bordadas 
em azul claro, em ponto reto, cheio e bordão. 

S/marca Sykes 
 

35/ 
par 

Conjunto de cinco lenços de mão em algodão 
(cambraia) branco, com cercadura a toda a 
volta. Num dos cantos, aplicação de renda em 
branco e rosácea da mesma cor.  

S/marca Sykes  
 

35/ 
cada 

Lenço de mão, em tafetá de algodão branco, 
com bainha costurada a toda a volta. Num dos 
cantos, motivo floral, bordado em ponto reto, 
com linha de algodão roxa, branca e verde e 
bordado ajour. 
 
Ainda se encontra dentro da caixa de compra. 
Tem o seguinte autocolante: 
1 SWISS 
HANDKERCHIEF 
100% BAUMWOLLE/COTTON 

SWISS Sykes 35 

Caixa de cartão, com tampa de plástico 
transparente, com estampagem de um laço 
com fita e base em cartão. Fundo da caixa com 
o nº 71316. Caixa do lenço bordado acima 
descrito. 

SWISS Sykes 5 

Conjunto de quatro lenços de mão, em 
algodão, dois em cor de salmão lisos e dois em 
cor branca, estampados com motivos florais em 
tons verdes, salmão e amarelo. 
Dentro de embalagem/caixa em cartão. 

Florentina Sykes 15/ 
cada 
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Embalagem/caixa de cartão com estampagem 
de renda e inscrição: 
Florentina 
4 LADIES HANDKERCHIEFS 
Na base da caixa, inscrição: 
CODE NO 1036 
ALL COTTON 
Código de Barras nº 5 020910 010369 
PACKED IN ENGLAND 
MADE IN THAILAND 
Caixa do conjunto de lenços acima descrito. 

Florentina Sykes 5 

Naperon, em tom pérola, de renda mecânica 
com cercadura em croché de linha de algodão 
fina. 

S/marca Sykes 20 

Cercadura em tom creme, em croché com linha 
de algodão fina. 

S/marca Sykes 20 

Cercadura em tom branco, em croché com 
linha de algodão fina. 

S/marca Sykes 20 

Cercaduras (2) em tom creme, em croché com 
linha de algodão fina. 

S/marca Sykes 20/ 
cada 

Cercaduras (2) em tom verde, em croché com 
linha de algodão fina. Aplicadas em molde de 
folha seda do mesmo tom. 

S/marca Sykes 30/ 
cada 

Combinação de senhora, em algodão rosa com 
peitilho e alças em croché de linha de algodão 
fina, ornamentada com uma fita rosa. 
Costurado com costura inglesa.  

S/marca Sykes  100 

Combinação de senhora, em tafetá de algodão 
azul claro, estampado com pequenas figuras 
masculinas e femininas trajadas de acordo com 
as diferentes atividades e ofícios exercidos e 
com um pequeno motivo floral, com duas 
variações de cor. Peitilho feito em croché de 
linha fina de algodão fina creme. Guarnição do 
pescoço e mangas cavas com croché, feito 
com a mesma linha. Abaixo do peitilho, 
ornamentação frontal com nervuras. Aplicação 
de folho, no mesmo tecido, no fundo da peça. 
Costurado com costura inglesa.  

s/ marca 
  

Sykes 50 

Blusa em tecido renda preta, com cintura curta, 
gola em canoa (decote pouco profundo, com 
uma abertura que se estende até aos ombros) 
e gola direita, curta, um pouco acima do 
cotovelo. Top interior separado, com o mesmo 
tipo de gola, com alças, em cetim de algodão 
preto.  

S/marca Sykes 50 

Lenço de pescoço, quadrado, em organza (?) 
com aplicação de vidrinhos coloridos. 

S/marca Sykes 40 

Colcha em croché de linha de algodão branca. 
500€ 

S/marca Sykes 500 

Caixa de cartão, 
LINGERIE/TEBE/nylon/4707/50/Preto.  

TEBE Sykes 10 

Véu de renda mecânica branca.  S/marca Sykes 
 
 

35 

Caixa de cartão para talheres S/marca Sykes 
 

15 

Garfos para carne (6) em alpaca: marca com 
inscrição ALPACCA e com desenho de cabeça 
de animal (ovelha?)  

ALPACCA Sykes 
 

15/ 
cada 

Colheres em crómio para sopa (6), marca com 
inscrição ANALBA CHROM (marca alemã?) 

ANALBA CHROM Sykes 
 

15/ 
cada 
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Colher para sopa em alpaca, marca com 
inscrição, ALPACCA e com desenho 
antropomórfico 

ALPACCA Sykes 15 

Facas para carne em alpaca (6), marca 
ALPACA, com desenho figurado e marca com 
inscrição TORRE, e marca com desenho 
figurado (torre). Fabrico português 

TORRE Sykes 15 
cada 

Garfo de sobremesa em alpaca, marca 
ALPACCA, com desenho antropomórfico 

ALPACCA Sykes 15 

Talher para carne, com as Iniciais JM e uma 
marca em baixo relevo no formato oval outra 
marca em baixo relevo no formato losango 

Marcas em formato oval e 
losango 

Sykes 15 

Garfos para carne (3) em alumínio. Cabo com 
decoração vegetalista na frente e verso e com 
a marca ALUMINIUM no verso.  

ALUMINIUM Sykes 7,5/ 
cada 

Garfos para carne (3) em alumínio. Sem 
decoração ou marca. 5€ 

S/marca Sykes 5/ 
cada 

Colheres de chá (5) em alumínio. Com 
decoração floral estilizada no cabo.  

S/marca Sykes 7,5 
cada 

Colher de chá em alpaca, marca com inscrição, 
ALPACCA e com desenho antropomórfico.  

ALPACCA Sykes 15 

Colheres de chá em alpaca (2), marca com 
inscrição, URSO/ com desenho estilizado de 
um urso/BMF / ALPACCA 

URSO/ com desenho 
estilizado de um 
urso/BMF / ALPACCA 

Sykes 15/ 
cada 

Colher de chá em alpaca, marca de difícil 
leitura pelo desgaste, em que se pode antever 
a inscrição, ALPACCA (?) e o desenho de um 
triângulo. 

ALPACCA (?) Sykes 15 

Colher de açucareiro com decoração estilizada 
no cabo. Verso do cabo com marca com 
inscrição, ALPACCA e desenho de uma 
corneta. 

ALPACCA Sykes 15 

Colheres de chá (4) em marfim (?). S/marca Sykes 30/ 
cada 

Colher de chá em marfim (?), com marca na 
frente do cabo, com inscrição Hiper acioil (?) F. 
Gil 
 

Hiper acioil (?) F. Gil Sykes 30 

Colher em acrílico (?) com cabo trabalhado S/marca Sykes 5 
Concha em alpaca, marca com inscrição 
ALPACCA. 

ALPACCA Sykes 35 

Garfo grande em vidro com dois dentes (em 
vidro incolor) e com cabo de coloração rosa e 
com formato formando arestas verticais. Ponta 
do cabo com flor estilizada de 6 pétalas da 
mesma cor do cabo.  

S/marca Sykes 50 

Missangas e lantejoulas de cor preta, de 
diferentes formatos adquiridas na Casa 
BATALHA, dentro de sacos (5) de papel pardo 
da Casa. Os sacos de papel têm imprimido o 
seguinte: 
Casa BATALHA 
FUNDADA EM 1635 
R. NOVA DO ALMADA 
TELEF.2 7313  LISBOA 

S/marca Sykes 15 

Sacos (5) de papel pardo da Casa. Os sacos 
de papel têm imprimido o seguinte: 
Casa BATALHA 
FUNDADA EM 1635 
R. NOVA DO ALMADA 
TELEF.2 7313  LISBOA 

Casa Batalha Sykes 5/ 
cada 
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Missangas de cor preta, adquiridas na casa 
comercial Africana. Dentro de saco de papel 
com o nome da casa impressa: 
AFRICANA 

S/marca Sykes 10 

Saco de papel com o nome da casa impressa: 
AFRICANA 

Africana Sykes 3 

Medalha em metal pobre para colocar em fio. 
Numa das faces, a imagem do Sagrado 
Coração de Jesus e na outra face, a imagem 
de Santa Teresa, com a seguinte inscrição: Sta 
Teresia de Jesu Infante 

S/marca Sykes 1.5 

Medalha em metal pobre para colocar em fio. 
Numa das faces, B PAULA  ---?--- FUND. ----?--
-  e na outra face, a imagem de Santa Doroteia, 
com a seguinte inscrição: STA DOROTHEA 
VIRGO ET MARTYR  

S/marca Sykes 1,5 

Medalha em metal pobre para colocar em fio. 
Numa das faces, a imagem do Sagrado 
Coração de Jesus e na outra a imagem de 
Maria, mãe de Jesus. 

S/marca Sykes 1,5 

Medalha em metal pobre para colocar em fio, 
da imagem de Santa Teresinha. 

S/marca Sykes 1,5 

Medalha em metal pobre para colocar em fio, 
com duas faces, sobre a aparição de Nossa 
Senhora aos pastorinhos (?) 

S/marca Sykes 1,5 

Saco de papel de casa comercial. Tem 
imprimido o nome da casa: ana ---?---,  
Av. Almirante Reis, 9 - E 

Ana ---?--- Sykes 1 

Laços de veludo preto (5) com missangas. S/marca Sykes 4/ cada 
Caixa para botões, em cartão. 
Lateral com referência: 
BOTÕES DE COROZO 
PARA CALÇA 
1 Groza 14 m/m 
Côr_____ 

S/marca Sykes 7,5 

Botões (6) em baquelite (?) para criança   Sykes 2/ 
cada 

Botões (3) de massa, para criança. Motivo 
cesta com flores. 

S/marca Sykes 2/ 
cada 

Botões (5) de massa, para criança. Motivo 
zoomórfico. 

S/marca Sykes 2/ cada 

Botão de massa, redondo, para criança. S/marca Sykes 1 
Botão de massa, cilíndrico, para criança. S/marca Sykes 1 
Botão de massa, oval, para criança. S/marca Sykes 1 

Botões (316) de massa circulares. S/marca Sykes 1/ 
cada 

Botões (117) de massa circulares grandes. S/marca Sykes 4/ 
cada 

Botões (8) forrados a napa. S/marca Sykes 1,5/ 
cada 

Botões (58) forrados a tecido. S/marca Sykes 1,5/ 
cada 

Botões (9) de metal S/marca Sykes 1/ 
cada 

Botões (2) de madeira S/marca Sykes 1/ 
cada 

Botões (45) de pérola S/marca Sykes 1/ 
cada 

Botões (8) em cerâmica e argola em metal S/marca Sykes 5/ 
cada 
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Cordão de lantejoulas. S/marca Sykes 4 
Cordão de 3 pesos de chumbo (?), com forma 
tubular. 
(Usado no interior do traje feminino) 

S/marca Sykes 4 

Cordão de 4 pesos de chumbo (?), com forma 
tubular. 

S/marca Sykes 7,5 

Cordão de 8 pesos de chumbo (?), com forma 
tubular. 

S/marca Sykes 12 

Cordões (2) de 3 pesos de chumbo (?), feitos 
com placas retangulares dobradas ao meio. 

S/marca Sykes 4/ 
cada 

Cordão de 3 pesos de chumbo (?), feitos com 
placas retangulares dobradas ao meio. 

S/marca Sykes 4 

Cordões (2) de 4 pesos de chumbo (?), feitos 
com placas retangulares dobradas ao meio. 

S/marca Sykes 7,5/ 
cada 

Cordão de 1 peso de chumbo (?), feito com 
placa retangular dobrada ao meio. 

S/marca Sykes 1 

Cordão de 8 pesos de chumbo (?), com forma 
de um cilindro reto. 

S/marca Sykes 10 

Peso de chumbo (?) com forma cilíndrica. S/marca Sykes 2,5 
Peso de chumbo (?) com forma de um cilindro 
reto. 

S/marca Sykes 1,5 

Pesos (3) de chumbo (?) com forma cilíndrica, 
revestidos por tecido. 

S/marca Sykes 1,5 

Bastidor em madeira, com o diâmetro de 25cm  Sykes 15 
Bastidor em madeira, com o diâmetro de 20cm  Sykes 10 
Aro de bordar em metal, fixo, com o diâmetro 
de 7cm 

 Sykes 10 

Agulhas (2) de fazer meia, em aço. 
(O conjunto está incompleto. Deveriam ser 5 
agulhas). 
Produzidas manualmente no Alto Alentejo, em 
Portugal (?). 

S/marca Sykes 15/ 
cada 

Agulhas (3) em metal, grandes, para acolchoar. S/marca Sykes 15/ 
cada 

Ganchos (2) em metal, com cabeça em vidro, 
para chapéu de senhora. 

S/marca Sykes 20/ 
cada 

Embalagem de plástico, com conjunto de três 
agulhas de diferentes espessuras, para bordar, 
com cabo em massa. 
Embalagem com inscrição: 
Lavor 
Tricot 
Portugal 
 
Para usar em conjunto com um bastidor e 
linhas para bordar. 

Lavor Sykes 10 

Conjunto de três agulhas de diferentes 
espessuras, para bordar, com cabo em massa. 
 
Para usar em conjunto com um bastidor e 
linhas para bordar. 

Lavor (?) Sykes 7,5 

Agulha fixa em cabo de massa, para bordar. 
 
Para usar em conjunto com um bastidor e 
linhas para bordar. 

S/marca Sykes 5 

Transferidor de pontos 2x2 (um com dos lados 
com duas agulhas smirna para bordar, utilizada 
principalmente para confeção de tapetes e 
tapeçarias de parede)  

Malador (?) Sykes 10 

Transferidores (2) de Pontos 2x1 Malador (?) Sykes 10/ 
cada 
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Transferidor de Pontos 1x1 Malador (?) Sykes 10 
Agulha de metal com cabo em madeira, para 
enfiar a linha na agulha da máquina de costura.  

(ilegível) Sykes 10 

Instrumento em massa (?) pontiagudo com a 
seguinte inscrição gravada: 
TRADE SANTARY MARK  
STERILIZED 

TRADE SANTARY MARK Sykes 10 

Palheta  
(já foi incorporada a outra para formar o par; 
usava-se para virar os bicos da camisa para 
baixo) 

S/marca Sykes 10 

Caixa de cartão com a seguinte inscrição num 
dos topos: 
MAURICIO 
Export 
MADE IN PORTUGAL 
Tem escrito à mão: 208 
19/8/1964 (…) 

Mauricio Sykes 5 

Alfinetes (2) de metal com cabeça de pérola 
sob base de metal trabalhada. 

S/marca Sykes 10/ 
cada 

Alfinete de metal com cabeça de pérola. S/marca Sykes 3,5 
Alfinete de metal com cabeça com vidrilho e 
metal, formando uma flor. 

S/marca Sykes 5 

Embalagem de Palitos Portugueses Speciales. Palitos Portugueses 
Speciales 

Sykes 5 

Cardadeira, em madeira S/marca Sykes 10 
Caixa de cartão. 
Inscrição à mão no fundo: 
António (?) Reis 

S/marca Sykes 5 

Gancho em madeira para fazer renda de 
gancho, com agulha de croché e fio de lã. 
Gravada na madeira: 
Lembrança da Curia. 

CURIA Sykes 30 

Papel de embrulho da casa comercial Curia, 
com a seguinte informação estampada: 
GRANDE BAZAR DE ARTE REGIONAL 
 
A Curia espera-o 
e o 
GRANDE BAZAR DE ARTE REGIONAL 
“E.F.N.” 
Situado no fortíssimo Parque das Termas 
TELF.35 
 
“E.F.N.” 
Visitem as Termas de Monte Real 
e o 
GRANDE BAZAR DE ARTE REGIONAL 
“E.F.N.” 
Situado no fortíssimo Parque das Termas 
TELF.62168 
 
“E.F.N.” 
Visitem a praia da Figueira da Foz 
a mais bela de Portugal 
e o 
GRANDE BAZAR DE ARTE REGIONAL 
“E.F.N.” 
na Rua Cândido Reis, nº 91 
TELF.2512 
 
(papel que embrulha o gancho de madeira 
acima descrito) 

GRANDE BAZAR DE 
ARTE REGIONAL 

Sykes 5 
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Álbum, com gravação na capa, Paula de 
Carvalho. 
(álbum de recortes feito por Irene Bento dos 
Reis; década de 1960 ?). 

 Sykes 10 

Revista de periodicidade mensal (com início de 
publicação em julho de 1945), 
Mãos de Fada. Revista de Lavores Femininos, 
ed. Mário de Aguiar, Lisboa: 
Nº 23, maio de 1947 
Nº 30, suplemento 
Nº31, janeiro 1948 
Nº 32, com suplemento 
Nº 33, com suplemento 
Nº34 
Nº 35 
Nº36 
Nº 37, com suplemento 
Nº 38, suplemento 
Nº 39, com suplemento 
Nº 40, com suplemento 
Nº 41, com suplemento 
Nº 42, com suplemento 
Nº 43, janeiro 1949, com suplemento 
Nº 44, com suplemento 
Nº 45, com suplemento 
Nº 46, suplemento 
Nº 47, com suplemento 
Nº 49, suplemento 
Nº 50,  
Nº 51, suplemento 
Nº 52, com suplemento 
Nº53, com suplemento 
Nº 54, suplemento 
Nº 55, janeiro 1950, com suplemento 
Nº 56, com suplemento 
Nº 57, com suplemento 
Nº 60 
Nº 61, com suplemento 
Nº 62,  
Nº 63, suplemento 
Nº 64 
Nº 65 suplemento 
Nº 66 
Nº 67, janeiro 1951 
Nº 68 
Nº 69, com suplemento 
Nº 70, com suplemento 
Nº 71, com suplemento 
Nº 72 
Nº 73, suplemento 
Nº 74, com suplemento 
Nº 76 
Nº 77, com suplemento 
Nº 78 
Nº 79, janeiro 1952 
Nº 80 
Nº 81, com suplemento 
Nº 82 
Nº 83, maio 1952 
 
(a integrar no Centro de Documentação 
Anselmo Braamcamp Freire) 

 Sykes 20/ 
cada 
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Revista, Cinderela, nº 2, Abril 1955 
 
(a integrar no Centro de Documentação 
Anselmo Braamcamp Freire) 

 Sykes 20 

Suplemento Para ti, nº 276 (de lavores).  
 
(a integrar no Centro de Documentação 
Anselmo Braamcamp Freire) 

 Sykes 10 

Revista, Crochetar, ed. Agência Portuguesa de 
Revistas: 
Nº 1 a Nº 7 (anos 1971 a 1972; com publicação 
irregular) 
(a integrar no Centro de Documentação 
Anselmo Braamcamp Freire) 

 Sykes 10/ 
cada 

Revista, Figurino, ano 1, Nº 3, setembro 1966 
 
(a integrar no Centro de Documentação 
Anselmo Braamcamp Freire) 

 Sykes 20 

Revista,La Femme Elégante, nº 530, 1959 
 
(a integrar no Centro de Documentação 
Anselmo Braamcamp Freire) 

 Sykes 20 

Revista SCHONER WOHNEN, junho 1962 
 
(a integrar no Centro de Documentação 
Anselmo Braamcamp Freire) 

 Sykes 15 

Revista Freundin, Nº 5, 2 de março de 1965 
 
(a integrar no Centro de Documentação 
Anselmo Braamcamp Freire) 

 Sykes 20 

Revista, Holiday, outubro 1969 
 
(a integrar no Centro de Documentação 
Anselmo Braamcamp Freire) 

 Sykes 15 

Revista, Femirama, julho 1967 
 
(a integrar no Centro de Documentação 
Anselmo Braamcamp Freire) 

 Sykes 15 

Revista, Constanze, Nº 49, 1962 e Nº 34, 1967 
 
(a integrar no Centro de Documentação 
Anselmo Braamcamp Freire) 

 Sykes 15/ 
cada 

Revista, Cláudia, Nº 254, novembro, 1982 
 
(a integrar no Centro de Documentação 
Anselmo Braamcamp Freire) 

 Sykes 10 

Revista, Desfile, Nº 163, abril 1983 
 
(a integrar no Centro de Documentação 
Anselmo Braamcamp Freire) 

 Sykes 10 

Revista, Elle Portuguesa, Nº 4, janeiro 1989 
 
(a integrar no Centro de Documentação 
Anselmo Braamcamp Freire) 

 Sykes 10 

Revista Elle, Nº 1390, 7 agosto 1972 
 
(a integrar no Centro de Documentação 
Anselmo Braamcamp Freire) 

 Sykes 15 

Revista, Lorenti’s, Nº 1, setembro 1971 
 
(a integrar no Centro de Documentação 
Anselmo Braamcamp Freire) 

 Sykes 20 
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Revista, Film und Frau (o Figurino de ouro, 
outono- inverno 1963/64; a grande revista 
alemã em texto português), Nº 24, 1963 
 
(a integrar no Centro de Documentação 
Anselmo Braamcamp Freire) 

 Sykes 20 

Ponteira (para picar os animais) S/marca Carlos Pinheiro 20 
Agulhas (2) de metal (para coser as sacas de 
sarapilheira) 

S/marca Carlos Pinheiro 10/ 
cada 

Tesoura de metal (para cortar a sarapilheira)  Carlos Pinheiro 15 
Saiote Sem marca Ana Paula da 

Costa Lopes 
4 

Combinação Sem marca Ana Paula da 
Costa Lopes 

5 

Sari Mathrubhumi Textile Mills Ana Paula da 
Costa Lopes 

40 

Par de sandálias Swastik Leather works Ana Paula da 
Costa Lopes 

20 

Capacete miniatura II Guerra Sem marca Olga Maria Rebelo 
Seromenho de 
Almeida Graça 

20 

Caderneta Militar II Guerra Severo, Freitas, Mega & 
C.ª 

Olga Maria Rebelo 
Seromenho de 
Almeida Graça 

5 

Televisão  Phillips Maria da Graça 
Contreiras de 
Matos 
Mascarenhas 
Pessoa 

75 

Moeda ceitil D. Afonso V  Francisco do 
Rosário dos Reis 

20 

Moeda ceitil D. Manuel I  Francisco do 
Rosário dos Reis 

20 

Moeda ceitil D. João III  Francisco do 
Rosário dos Reis 

20 

V Reis 1799 D. Maria I  Francisco do 
Rosário dos Reis 

25 

Pataco 40 reis 1824 D. João VI  Francisco do 
Rosário dos Reis 

10 

X Reis 1843 D. Maria II  Francisco do 
Rosário dos Reis 

20 

X Reis 1884 D. Luiz  Francisco do 
Rosário dos Reis 

10 

XX Reis 1883 D. Luiz  Francisco do 
Rosário dos Reis 

10 

5 Reis 1895 D. Carlos  Francisco do 
Rosário dos Reis 

5 

2 Centavos 1920  Francisco do 
Rosário dos Reis 

3 

5 Centavos 1921  Francisco do 
Rosário dos Reis 

4 

X centavos 1957  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

X centavos 1959  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

X centavos 1962  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

X centavos 1964  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

X centavos 1966  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 
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X centavos 1968  Francisco do 

Rosário dos Reis 
2 

X centavos 1969   Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

10 Centavos 1972  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1,50 

10 Centavos 1975  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1,50 

10 Centavos 1976  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1,50 

XX centavos 1949   Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

XX centavos 1955   Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

XX centavos 1958   Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

XX centavos 1959   Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

XX centavos 1960   Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

XX centavos 1963   Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

XX centavos 1964   Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

XX centavos 1965   Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

XX centavos 1966   Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

XX centavos 1967   Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

XX centavos 1968   Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

50 Centavos 1916  Francisco do 
Rosário dos Reis 

10 

50 Centavos 1929  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

50 Centavos 1930  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

50 Centavos 1944  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

50 Centavos 1945  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

50 Centavos 1946  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

50 Centavos 1947  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

50 Centavos 1951  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1,50 

50 Centavos 1952  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1,50 

50 Centavos 1955  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1,50 

50 Centavos 1958  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

50 Centavos 1960  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

50 Centavos 1961  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

50 Centavos 1962  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

50 Centavos 1963  Francisco do 2 
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Rosário dos Reis 
50 Centavos 1963  Francisco do 

Rosário dos Reis 
2 

50 Centavos 1964  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

50 Centavos 1965  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

50 Centavos 1966  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

50 Centavos 1967  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

50 Centavos 1970  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

50 Centavos 1971  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

50 Centavos 1972  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

50 Centavos 1973  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

50 Centavos 1974  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

50 Centavos 1977  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

1 Escudo –  
5 outubro 1910 (Prata) 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

50 

1 Escudo 1929  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

1 Escudo 1930  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

1 Escudo 1931  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

1 Escudo 1940  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

1 Escudo 1951  Francisco do 
Rosário dos Reis 

4 

1 Escudo 1959  Francisco do 
Rosário dos Reis 

4 

1 Escudo 1962  Francisco do 
Rosário dos Reis 

4 

1 Escudo 1966  Francisco do 
Rosário dos Reis 

4 

1 Escudo 1971  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1,50 

1 Escudo 1973  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1,50 

1 Escudo 1974  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1,50 

1 Escudo 1978  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1,50 

1 Escudo 1981  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

1 Escudo 1983  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

1 Escudo 1984  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

1 Escudo 1985  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

1 Escudo 1988  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

1 Escudo 1990  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 
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1 Escudo 1991  Francisco do 

Rosário dos Reis 
1 

1 Escudo 1994  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

1 Escudo 1996  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

1 Escudo 1997  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

1 Escudo 2001  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

2$50 Escudos 1965  Francisco do 
Rosário dos Reis 

8 

2$50 Escudos 1966  Francisco do 
Rosário dos Reis 

5 

2$50 Escudos 1967  Francisco do 
Rosário dos Reis 

5 

2$50 Escudos 1968  Francisco do 
Rosário dos Reis 

4 

2$50 Escudos 1969  Francisco do 
Rosário dos Reis 

3 

2$50 Escudos 1971  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

2$50 Escudos 1972  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

2$50 Escudos 1974  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

2$50 Escudos 1977  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

2$50 Escudos 1978  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

2$50 Escudos 1979  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

2$50 Escudos 1980  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

2$50 Escudos 1982  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

2$50 Escudos 1983  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

2$50 Escudos 1984  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

5$00 Escudos 1964  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

5$00 Escudos 1965  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

5$00 Escudos 1966  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

5$00 Escudos 1967  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

5$00 Escudos 1968  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

5$00 Escudos 1969  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

5$00 Escudos 1970  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

5$00 Escudos 1974  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

5$00 Escudos 1975  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

5$00 Escudos 1977  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

5$00 Escudos 1978  Francisco do 1 



Museu Municipal de Loures – DOAÇÕES 2016 
 

Rosário dos Reis 
5$00 Escudos 1979  Francisco do 

Rosário dos Reis 
1 

5$00 Escudos 1980  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

5$00 Escudos 1982  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

5$00 Escudos 1983  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

5$00 Escudos 1984  Francisco do 
Rosário dos Reis  

1 

5$00 Escudos 1985  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

5$00 Escudos 1990  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

5$00 Escudos 1991  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

5$00 Escudos 1992  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

5$00 Escudos 1993  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

5$00 Escudos 1994  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

5$00 Escudos 1995  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

5$00 Escudos 1998  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

5$00 Escudos 2001  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

10$00 Escudos 1987  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

10$00 Escudos 2001  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

20$00 Escudos 1987   Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

20$00 Escudos 1989  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

20$00 Escudos 1998  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

20$00 Escudos 2001  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

25$00 Escudos 1982 Liberdade e democracia  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

25$00 Escudos 1984 Liberdade e democracia  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

50$00 Escudos 1988  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

50$00 Escudos 2001  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

100$00 Escudos 1990 Pedro Nunes  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

100$00 Escudos 1991 Pedro Nunes  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

100$00 Escudos 1998 Pedro Nunes  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

100$00 Escudos 2001 Pedro Nunes  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

200$00 Escudos 1992 Garcia da Orta  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

200$00 Escudos 1997 Garcia da Orta  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 
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200$00 Escudos 1998 Garcia da Orta  Francisco do 

Rosário dos Reis 
2 

200$00 Escudos 2001 Garcia da Orta  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

200$00 Moeda Comemorativa Lisboa Capital 
Europeia da Cultura 1994 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

200$00 Moeda Comemorativa 50º Aniversário 
da ONU 1995 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

100$00 Moeda Comemorativa Escudos Afonso 
Henriques 1985 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

250$00 Moeda Comemorativa Batalha de 
Ourique 1989 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

3 

200$00 Moeda Comemorativa D Henrique o 
Navegador 1994 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

100$00 Moeda Comemorativa Madeira 1989  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

100$00 Moeda Comemorativa Arquipélago dos 
Açores 1989 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

25$00 Moeda Comemorativa Cortes de 
Coimbra 1985 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

100$00 Moeda Comemorativa D. Nuno Alvares 
Pereira 1985 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

100$00 Moeda Comemorativa Cabo Bojador 
1987 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

100$00 Moeda Comemorativa Diogo Cão 1987  Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

200$00 Moeda Comemorativa Tratado de 
Tordesilhas 1994 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

200$00 Moeda Comemorativa D João II 
Príncipe Perfeito1995 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

200$00 Moeda Comemorativa Colombo e 
Portugal 1991 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

100$00 Moeda Comemorativa Bartolomeu Dias 
– Cabo da Boa Esperança 1988 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

200$00 Moeda Comemorativa Vasco da Gama 
– Primeira Viagem Lisboa Calecute 1998 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

200$00 Moeda Comemorativa Pedro Alvares 
Cabral – Brasil 1500 – 1999 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

200$00 Moeda Comemorativa S. Francisco 
Xavier 1997 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

200$00 Moeda Comemorativa Afonso de 
Albuquerque – 
1995 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

200$00 Moeda Comemorativa Fernão de 
Magalhães – Primeira viagem à volta do mundo 
–  
2000 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

200$00 Moeda Comemorativa Ilhas de Solor e 
Timor – 1995 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

200$00 Moeda Comemorativa Macau – 1996  Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

100$00 Moeda Comemorativa D. António Prior 
do Crato – 1995 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

200$00 Moeda Comemorativa Restauração da 
Independência – 1990 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

2,50€ Moeda Comemorativa Torre de Belém – 
2009 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

3 

2,50€ Moeda Comemorativa Bicentenário das 
Linhas de Torres – 2010 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

3 

2,50€ Moeda Comemorativa Terreiro do Paço – 
2010 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

3 
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2,50€ Moeda Comemorativa Mosteiro dos 
Jerónimos – 2009 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

3 

5,00€ Moeda Comemorativa Mosteiro da 
Batalha – 2005 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

8 

5,00€ Moeda Comemorativa Mosteiro de 
Alcobaça – 2006 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

8 

500$00 Moeda Comemorativa Ponte Vasco da 
Gama – 1998 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

4 

5,00€ Moeda Comemorativa Convento de 
Cristo – 2004 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

8 

2,00€ Moeda Comemorativa I Centenário da 
República – 2010 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

3 

2,00€ Moeda Comemorativa Fernão Mendes 
Pinto – 2011 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

3 

1000$00 Moeda Comemorativa IV Centenário 
da Morte de Camões – 1580 – 1980 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

15 

100$00 Moeda Comemorativa Camilo Castelo 
Branco – 1990 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

5$00 Moeda Comemorativa Centenário da 
Morte de Alexandre Herculano – 1977 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

1 

2$50 Moeda Comemorativa Centenário da 
Morte de Alexandre Herculano – 1977 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

0,75 

25$00 Moeda Comemorativa Centenário da 
Morte de Alexandre Herculano – 1977 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

1,50 

100$00 Moeda Comemorativa Poeta Fernando 
Pessoa – 1985 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

500$00 Moeda Comemorativa Centenário da 
Morte de Eça de Queiroz – 2000 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

4 

2,50€ Moeda Comemorativa José Saramago – 
Escritores Europeus – 2013 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

3 

100$00 Moeda Comemorativa Exposição 
Mundial de Lisboa – EXPO 98 – 1997 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

200$00 Moeda Comemorativa EXPO 98 – 1998  Francisco do 
Rosário dos Reis 

3 

200$00 Moeda Comemorativa Exposição 
Mundial de Lisboa – EXPO 98 – 1997 

 Francisco do 
Rosário dos Reis 

2 

TOTAL 7.179,75 
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DESIGNAÇÃO 

 

 
MARCA 

 
DOADOR 

 
VALOR 

€ 
1 BILHA Marca pintada O.AL. 1901 Américo Helder G. 

Ferreira 
250 

1 GALHETEIRO Marca estampada 
OUTEIRO-ÁGUEDA 

Américo Helder G. 
Ferreira 

300 

1 VASO  Marca estampada 
CARVALHINHO 

Américo Helder G. 
Ferreira 

75 

1 PRATO Marca estampada 
CARVALINHO 

Américo Helder G. 
Ferreira 

50 

1 TRAVESSA Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

Américo Helder G. 
Ferreira 

100 

1  TAMPA DE TERRINA Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

Américo Helder G. 
Ferreira 

20 

16 PRATO RASO Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

Américo Helder G. 
Ferreira 

20/cada 

8 PRATO FUNDO  Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

Américo Helder G. 
Ferreira 

20/cada 

11 PRATO P/FRUTA Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

Américo Helder G. 
Ferreira 

15/cada 

9 PRATOS P/DOCE Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

Américo Helder G. 
Ferreira 

10/cada 

1 MOLHEIRA Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

Américo Helder G. 
Ferreira 

40 

1 Figura TOURO E 
TOUREIRO 

Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

José Leonel R. Ferreira 500 

1 TRAVESSA Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

José Leonel R. Ferreira 100 

1 CAIXA P/PÓ DE ARROZ Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

José Leonel R. Ferreira 25 

1 CHÁVENA P/CAFÉ Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

José Leonel R. Ferreira 5 

1 BULE Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

Jorge Fradique F. 
Carrola 

40 

1 TAÇA Marca Fábrica de loiça de 
Sacavém 

Jorge Fradique F. 
Carrola 

30 

10 PIRES P/CHÁVENA DE 
CHÁ 

Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

Jorge Fradique F. 
Carrola 

5/cada 

7 PRATOS FUNDOS Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

Jorge Fradique F. 
Carrola 

20/cada 

1 TERRINA Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

João Paulo Azevedo 
Baptista 

100 

1 MOLHEIRA Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

João Paulo Azevedo 
Baptista 

50 

1  TRAVESSA 
P/MOLHEIRA 

Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

João Paulo Azevedo 
Baptista 

40 

3 AZEITONEIRAS Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

João Paulo Azevedo 
Baptista 

30/cada 

7 TRAVESSAS Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

João Paulo Azevedo 
Baptista 

60 /cada 

8 PRATOS FUNDOS Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

João Paulo Azevedo 
Baptista 

30/cada 

6 PRATOS RASOS Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

João Paulo Azevedo 
Baptista 

30/cada 

6 PRATOS 
P/SOBREMESA 

Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

João Paulo Azevedo 
Baptista 

20/cada 

1 TRAVESSA Marca gravada 
Coroa/Sacavém - BH 

Maria Helena Oliveira 100 
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1 PRATO COBERTO Marca estampada Gilman & 

Cta - Sacavém 
Maria Helena Oliveira 200 

1 AZEITONEIRA Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

Maria Helena Oliveira 20 

1 TRAVESSA Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

Maria Helena Oliveira 75 

1 TAMPA Sem marca Maria Helena Oliveira 5 
4 PRATOS FUNDOS Marca estampada Real 

Fábrica de Sacavém 
Maria Helena Oliveira 30/cada 

4 PRATOS FUNDOS  Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

Maria Helena Oliveira 20/cada 

7 PRATOS RASOS Marca estampada Real 
Fábrica de Sacavém 

Maria Helena Oliveira 30/cada 

2 PRATOS RASOS Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

Maria Helena Oliveira 20/cada 

8 PRATOS P/FRUTA Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

Maria Helena Oliveira 15/cada 

8 PRATO P/DOCE Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

Maria Helena Oliveira 10/cada 

1 PIRES Marca estampada Fábrica 
da Loiça de Sacavém - S 

José David Ferreira 
Baena Nunes da Silva 

5 

1 CAIXA FERRADURA Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

Edmundo Rijo 50 

1 CINZEIRO Marca estampada Gilman & 
Cta - Sacavém 

Hector Castro 50 

1 MOSTARDEIRA Sem marca Hector Castro 50 
1 CHÁVENA P/ CAFÉ Marca estampada Lusitânia 

/CFCL/ Portugal 
Maria Manuel Almeida 
Caldeira 

5 

1 AZULEJO Fábrica Santana Maria João Diogo 20 
2 PRATOS Marca estampada Fábrica 

de Loiça de Sacavém - S 
Guilhermina Maria 
Paulino 

10/cada 

1 PISA-PAPÉIS Sem marca Albertina Martins 10 
1 JARRO Carimbo Fábrica de Loiça de 

Sacavém 
Albertina Martins 30 

2 TIGELAS Carimbo Fábrica de Loiça de 
Sacavém – Made in Portugal 

Albertina Martins 10/cada 

2 CHÁVENAS P/CAFÉ Carimbo Fábrica de Loiça de 
Sacavém – Portugal 

Albertina Martins 5 /cada 

3 PRATO RASO Decalque Fábrica de Loiça 
de Sacavém  

Albertina Martins 10 

1 SALEIRO Sem marca  Albertina Martins 10 
1 TAÇA Sem marca Albertina Martins 10 
9 BUCHAS DE MADEIRA OLAIO Albertina Martins 1/cada 
1 ROLA DA MASSA OLAIO Albertina Martins 5 
1 TÁBUA OLAIO Albertina Martins 5 
1 COFRE MADEIRA OLAIO Albertina Martins 20 
2 CHAVES METAL OLAIO Albertina Martins 75/cada 
1 CAPA PLÁSTICA 

(a integrar no CDMJA) 
FLS, SARL Albertina Martins 5 

1 CARTÃO DE 
FUNCIONÁRIA 
(a integrar no Centro 
Documentação Manuel 
Joaquim Afonso) 

FLS Albertina Martins 5 

1 CARTÃO DE 
COLABORADOR 
(a integrar no Centro 
Documentação Manuel 
Joaquim Afonso) 

FLS Albertina Martins 5 
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1 FOTOGRAFIA GRUPO 

TRABALHADORES 
(a integrar no Centro 
Documentação Manuel 
Joaquim Afonso) 

OLAIO Albertina Martins 5 

1 FATURA 
(a integrar no Centro 
Documentação Manuel 
Joaquim Afonso) 

OLAIO Albertina Martins 5 

1 PLACA CERÂMICA 
C/RETRATO 

Sem marca Alda da Conceição 
Pinheiro Lourenço 

300 

1 FOTOGRAFIA POSTAL Sem marca Alda da Conceição 
Pinheiro Lourenço 

100 

1 LEITEIRA Marca estampada Gilman & 
Cta. 

António José Borrani 
Teixeira 

30 

2 PRATOS  Marca estampada Gilman & 
Cta 

Jorge Manuel V. Aniceto 20/cada 

2  PRATOS  Marca estampada 
Massarelos 

Jorge Manuel V. Aniceto 20/cada 

1 TRAVESSA Sem marca Jorge Manuel V. Aniceto 25 
8 ASSADEIRAS Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 

Martins 
15/cada 

4 PRATOS DE COZINHA Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

20/cada 

3  TRAVESSAS Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

30/cada 

2 TIGELAS P/BOLOS Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

15/cada 

13 TIGELAS Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

20/cada 

3 POTES Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

15/cada 

15 BOIÕES Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

50/cada 

4  CANECAS Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

10/cada 

4 JARROS Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

40/cada 

29 PRATOS FUNDOS Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

25/cada 

22 PRATOS RASOS Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

25/cada 

2 PRATO P/BOLO Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

40/cada 

2 PRATO P/DOCE Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

15/cada 

1 PRATO P/FRUTA Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

10 € 

2 AZEITONEIRAS Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

30/cada 

15 PIRES P/CHÁVENA DE 
CHÁ 

Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

10/cada 

17 PIRES P/CHÁVENA DE 
CHÁ 

Fábrica de Loiça de 
Sacavém - S 

Isabel Amado e Catarina 
Martins 

8/cada 

2  BULES Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

50/cada 

2 LEITEIRAS Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

30/cada 

4 AÇUCAREIROS Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

30/cada 
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1 TORTEIRA Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 

Martins 
40 

1 CHÁVENA 
ALMOÇADEIRA 
C/PIRES 

Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

50 

1 TAÇA P/CALDO 
C/PIRES 

Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

50 

1 CONJUNTO 
P/TORRADAS 

Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

200 

9 CHÁVENAS c/PIRES 
P/CHÁ 

Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

20/cada 

10 CHÁVENA c/PIRES 
P/CAFÉ 

Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

15/cada 

1 CHÁVENA PARA CAFÉ Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

5 

5 GUARDA JÓIAS Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

20/cada 

1 BACIA DE CAMA Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

20 

1 CAIXA p/ ESCOVAS Gilman & Cta. Isabel Amado e Catarina 
Martins 

30 

1 CHÁVENA 
ALMOÇADEIRA 
c/PIRES 

R.B. - Alcobaça Isabel Amado e Catarina 
Martins 

40 

2 CASTIÇAIS R.B. - Alcobaça Isabel Amado e Catarina 
Martins 

40/cada 

1 GALHETEIRO R.B. - Alcobaça Isabel Amado e Catarina 
Martins 

60 

1 ROUPEIRO Móveis Olaio Isabel Amado e Catarina 
Martins 

300 

1 ESTANTE Móveis Olaio Isabel Amado e Catarina 
Martins 

200 

1 ESPELHO C/MOLDURA Móveis Olaio Isabel Amado e Catarina 
Martins 

150 

3 PEÇAS DECORATIVAS 
EM MADEIRA 

Dado, veado e bola Isabel Amado e Catarina 
Martins 

60 
50 
80 

TOTAL 11.034 
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DESIGNAÇÃO MARCA DOADOR VALOR 
€ 

Rótulo para garrafa, em papel, em formato 
retangular, com o seguinte texto impresso: 
BRANCO 
BUCELAS 
JOÃO CAMILO ALVES; LDA. 
BUCELAS  PORTUGAL 
e com o símbolo da empresa comercial. 

 Maria Albertina 
Peixoto Carvalho e 
Luís Manuel 
Peixoto Carvalho 
(Peixoto Carvalho) 

35 

Rótulo para garrafa, em papel, em formato oval, 
com o seguinte texto impresso: 
No símbolo da empresa comercial: 
JOÃO CAMILLO ALVES L.DA 
MARCA REGISTADA 
VITI-VINICULTORES 
LISBOA  (PORTUGAL) 
 E no corpo do rótulo: 
AGUARDENTE 
MOSCATEL 
CAMILLO ALVES 

 Peixoto Carvalho 35 

Capa de procissão ofertada à Igreja Matriz de 
Bucelas em 1947 

S/marca Paróquia de Nossa 
Senhora da 
Purificação de 
Bucelas – 
Maria Augusta 
Capricho e Padre 
Tiago Miguel 
Fialho Neto 

150 

COLEÇÃO DE UTENSÍLIOS DE TRABALHO E 
PEÇAS USADAS E FEITAS PELO MESTRE 
FUNILEIRO Augusto Manuel Pereira (iniciou a 
arte em 1927 e trabalhou até 1997; pai da 
doadora): 
 
Torno. 

S/marca Maria Augusta 
Assis Pereira 
Gomes (Gomes) 

200 

Fieiras (2). S/marca Gomes 250/ 
cada 

Rolamentos para as fieiras (2 conjuntos) S/marca Gomes 100/ 
cada 

Mala em metal, para transporte de ferramenta. 
 

S/marca Gomes 50 

Bigorna. S/marca Gomes 300 
Ferro de soldar a gasolina. RAPIDE EXPRESS Gomes 100 

 
Ferro de soldar a gasolina. Original BORTHEL (?) Gomes 100 
Ferro de soldar a gás: 
Original SIEVERT 
MADE IN SWEDEN 

Original SIEVERT Gomes 100 

Descanso para ferro de soldar. S/marca Gomes 40 
Maçarico. (?) Gomes 75 
Maços (4) de madeira. S/marca Gomes 35/ 

cada 
Caixa de folha-de-flandres (sem tampa). S/marca Gomes 5 
Metros (4) de carpinteiro. S/marca Gomes 20/ 

cada 
Moldes (5) para fabrico de vasilhas. S/marca Gomes 10/ 

cada 
Molde para bilha, para identificação de medida 
de 20L. 

S/marca Gomes 10 

Molde para bilha, para identificação de medida. S/marca Gomes 7,5 
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Peças (3) para pulverizadores. 
Marcas incisas: 
HIPÓLITO Nº15 (?) ou Nº 16 (?) 
Nº 15 A 

Hipólito Gomes 10/ 
cada 

Chave hexagonal, para dois tamanhos. S/marca Gomes 10 
Pincel com cabo em folha de zinco e pêlo de 
rabo de burro. 

S/marca Gomes 10 

Instrumentos de punção (3) S/marca Gomes 10/ 
cada 

Conjunto de tachas de vários tamanhos e um 
rebite 

S/marca Gomes 15/ 
Conj. 

Moldes de letras e números (53) em chapa de 
zinco. 

S/marca Gomes 15/ 
cada 

Molde de letra em cartão. S/marca Gomes 5 
Chapa em metal, com o nome inciso, Manuel 
Batista Alves Pedroso. 

S/marca Gomes 10 

Chapa em metal, com o nome e localidade 
incisos, FRANCISCO DOS SANTOS, VILA DE 
REI BUCELAS. 

S/marca Gomes 10 

�ormas (4) em alumínio. S/marca Gomes 7,5/ 
cada 

Canabarros (3) em folha de zinco. S/marca Gomes 40/ 
cada 

Funil em folha de zinco galvanizada. S/marca Gomes 15 
Funil em folha de zinco S/marca Gomes 7,5 
Bilhas (2) em folha de zinco, para vinho. S/marca Gomes 15/ 

cada 
Martelos (3). S/marca Gomes 40/ 

cada 
Medida de 1L. S/marca Gomes 15 
Conjunto de medidas (4) em alumínio: ½ l; 1 dl; 
½ dl e 1/8 dl. 

S/marca Gomes 30/ 
cada 

Peça em chapa de zinco para proteger a mão do 
funileiro no manejo da fieira. 

S/ marca Gomes 20 

Chave. S/marca Gomes 10 
Peça em metal, para fazer uma abertura nos 
regadores. 

S/marca Gomes 20 

Peça em metal, de funileiro não identificada. S/marca Gomes 10 
Corredores (4) em folha de zinco galvanizada. S/marca Gomes 15/ 

cada 
Pedra de amolar S/marca Gomes 75 
Reprodução de fotografia 20 x 25cm, a p/b, 
emoldurada com placa de madeira no verso e 
placa de acrílico na frente (as molas que 
prendem estão enferrujadas; convém substituir). 
Manuscrito sobre a foto: “Ano 1950”; 
“Recordação Avó Laura”. Descrição: Cena de 
Vindima: rapaz e rapariga a vindimar para dentro 
de cestos vindimos em vime. 
 
(a anexar no Centro de Documentação Camilo 
Alves) 

 Laura Paulino 5 

Publicação:  
Da quinta da Almoinha à estação Vitivinícola 
Nacional Dois Portos 
 
(a anexar no Centro de Documentação Camilo 
Alves) 

 José Joaquim dos 
Santos 

20 
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Recorte de gravura – onde se vê uma imagem de 
feira de Caldas da Rainha, com a venda de 
cestos vindimos semelhantes a esta região 
 
(a anexar no Centro de Documentação Camilo 
Alves) 

 José Joaquim dos 
Santos 

5 

TOTAL 3.695 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 372/2017 
 
 

4.ª Alteração ao Orçamento 2017 e Opções do Plano 2017-2020 
 
 
 




















