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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

96.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 9 de agosto de 2017 

 
 
 

Notas: 
 
O Sr. Vereador Fernando José da Costa 
compareceu à Reunião às 10h16. 
 
O Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão 
compareceu à Reunião às 10h20. 

 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Justificadas as faltas do Sr. Presidente da 
Câmara, das Sr.ªs Vereadoras Maria Eugénia 
Cavalheiro Coelho e Sónia Alexandra da Silva 
Paixão dos Santos Bernardo Lopes e dos Srs. 
Vereadores Ricardo Jorge Monteiro Lima e João 
Luís da Costa Nunes à presente Reunião. 

 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 91.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 31 de maio de 
2017. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, com a ausência 
dos Srs. Vereadores Fernando José da Costa e 
Ricardo Jorge Colaço Leão, não tendo 
participado na votação os Srs. Vereadores 
Sérgio Manuel Pratas, José Manuel Rocha 
Lourenço, Luís Alberto Correia da Silva 
Cardoso e Jorge Daniel Sousa Moreira da Silva 
e a Sr.ª Vereadora Maria Arlete Rodrigues 
Augusto Simão, por não terem estado 
presentes naquela Reunião) 
 
 

Projeto de Ata da 93.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 28 de junho de 
2017. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, com a ausência 
dos Srs. Vereadores Fernando José da Costa e 
Ricardo Jorge Colaço Leão, não tendo 
participado na votação o Sr. Presidente da 
Câmara em exercício, o Sr. Vereador Luís 
Alberto Correia da Silva Cardoso e a Sr.ª 
Vereadora Maria Arlete Rodrigues Augusto 
Simão, por não terem estado presentes 
naquela Reunião) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 6.ª Alteração ao 
Orçamento de 2017 e Opções do Plano 2017-
2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 410/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Existe a necessidade de adquirir algum 

mobiliário e equipamento para a Casa do 
Adro, tendo em consideração o incidente 
ocorrido no mês de julho; 

 
B. Se verifica a necessidade de reforçar algumas 

dotações, nomeadamente a dotação da ação 
“Serviços Diversos” destinada à 
desmobilização e acomodação dos 
monoblocos da antiga Escola Básica n.º 1 de 
Camarate; 

 
C. De acordo com a execução dos projetos 

incluídos no âmbito do Portugal 2020, se torna 
fundamental criar rubrica no capítulo da 
receita. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
Nos termos da alínea d) 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, e do ponto 8.3 do Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação 
vigente, seja aprovada a 6.ª Alteração ao 
Orçamento 2017 e Opções do Plano 2017-2020, 
conforme documento em anexo. 
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Loures, 2 de agosto de 2017 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista, com a ausência do Sr. 
Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento 6.ª Alteração ao Orçamento 
2017 e Opções do Plano 2017-2020 encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da abertura de conta 
bancária no Banco Português de Gestão (BPG). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 412/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Foi realizada uma consulta ao mercado para 

uma aplicação financeira de curto prazo (90 
dias); 

 
B. Após receção, análise e respetiva audiência 

de interessados das propostas, concluiu-se 
que a mais vantajosa é a do Banco Português 
de Gestão (BPG); 

 
C. A Câmara Municipal de Loures não tem, 

atualmente, conta bancária na entidade que 
apresentou a proposta mais vantajosa; 

 
D. O ponto 2.9.10.1.2 do POCAL, Decreto-Lei n.º 

59-A/99, de 22 de fevereiro, define que as 
aberturas de contas bancárias são sujeitas a 
prévia deliberação do órgão executivo. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, nos termos do ponto 
2.9.10.1.2 do Decreto-Lei n.º 59-A/99, de 22 de 
fevereiro - POCAL, a abertura de conta bancária 
no Banco Português de Gestão. 

 
 

Loures, 2 de agosto de 2017 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista, com a ausência do Sr. 
Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 

ECONOMIA E INOVAÇÃO 
 

Proposta de ratificação da adesão à Rede 
Nacional de Incubadoras, através da assinatura de 
Protocolo para a Cooperação e Desenvolvimento 
de Atividades. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 411/2017 

 
Considerando que: 
 
A. No último ano, a Rede Nacional de 

Incubadoras (RNI) tem vindo a mapear e a 
interligar as incubadoras existentes a nível 
nacional; 

 
B. Se pretende aproximar as instituições das 

decisões no que respeita ao apoio ao 
empreendedorismo a iniciativas tais como o 
Startup Voucher - Vale de Incubação; 

 
C. Se pretende que as incubadoras tenham um 

papel dinamizador e promotor respeitante ao 
apoio e financiamento a programas de 
internacionalização das Startups; 

 
D. O Município de Loures, promotor do “Loures 

Inova - Incubadora de Empresas”, foi 
convidado na passada semana, a integrar a 
RNI, com a assinatura de um protocolo para a 
cooperação e desenvolvimento de atividades 
no âmbito dessa rede; 

 
E. O prazo de adesão terminou dia 31 de julho e 

não tendo sido possível reunir 
extraordinariamente a Câmara Municipal, a 
adesão e assinatura do protocolo foram por 
mim efetuadas a 31 de julho de 2017, nos 
termos do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 
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Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no n.º 
3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, ratifique a adesão à Rede Nacional de 
Incubadoras, através da assinatura do Protocolo 
para a Cooperação e Desenvolvimento de 
Atividades. 

 
 

Loures, 2 de agosto de 2017 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

TERMO DE ADESÃO DE MEMBRO 
 

Protocolo para a cooperação 
e desenvolvimento de atividades 

no âmbito da Rede Nacional de Incubadoras 
 

A rede nacional de incubadoras e aceleradoras, 
adiante também designada como RNI, é uma 
iniciativa integrada na estratégia Startup Portugal 
que visa identificar, mapear e interligar as 
incubadoras e aceleradoras de empresas 
existentes no País, criadas por iniciativa de 
universidades, pólos científicos e tecnológicos, 
autarquias, empresas privadas ou entidades 
estrangeiras. Visa também identificar e suprir 
lacunas a nível regional e sectorial. Visa ainda 
promover a cooperação e partilha de, recursos 
físicos e de know-how, de redes de mentores e 
investidores, promover a formação dos seus 
gestores, a profissionalização dos serviços 
oferecidos a empreendedores e empresas 
incubadas e um aumento da competitividade das 
incubadoras portuguesas, a nível nacional e 
internacional. Com esta iniciativa pretende-se que 
as incubadoras tenham um papel central na 
implementação e fiscalização de diversas medidas 
previstas. 
 
 
Entre: 
 
Primeiro outorgante: RNI - Associação Rede 
Nacional de Incubadoras, com o NIF 514439270, e 
morada em Avenida do Empresário, 1, 6000-767, 
Castelo Branco, representada pelo seu 
coordenador geral, João Carlos Neto Mendes 
Borga 
 
e 
 

Segundo outorgante: Município de Loures, 
autarquia local, pessoa coletiva de direito público, 
contribuinte n.º 501294996, com morada na Praça 
da Liberdade, 6, 2674-501 Loures, representada 
por Paulo Jorge Piteira Leão, na qualidade de 
Presidente em exercício da Câmara Municipal de 
Loures. 

 
 

1.º 
(Rede Nacional de Incubadoras - RNI) 

 
A Rede Nacional de Incubadoras tem como 
objetivos; 
 
• Identificar, mapear e interligar as incubadoras 

e aceleradoras de empresas existentes 
através de plataformas eletrónicas, visitas, 
grupos de trabalho, promoção de iniciativas de 
divulgação, e outros; 

 
• Identificar lacunas e oportunidades a nível 

regional e sectorial e promover a sua 
resolução; 

 
• Promover a participação das incubadoras e 

aceleradoras no âmbito de programas 
nacionais de apoio ao empreendedorismo; 

 
• Promover a cooperação e partilha de recursos 

e know-how; 
 
• Promover a formação das equipas de gestão e 

de técnicos de incubadoras; 
 
• Promover a profissionalização dos serviços 

oferecidos a empreendedores e empresas; 
 
• Realizar o Encontro Nacional de Incubadoras 

e dar apoio a outros eventos de trabalho entre 
incubadoras; 

 
• Assegurar a representação das incubadoras 

nacionais em eventos nacionais e 
internacionais; 

 
• Promover acordos para intercâmbios com 

incubadoras internacionais. 
 

2.º 
(Objeto) 

 
Este protocolo define os termos em que se irá 
desenvolver a colaboração entre a RNI - 
Associação Rede Nacional de Incubadoras e o 
segundo outorgante, com vista à integração como 
membro da rede e prossecução das prioridades e 
objetivos previstos nos respetivos considerandos. 
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3.º 
(Direitos dos membros da RNI) 

 
Os membros têm direito a: 
 
1. Beneficiar de exposição comunicacional na 

plataforma da Rede, bem como nas atividades 
desenvolvidas, e em outros materiais de 
divulgação produzidos; 

 
2. Receber informação sobre atividades, 

iniciativas e oportunidades no âmbito da RNI; 
 
3. Participar nas atividades desenvolvidas no 

âmbito da RNI; 
 
4. Promover a divulgação de iniciativas próprias 

através da plataforma da RNI; 
 
5. Utilizar o logótipo de membro da RNI de 

acordo com as normas definidas em 
regulamento específico. 

 
4.º 

(Obrigações dos Membros) 
 

Os membros obrigam-se a: 
 
1. Contribuir para a divulgação e participação 

nas atividades desenvolvidas pela RNI; 
 
2. Manter a informação atualizada sobre as suas 

instituições na plataforma da RNI; 
 
3. Guardar sigilo sobre todas as matérias de que 

tenham conhecimento no âmbito da sua 
participação em júris ou outras atividades da 
RNI quando assim for solicitado; 

 
4. Partilhar o know-how decorrente dos projetos 

desenvolvidos, designadamente através da 
participação em encontros técnicos entre 
membros da RNI, realização de workshops e 
conferências ou outras iniciativas que venham 
a revelar-se úteis para a prossecução dos 
objetivos da iniciativa. 

 
5.º 

(Obrigações de ambas as partes) 
 

1. As partes comprometem-se a promover 
encontros regulares para discussão dos 
planos de iniciativas a desenvolver. 

 
2. Anualmente será feita a avaliação dos níveis 

de execução e resultados resultantes das 
ações de cooperação. 

 
 

6.º 
(Gestão do Protocolo) 

 
Este protocolo é celebrado de boa-fé e executado 
de comum acordo por ambas as partes, pelo que a 
sua gestão é da responsabilidade dos respetivos 
signatários. 
 
Nada no presente Protocolo deverá ser entendido 
como a assunção, por qualquer das partes, de 
quaisquer compromissos financeiros, porquanto o 
objetivo associado à formalização desta parceria 
respeita apenas à criação de condições de 
promoção das atividades a realizar no âmbito da 
RNI. 

 
7.º 

(Duração do protocolo e denúncia) 
 

1. O presente protocolo entra em vigor na data 
da sua assinatura e é válido pelo período de 
dois anos, considerando-se automaticamente 
renovado por iguais e sucessivos períodos se 
não for denunciado por qualquer das partes 
com uma antecedência mínima de 3 meses. 

 
2. O presente Termo de Adesão pode ser 

denunciado, a todo o tempo, pela Direção 
Executiva da Rede ou pelo membro, mediante 
notificação, através de carta registada. 

 
 
 

Loures, aos 31 de julho de 2017. 
 

Município de Loures 
 

Paulo Piteira 
 
 
 

RNI - Associação Rede Nacional de Incubadoras 
 

João Mendes Borga 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
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GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVO 
 

Proposta de retificação da deliberação havida na 
95.ª Reunião Ordinária de Câmara Municipal, 
realizada em 25 de julho de 2017,incidente sobre 
a aceitação, a título de inventário, da doação de 
património arquivístico que se destina a incorporar 
o acervo documental do Arquivo Municipal de 
Loures – Proposta de Deliberação n.º 375/2017 
[publicitada em L o u r e sL o u r e sL o u r e sL o u r e s  MUNICIPAL, Edição n.º 15, de 25 
de julho de 2017, pág. 22]. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 413/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Foi aprovada, na 95.ª reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Loures, de 25 de julho, a 
proposta n.º 375/2017, que deliberou a 
aceitação, a título de inventário, da doação do 
património arquivístico descrito na informação 
59/DGDA/2017, em anexo, e que se destina a 
incorporar o acervo documental do Arquivo 
Municipal de Loures; 

 
B. Se verificou após a sua aprovação que, por 

lapso, não foi referida, no considerando C 
daquela proposta, a manifestação da vontade 
de doação de documentação ao Município por 
Maria Odete Viana Rosa e José Manuel 
Correia de Lemos Viola ambos representados 
por Fernando Pinto Ferreira, e conforme é por 
aqueles manifestado nas declarações de 
doação em anexo à mencionada proposta n.º 
375/2017; 

 
C. Nos termos do n.º 1 do artigo 174.º do Código 

do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
os erros materiais na expressão da vontade do 
órgão administrativo, quando manifestos, 
podem ser retificados, a todo o tempo, pelo 
órgão competente; 

 
D. Há, portanto, manifesto lapso material na 

correta enumeração dos requerentes 
doadores, em manifesta desconformidade com 
o teor da informação n.º 59/DGDA/2017 e 
declarações de doações que fazem parte 
integrante daquela proposta deliberativa. 

 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do n.º 1 do artigo 174.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovar a retificação 
da proposta n.º 375/2017, aprovada na 95.ª 
Reunião Ordinária, de 25 de julho, devendo para o 
efeito o Considerando C passar a ter a seguinte 
redação: 
 
- Foi manifestada a intenção de doar por 

António Carlos Costa Cerqueira, José Manuel 
Correia de Lemos Viola, representado por 
Fernando Pinto Ferreira, Ana Maria Franca, 
representada por Fernando Pinto Ferreira, 
Maria Odete Viana Rosa, representada por 
Fernando Pinto Ferreira e Maria do Carmo da 
Silva Cleto Parreira, ao Município, com vista a 
sua incorporação no acervo documental do 
Arquivo Municipal de Loures, melhor 
identificado na informação técnica n.º 
59/DGDA/2017, de 15 de julho de 2017, em 
anexo. 

 
 

Loures, 1 de agosto de 2017 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

Processo n.º 1637/DOM 
Empreitada de Revitalização do Centro Urbano 
de Camarate 
Proposta de prorrogação, por 129 dias, do prazo 
da empreitada, não havendo lugar a compensação 
financeira por nenhuma das partes, nos termos 
das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 415/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Vibeiras - Sociedade Comercial de Plantas, 

S.A., empresa adjudicatária da empreitada 
“Revitalização do Centro Urbano de 
Camarate”, solicitou prorrogação do prazo 
contratual de 129 dias, tal como consta na 
carta, datada de 04.07.2017, enviada à 
Câmara Municipal de Loures, (webdoc 
E/67905/2017, que se anexa), alegando que o 
atraso da obra deveu-se a motivos que não 
lhe são imputáveis, tal como consta na carta, 
datada de 24.02.2017, enviada à Câmara 
Municipal de Loures (webdoc E/21249/2017), 
que se anexa. 

 
B. De um modo geral e de acordo com análise 

que foi feita na Informação 
0539/DIREP/TG/2017 (webdoc 
E/72225/2017), que se anexa, existem motivos 
para o atraso da obra que não são imputáveis 
ao empreiteiro, existindo também algumas 
dificuldades por parte deste. 

 
C. O empreiteiro prescinde da reposição do 

equilíbrio financeiro do contrato, tal como 
refere nas cartas enviadas à Câmara 
Municipal de Loures, datadas, respetivamente 
de 10.03.2017 (webdoc E/26180/2017) e de 
04.07.2017 (webdoc E/67905/2017). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere a aprovação da 
prorrogação do prazo da empreitada 
“Revitalização do Centro Urbano de Camarate” por 
129 dias, tal como solicitado pelo empreiteiro, sem 
que haja lugar a compensação financeira por 
nenhuma das partes. 
 
… 

 
 
 

Loures, 9 de agosto de 2017 
 

O Presidente em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista, com a ausência do Sr. 
Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
 
 
 
 
Processo n.º 887-T/DOM 
Parque Urbano de Santo António dos 
Cavaleiros - Centro Social e Cultural - 
acabamentos 
Proposta de aprovação da minuta de contrato a 
celebrar entre o Município e a empresa TPS – 
Teixeira Pinto & Soares, S.A., relativo à alteração 
do prazo consignado no contrato n.º 100/2016. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 416/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Foi aprovado pela Câmara Municipal de 

Loures, na sua 92.ª Reunião Ordinária, datada 
de 14.06.2017, o pedido da empresa TPS - 
Teixeira Pinto & Soares, S.A., referente à 
alteração de prazo da empreitada do “Centro 
Comunitário Social e Cultural - Acabamentos” 
com o número de processo 887-T/DOM; 

 
B. A competência para a aprovação da minuta de 

contrato, nos termos 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, 
cabe à Câmara Municipal, enquanto órgão 
competente para a decisão de contratar, tendo 
em conta o valor contratual da empreitada. 

 
 
Assim, tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no número 1 do artigo 98.º do Código dos 
Contratos Públicos (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro), aprovar a minuta do 
contrato a celebrar entre o Município de Loures e 
a empresa TPS - Teixeira Pinto & Soares, S.A., 
relativo à alteração do prazo do contrato n.º 
100/2016, anexa à presente proposta deliberativa. 
 
… 
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Loures, 31 de julho de 2017 
 

O Presidente em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

MODIFICAÇÃO 
AO CONTRATO DE EMPREITADA 

n.º 100/2016 
 

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 Dono de Obra, 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 
 
Teixeira, Pinto & Soares, S.A., pessoa coletiva 
número 503864960, com sede na Rua do Outeiro, 
n.º 677, Zona Industrial de Telões, Freguesia de 
Telões, Município de Amarante, C.P. 4600-758 
Amarante, endereço eletrónico geral@tps.com.pt e 
número de telecópia 255433572, com o capital 
social de 1.000.000,00 €, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Amarante, 
titular do Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas 
número 29132-PUB, empresa inscrita em 25 de 
março de 1999, adiante designado por Segundo 
Contraente ou Empreiteiro neste ato representado 
por …………. , Segundo Outorgante, na qualidade 
de ……………………… da mencionada sociedade, 
conforme impressão da Certidão Permanente do 
Registo Comercial on line visualizada na presente 
data, através do código de acesso 6274-1544-
8554. 
 
Tendo em conta a deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, tomada na sua 92.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 14 de junho de 2017, 
acordam em modificar a Cláusula Segunda do 
Contrato de Empreitada de Obras Públicas 
número 100/2016, nos seguintes termos: 
 
Cláusula Segunda - O Empreiteiro obriga-se a 
executar a empreitada, no prazo de 271 (duzentos 
e setenta e um) dias seguidos, a contar da data da 
consignação. 
 
Assim o disseram e outorgaram. 
 
 

Arquivo: 
 
Certidão número … , emitida pela Divisão de 
Administração Geral - Apoio às Reuniões da 
Câmara Municipal, em .... de …… de 2017, da 
deliberação tomada pela Câmara Municipal de 
Loures, na sua 92.ª Reunião Ordinária, realizada 
em 14 de junho de 2017 que aprovou a proposta 
n.º 289/2017. 
 
Para constar se lavrou o presente contrato que vai 
ser assinado pelos Outorgantes, perante mim, 
Júlio Esteves Ribeiro, na qualidade de Oficial 
Público, nomeado por despacho número 
327/2013, do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, de 28 de outubro de 2013, 
nos termos do disposto no artigo 35.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 
 
Celebrado em triplicado, em Loures a ... de …….. 
de dois mil e dezassete, ficando um exemplar para 
cada um dos Contraentes e um outro a ser 
remetido ao Tribunal de Contas. 

 
 

O Primeiro Outorgante, 
 
 

O Segundo Outorgante 
 
 

O Oficial Público, 
 
 

Conta paga através da guia número ___ /2017 
 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista, com a ausência do Sr. 
Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
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RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de aprovação da admissão de 59 
trabalhadores para constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna, a afetar ao Departamento de 
Educação para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 417/2017 

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

extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 28 de outubro de 2016, e na 1.ª reunião da 
5.ª sessão ordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 12 de novembro de 2016, foi 
aprovado o Orçamento Municipal de 2017; 

 
B. Por deliberação tomada na 91.ª reunião 

ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
31 de maio de 2017, e na 1.ª reunião da 3.ª 
sessão ordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 8 de junho de 2017, foi aprovada 
a Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano 
2017; 

 
C. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

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

 
D. Em resultado do procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento para 
a carreira de Assistente Operacional, 
aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na 67.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Loures, realizada em 
22 de junho de 2016 e publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 157, de 17 de agosto 
de 2016, Aviso n.º 10195/2016, foi constituída 
reserva de recrutamento interna; 

 
E. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei 

Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 

 
 
 

F. A alteração do montante máximo a afetar ao 
recrutamento de trabalhadores necessários à 
ocupação de postos de trabalho previstos e 
não ocupados no Mapa de Pessoal foi 
aprovada pela Câmara Municipal de Loures na 
93.ª reunião ordinária, realizada em 28 de 
junho de 2017, e inscrita na classificação 
económica do orçamento municipal 
01.01.04.04 - recrutamento de pessoal para 
novos postos de trabalho; 

 
G. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de Assistentes Operacionais 
para o exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho, 
atendendo à necessidade de colmatar as 
saídas de trabalhadores e tendo em vista a 
cessação ao recurso a programas de inserção 
profissional; 

 
H. As soluções interpretativas uniformes da 

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

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 59 trabalhadores para constituição 
de vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
157, de 17 de agosto de 2016, Aviso n.º 
10195/2016, a afetar ao Departamento de 
Educação para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho. 

 
Loures, 2 de agosto de 2017 

 
O Presidente da Câmara em exercício 

 
(a) Paulo Piteira 

 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
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Proposta de aprovação da admissão de 7 
trabalhadores para constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna, a afetar ao Departamento de 
Educação para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 418/2017 

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

extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 28 de outubro de 2016, e na 1.ª reunião da 
5.ª sessão ordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 12 de novembro de 2016, foi 
aprovado o Orçamento Municipal de 2017; 

 
B. Por deliberação tomada na 91.ª reunião 

ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
31 de maio de 2017, e na 1.ª reunião da 3.ª 
sessão ordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 8 de junho de 2017, foi aprovada 
a Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano 
2017; 

 
C. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

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

 
D. Em resultado do procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento para 
a carreira de Assistente Técnico, aprovado por 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
na 67.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Loures, realizada em 22 de junho de 2016 
e publicado em Diário da República, 2.ª série, 
n.º 156, de 16 de agosto de 2016, Aviso n.º 
10109/2016, foi constituída reserva de 
recrutamento interna; 

 
E. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei 

Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 

 
F. A alteração do montante máximo a afetar ao 

recrutamento de trabalhadores necessários à 
ocupação de postos de trabalho previstos e 
não ocupados no Mapa de Pessoal foi 
aprovada pela Câmara Municipal de Loures na 

93.ª reunião ordinária, realizada em 28 de 
junho de 2017, e inscrita na classificação 
económica do orçamento municipal 
01.01.04.04 - recrutamento de pessoal para 
novos postos de trabalho; 

 
G. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de Assistentes Técnicos para 
exercício de funções nos estabelecimentos de 
ensino do concelho, atendendo à carência de 
recursos humanos nesta carreira/categoria e 
tendo em vista a cessação ao recurso a 
programas de inserção profissional; 

 
H. As soluções interpretativas uniformes da 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 7 trabalhadores para constituição de 
vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
156, de 16 de agosto de 2016, Aviso n.º 
10109/2016, a afetar ao Departamento de 
Educação para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho. 

 
 

Loures, 2 de agosto de 2017 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
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EDUCAÇÃO 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de transferência de verbas para 
Agrupamentos de Escolas, no âmbito do Serviço 
de Apoio à Família – auxílios económicos, ano 
letivo de 2016/2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 419/2017 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito das competências municipais, 

foram aprovadas, na 71.ª Reunião de Câmara, 
de 26 de agosto de 2016, as Normas do 
Serviço de Apoio à Família para o ano letivo 
2016/2017, estando prevista a atribuição de 
auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo do 
ensino básico, integrados no 1.º e 2.º escalões 
do abono de família correspondentes aos 
escalões A e B do Serviço de Apoio à Família; 

 
B. O Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, 

prevê no seu anexo III o mesmo valor de 
comparticipação para a aquisição de livros 
escolares que no ano anterior, e que conforme 
previsto nas Normas do Serviço de Apoio à 
Família, ano letivo 2016/2017, artigo 8.º, n.º1 e 
n.º2, o valor é de 32,80 €. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere aprovar a 
transferência de verbas aos Agrupamentos de 
Escolas, no âmbito dos auxílios económicos, de 
acordo com a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), e o artigo 9.º das 
Normas do Serviço de Apoio à Família, conforme 
quadro infra: 
 
 

Agrupamento de Escolas 
N.º 
de 

Alunos 
Valor 

Agrupamento de Escolas Maria Keil 
NIF 600079198 

11 360,80 € 

Agrupamento de Escolas 
da Bobadela 
NIF 600079694 

39 1.279,20 € 

Agrupamento de Escolas 
4 de outubro 
NIF 600085236 

49 1.607,20 € 

Agrupamento de Escolas 
de Camarate 
D. Nuno Álvares Pereira 
NIF 600074226 

208 6.822,40 € 

 

Agrupamento de Escolas 
de Catujal-Unhos 
NIF 600074757 

48 1.574,40 € 

Agrupamento de Escolas 
João Villaret 
NIF 600079465 

67 2.197,60 € 

Agrupamento de Escolas 
n.º 1 de Loures 
NIF 600079325 

103 3.378,40 € 

Agrupamento de Escolas 
General Humberto Delgado 
NIF 600079899 

115 3.772,00 € 

Agrupamento de Escolas 
José Afonso 
NIF 600079929 

108 3.542,40 € 

Agrupamento de Escolas 
de Portela e Moscavide 
NIF 600074544 

63 2.066,40 € 

Agrupamento de Escolas 
de São João da Talha 
NIF 600079341 

73 2.394,40 € 

Agrupamento de Escolas 
Eduardo Gageiro 
NIF 600079767 

89 2.919,20 € 

Agrupamento de Escolas 
de Santa Iria de Azóia 
NIF 600079007 

46 1.508,80 € 

Total 1019 33.423,20 € 

 
 

Loures, 31 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de transferência de verbas para 
entidades parceiras no acompanhamento do 
serviço de refeições escolares, no âmbito do 
Serviço de Apoio à Família. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 421/2017 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, 

existem entidades que, em colaboração com o 
Município, se disponibilizaram a efetuar o 
acompanhamento do serviço de refeições 
escolares dos alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico, em alguns equipamentos escolares do 
Concelho de Loures, no decorrer dos meses 
de abril e maio de 2017 - ano letivo 
2016/2017. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, aprovar a transferência de verbas 
às entidades parceiras no acompanhamento do 
serviço de refeições escolares, conforme abaixo 
indicado: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Horas 
trabalhadas 

Entidade Equipamento 
Educativo 

N.º Aux./h 
autorizadas 

Valor em € 

Valor 
a processar 

120 H Associação de Reformados Pensionistas e Idosos 
de São Julião do Tojal 
NIF: 503180360) 
(meses de abril e maio de 2017) 

 
EB Zambujal 

 
2 aux./2h 660,00 € 

 
660,00 € 

346 H Bússola da Brincadeira - Associação de Pais 
NIF: 509497810) 
(meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio 
de 2017) 

 
EB Loures 

 
2 aux./2h 1.903,00 € 

 
1.903,00 € 

106 H Sítio da Belavista - Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
NIF: 508613418 
(meses de março, abril e maio de 2017) 

 
EB Bela Vista 

 
1 aux./2h 583,00 € 

 
583,00 € 

58 H IPSS “O Nosso Mundo” 
(NIF: 501354760) 
(meses de abril e maio de 2017) 

 
EB n.º 1 Apelação 

 
1 aux./2h 319,00 € 

 
319,00 € 

120 H Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Loures 
NIF: 503903051 
(meses de abril e maio de 2017) 

 
EB Manjoeira 

 
2 aux./2h 660,00 € 

 
660,00 € 

120 H Associação Cantinho da Pequenada 
NIF: 503666602 
(meses de abril e maio de 2017) 

 
EB Frielas 

 
2 aux./2h 660,00 € 

 
660,00 € 

116 H  
EB Fonte Santa 

 
2 aux./2h 638,00 € 

56 H EB Murteira 1 aux./2h 
308,00 € 

58 H 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 
dos alunos da EB Fonte Santa 
NIF: 509065686 
(meses de abril e maio de 2017) 

EB Tojalinho 1 aux./2h 
319,00 € 

 
 
 

1.265,00 € 

124 H Centro Popular Infantil Nascer do Sol 
NIF: 501391509 
(meses de abril e maio de 2017) 

 
EB n.º 2 Bobadela 

 
2 aux./2h 682,00 € 

 
682,00 € 

18 H Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da EB Covina 
NIF: 507602838 
(mês de abril de 2017) 

 
EB Covina 

 
1 aux./2h 99,00 € 

 
99,00 € 

196 H  
EB Sacavém 

 
2 aux./2h 1.078,00 € 

196 H 

Associação de Pais 
do Agrupamento Eduardo Gageiro 
NIF: 504183397 
(meses de fevereiro, março e abril de 2017) 

 
EB n.º 3 Sacavém 

 
2 aux./2h 1.078,00 € 

2.156,00 € 

124 H EB n.º 1 São João 
Talha 

2 aux./2h 

682,00 € 

124 H EB n.º 2 São João 
Talha 

2 aux./2h 
682,00 € 

186 H EB n.º4 São João 
Talha 

3 aux./2h 
1.023,00 € 

62 H 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da EB n.º 4 São João da Talha 
NIF: 503389684 
(meses de abril e maio de 2017) 

EB Vale Figueira 1 aux./2h 
341,00 € 

2.728,00 € 

60 H  
EB Fanhões 

 
1 aux./2h 330,00 € 

60 H 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 
do Núcleo Escolar de Fanhões 
NIF: 503965685 
(meses de abril e maio de 2017) JI Pintéus 1 aux./2h 

330,00 € 

 
660,00 € 

18 H Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da EB n.º 1 Santo Antão Tojal 
NIF: 504076116 
(mês de abril de 2017) 

 
EB Santo Antão do 
Tojal 

 
1 aux./2h 99,00 € 

 
99,00 € 
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Horas 
trabalhadas 

Reforço 
PND 

Entidade Equipamento 
Educativo 

N.º Aux./h 
autorizadas 

Valor em € Horas/ 
valor em € 

Valor 
a processar 

248H 280H Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB Alto da Eira 
NIF: 501926712 
(meses abril e maio de 2017) 

 
EB Alto Eira 

4 aux./2h 
+ 

1 aux./8h 
1.364,00 € 1.540,00 € 

2.904,00 € 

36 H 35H Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB Portela 
NIF: 504927493 
(mês de abril de 2017) 

 
EB Portela 

2 aux./2h 
+ 

1 aux./8h 
198,00 € 192,50 € 

390,50 € 

124 H 56 H Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB Prior Velho 
NIF: 505136562 
(meses abril e maio de 2017) 

 
EB Prior Velho 

2 aux./2h 
+ 

1 aux./8h 
682,00 € 308,00 € 

990,00 € 

110 H 181 H  
EB Santo António 
Cavaleiros 

2 aux./2h 
+ 

1 aux./8 h 605,00 € 995,50 € 

56 H 72 H 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento de Escolas 
General Humberto Delgado 
NIF: 505426390 
(meses abril e maio de 2017) 

 
EB Conventinho 

1 aux./2h 
+ 

1 aux./2h 
308,00 € 396,00 € 

2.304,50 € 

25H30 Jardim de Infância Nossa Senhora dos 
Anjos 
NIF: 500846740) 
(mês de maio de 2017) 

 
JI Terraços da Ponte 

1 aux./4h30 
+ 

1 aux./4h 

 
--- 140,25 € 

140,25 € 

62 H  
EB Fernando Bulhões 

2 aux./2h 
341,00 € 

--- 

62 H 35 H 

Associação “O Saltarico” 
NIF: 501400206 
(meses abril e maio de 2017)  

EB Flamenga 
2 aux./2h 

+ 
1 aux./8h 

341,00 € 192,50 € 

874,50 € 

56 H 35 H  
EB n.º 1 e n.º 3 Unhos 

1 aux./2h 
+ 

1 aux./8 h 
308,00 € 192,50 € 

60 H 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento de Escolas de 
Catujal-Unhos 
NIF: 502368845) 
(meses abril e maio de 2017) 

EB Unhos 1 aux./2h 
330,00 € 

--- 

830,50 € 

106 H  
EB Lousa 

1 aux./2h 

583,00 € 

--- 

212 H JI Salemas 2 aux./2h 
1.166,00 € 

--- 

108 H 54 H 

Centro Social e Paroquial de São Pedro 
de Lousa 
NIF: 501683755 
(meses março, abril e maio de 2017) 

EB Cabeço Montachique 1 aux./2h 
+ 

1 aux./1h 
594,00 € 297,00 € 

2.640,00 € 

18 H 40 H Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EBI Bobadela 
NIF: 509368212 
(mês de abril de 2017) 

 
EBI Bobadela 

2 aux./1h 
+ 

1 aux./8h 
99,00 € 220,00 € 

 
319,00 € 

102 H 35 H  
EB Fetais 

3 aux./1h 
+ 

3 aux./8h 
561,00 € 192,50 € 

39 H EB Quinta das Mós 2 aux./1h 
214,50 € 

--- 

56 H EB n.º 1 Camarate 1 aux./2h 
308,00 € 

--- 

30 H EB n.º 2 Camarate 1 aux./1h 
165,00 € 

 

28 H EB n.º 4 Camarate 1 aux./1h 
154,00 € 

--- 

44 H EB n.º 5 Camarate 1 aux./2h 
242,00 € 

--- 

54 H 

 
 
 
 
 
Agrupamento de Escolas de Camarate - 
D. Nuno Álvares Pereira 
NIF: 600074226) 
(meses abril e maio de 2017) 

EB n.º 6 Camarate 1 aux./2h 
297,00 € 

--- 

 
 
 
 
 
 
 

2.134,00 € 
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Horas 
trabalhadas 

Entidade Equipamento 
Educativo 

N.º Aux./h 
autorizadas 

Valor em € 

Valor 
a processar 

62 H EB Dr. Catela Gomes 1 aux./2h 
341,00 € 

62 H 

União das Freguesias de Moscavide e Portela 
NIF: 510838162 
(meses abril e maio de 2017) EB Quinta da Alegria 1 aux./2h 

341,00 € 

 
682,00 € 

 
 

Loures, 31 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo participado na votação a Sr.ª Vereadora Maria Arlete 
Rodrigues Augusto Barata Simão por integrar os Órgãos Sociais da Irmandade da Santa Casa da 
Misericórdia de Loures) 

 
 
 
 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de transferência de verbas para 
Associações de Bombeiros, no âmbito do 
Programa de Hidroterapia para crianças com 
necessidades educativas especiais – 3.º período 
do ano letivo de 2016-2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 420/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município, no âmbito da Escola Inclusiva, 

implementou, em 2004/2005, o Programa de 
Hidroterapia para Crianças com Necessidades 
Educativas Especiais, garantindo a estes 
alunos sessões individualizadas de 
Hidroterapia. No ano letivo 2016/2017, este 
projeto abrangeu 324 alunos, identificados 
pelas equipas de ensino especial de cada 
Agrupamento de Escolas do concelho; 

 
B. Considerando que a totalidade de alunos 

abrangidos, mais de metade (202) são alunos 
de 1.º ciclo, esta ação constitui-se ainda como 
medida diferenciada na execução de um 
Programa de Enriquecimento Curricular 
inclusivo, já que permite aos alunos com 
Necessidades Educativas Especiais usufruir 
de Atividades de Enriquecimento Curricular 
enquadradas na Atividade Física Desportiva; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
C. Assim, foi solicitada a colaboração das 

Associações dos Bombeiros Voluntários de 
Sacavém, Moscavide e Portela, Bucelas, 
Camarate e Loures para assegurar a 
totalidade dos transportes efetuados no âmbito 
da Hidroterapia; 

 
D. Esta parceria assentou num valor de 

referência para cada transporte/percurso de 
50,00 € (cinquenta euros). Entende-se por 
transporte/percurso a deslocação semanal de 
cada grupo no trajeto Escola-Piscina-Escola; 

 
E. Visando a otimização da gestão financeira 

destas Associações, perspetivou-se a 
transferência do valor total em 3 períodos 
escolares durante o ano letivo 2016/2017. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, aprovar 
a transferência de verbas referentes ao 
pagamento do 3.º período letivo, às Associações 
dos Bombeiros Voluntários, num total de 
28.350,00 € (vinte e oito mil, trezentos e cinquenta 
euros), conforme abaixo especificado: 
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Entidade 
N.º 
de 

Contribuinte 

Valor 
a atribuir 

Associação 
dos Bombeiros Voluntários 
de Sacavém 

501143416 14.750,00 € 

Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários 
de Moscavide e Portela 

501139257 1.200,00 € 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Bucelas 

501073523 400,00 € 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Camarate 

501241230 4.900,00 € 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Loures 

501064770 7.100,00 € 

Total 28.350,00 € 

 
 

Loures, 31 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Luís 
Alberto Correia da Silva Cardoso por integrar 
os Órgãos Sociais da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Camarate) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO 
DE TAXAS E TARIFAS 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 433/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Associação Pensamentos ao Vento, sem 

fins lucrativos, encontra-se sediada na Rua 
Salvador Allende, n.º 37, 4.º Dt.º, em 
Sacavém, concelho de Loures, e tem como 
objeto o desenvolvimento e difusão da prática 
naturista, através de ações de caráter 
desportivo, recreativo, ecológico e natural, cfr. 
constituição da Associação Pensamentos ao 
Vento, em anexo. 

 
B. A Associação Pensamentos ao Vento, 

mediante autorização municipal, realizará, no 
dia 26/08/2017, entre as 21h00 e as 23h30, a 
3.ª Caminhada Naturista no Parque Municipal 
do Cabeço de Montachique. 

 

C. Para a realização desta caminhada, nos 
termos da alínea f) do artigo 68.º do 
Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, em articulação com o n.º 3 do artigo 
6.º do mesmo Regulamento, é devido o 
pagamento de um taxa por utilização do 
domínio municipal o que, no caso concreto, 
corresponde ao valor de 781,00 € (setecentos 
e oitenta e um euros), considerando que o 
percurso pedestre utilizado perfaz um total de 
4.686,00 m2. 

 
D. A Câmara Municipal de Loures pode, ao 

abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do 
Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, isentar o pagamento de taxas a 
associações legalmente constituídas sem fins 
lucrativos cuja atividade se destina 
diretamente à realização dos seus fins. 

 
E. A Associação Pensamentos ao Vento não tem 

fins lucrativos, tendo como objeto o 
desenvolvimento e difusão da prática naturista 
promovendo, para tal, ações de caráter 
desportivo, recreativo, ecológico e natural, cfr. 
constituição da Associação Pensamentos ao 
Vento, em anexo. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento da taxa municipal no valor de 
781,00 € (setecentos e oitenta e um euros), 
referente à realização da 3.ª Caminhada Noturna 
Naturista no Parque Municipal do Cabeço de 
Montachique pela Associação Pensamentos ao 
Vento. 

 
 

Loures, 1 de agosto de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 434/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação de Reformados e Idosos do 

Murtal dirigiu à Divisão de Espaços Verdes e 
Floresta, um pedido para realização de 
convívio, no dia 25 de julho de 2017, no 
Parque Municipal do Cabeço de Montachique 
(cfr. Anexo I); 

 
B. Nos termos da alínea f) do artigo 68.º do 

Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, a utilização e aproveitamento de 
domínio municipal está sujeita ao pagamento, 
pelo utilizador, da taxa de 5,00 €, por m2, por 
mês; 

 
C. A área utilizada para a atividade requerida é 

de 120 m2, durante 1 dia, o que totaliza, por 
aplicação da taxa mencionada em B., 
fracionada ao dia nos termos do disposto pelo 
n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento de Taxas 
do Município de Loures e arredondada à 
unidade de euro ao abrigo do disposto pelo n.º 
4 do mesmo artigo, um valor de 20.00 €;  

 
D. A requerente solicitou ainda a isenção do 

pagamento de taxas, nos termos do disposto 
pelo n.º 11 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, ao abrigo da 
sua natureza jurídica (cfr. Anexo II); 

 
E. A requerente é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (ex: IPSS), que 
desenvolve a sua atividade de forma relevante 
e a benefício da população local, assumindo 
uma posição de destaque no apoio àquela 
comunidade (cfr. Anexo III); 

 
F. Em virtude da natureza jurídica da requerente 

Associação de Reformados e Idosos do Murtal 
e de o convívio em referência se relacionar 
diretamente à realização dos seus fins 
estatutários, pode a Câmara Municipal de 
Loures deliberar isentar aquela entidade 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. 

 
 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal, no valor global 
de 20,00 € (vinte euros), devida pela Associação 
de Reformados e Idosos do Murtal, pela utilização 
e aproveitamento de domínio municipal, nos 
termos da alínea f) do artigo 68.º do Regulamento 
de Taxas do Município de Loures, no âmbito da 
realização do convívio, com a duração de 1 dia, no 
Parque Municipal do Cabeço de Montachique. 

 
 

Loures, 1 de agosto de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 422/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O Agrupamento de Escolas de Camarate – D. 

Nuno Álvares Pereira solicitou a utilização do 
Auditório António Ferreira, no Museu da 
Cerâmica de Sacavém, para o dia 18 de julho 
entre as 14h00 e as 17h00, para a realização 
de dois workshops para professores; 

 
B. A utilização do espaço solicitado corresponde 

ao valor de 16,50 € (dezasseis euros e 
cinquenta 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 de Loures delibere, ao 
abrigo do ponto 5 do quadro normativo do 
auditório António Ferreira, o Compositor, no 
Museu da Cerâmica, em Sacavém, em 
conjugação com a 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 do pagamento pela respetiva 
utilização ao Agrupamento de Escolas de 
Camarate – D. Nuno Álvares Pereira, no valor de 
16,50 € (dezasseis euros e cinquenta cêntimos). 
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Loures, 31 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 423/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O Clube de Karaté de Loures, clube de 

praticantes, entidade equiparada a pessoa 
coletiva, com o NIF 901822175, realizou no 
dia 16 de junho de 2017, entre as 9H00 e as 
19H00, um Estágio de Karaté, no Pavilhão 
António Feliciano Bastos; 

 
B. A utilização do Pavilhão António Feliciano 

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

 
C. A ocupação (incluindo iniciativa, montagem e 

desmontagem) teve a duração de dez horas, 
correspondendo a um valor total a pagamento 
de 129,52 € (cento e vinte nove euros e 
cinquenta e dois cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo do seu registo junto do Instituto 
Português de Desporto e Juventude, de 
acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 
272/97, de 8 de outubro, 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, ao Clube de 
Karaté de Loures, no valor total de 129,52 € (cento 
e vinte nove euros e cinquenta e dois cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 
 

Loures, 19 de julho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 424/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O Sport Clube Sanjoanense, coletividade com 

sede na localidade de São João da Talha 
(União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela), com o NIF 
501599100, realizou a XIII Gala Sanjoanense, 
no Pavilhão José Gouveia, no dia 6 de maio 
de 2017, entre as 8h00 e as 24h00; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o 

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

 
C. A utilização teve a duração total de dezasseis 

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

 
D. A Associação supramencionada disponibilizou 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão José Gouveia, em conjunção com a 
al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a isenção do pagamento pela 
utilização do mesmo, ao Sport Clube 
Sanjoanense, no valor total de 207,23 € (duzentos 
e sete euros e vinte e três cêntimos) com IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 
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Loures, 18 de julho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 425/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Loures, com o NIF 501064770, 
solicitou a utilização do Cineteatro de Loures, 
para a realização da audição de fim de ano 
letivo da Escola de Música, no dia 24 de junho 
de 2017, entre as 10h00 e as 19h00; 

 
B. A utilização do Cineteatro de Loures 

pressupõe o pagamento, por hora, de 5,50 € 
(cinco euros e cinquenta cêntimos), ao qual 
acresce o valor de 1,00 € (um euro) /hora, por 
ocorrer ao fim de semana, IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 

 
C. A ocupação teve a duração de nove horas, 

correspondendo a um valor total a pagamento 
de 58,50 € (cinquenta e oito euros e cinquenta 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

do valor relativo à utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do Quadro Normativo 
de Cedência e Utilização do Cineteatro de Loures, 
em conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela utilização respetiva, à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures, 
no valor total de 58,50 € (cinquenta e oito euros e 
cinquenta cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 
vigor. 

 
 
 
 
 
 

Loures, 19 de julho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 35177/L/OR/1998 
Comissão de Administração Conjunta do 
Bairro do Casal dos Machados 
Proposta de homologação do auto de vistoria e de 
receção definitiva das obras de urbanização, nos 
termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 426/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fl. 1060 e o despacho do Diretor 
do DPGU, a fl. 1066; 

 
B. As conclusões da vistoria realizada em 15-02-

2017, em cujo auto se regista parecer 
favorável à receção definitiva das obras de 
urbanização; 

 
C. Que não foi retida qualquer caução de 

garantia da boa execução das obras de 
urbanização na deliberação, de 30-04-2008, 
que procedeu à emissão do alvará de 
loteamento e receção provisória das obras de 
urbanização; 

 
D. Os pareceres favoráveis dos SIMAR e EDP 

relativamente à receção definitiva das 
respetivas redes; 

 
E. Que consultada a Junta da União das 

Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
esta não se pronunciou no prazo estabelecido 
para o efeito, embora tivesse participado 
anteriormente na vistoria para efeitos de 
receção definitiva realizada em 15-02-2017, 
não tendo então manifestado qualquer 
oposição à receção agora proposta. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de loteamento 07/2008, de 20-09-2008, 
do Bairro do Casal dos Machados, no Catujal, na 
União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação e face à pretensão instruída no processo 
35177/L/OR/1998, em nome de Comissão de 
Administração Conjunta do Bairro do Casal dos 
Machados, ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 
54.º e n.º 1 do artigo 87.º do RJUE (Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na atual redação, aprovar: 
 
1. A homologação do auto de vistoria para 

efeitos de receção definitiva das obras de 
urbanização, de fls. 1052 a 1058; 

 
2. A receção definitiva das obras de urbanização. 
 
… 

 
Loures, 1 de agosto de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista) 
 
 
 
 
Processo n.º 64247/CP/E/OR/2017 
Ascendum, S.A. 
Proposta de aprovação da minuta de Protocolo a 
celebrar entre o Município de Loures e a 
Ascendum, S.A., com vista à fixação dos termos 
de acordo para a cativação de espaço necessário 
à beneficiação da Rua Vasco da Gama, na 
Portela, e à viabilização da ligação desta via ao 
Prior Velho, nos termos preconizados no Plano de 
Pormenor do Prior Velho, em fase final de 
elaboração 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 427/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 616 e o despacho do Diretor 
do DPGU, a fl. 617, do processo 
64247/CP/E/OR/2017; 

B. Que o Plano de Pormenor do Prior Velho 
(PPPV), em fase final de elaboração, 
preconiza uma nova ligação rodoviária, sobre 
a A1, entre o Prior Velho e a Portela, para a 
qual importa garantir o espaço necessário 
para a sua inserção na Rua Vasco da Gama, 
na Portela, onde presentemente se situa o 
prédio urbano da Ascendum, titular do 
processo em referência; 

 
C. Que no âmbito do processo de construção das 

novas instalações no âmbito do processo em 
referência, que visa concentrar serviços e 
requalificar a imagem da empresa no local, 
pode ser garantido o espaço adequado à 
inserção atrás mencionada; 

 
D. Que a Ascendum aceita ceder o espaço 

necessário para a inserção da futura ligação 
ao Prior Velho e para beneficiar a capacidade 
do perfil da Rua Vasco da Gama na extensão 
da sua propriedade, desde que tal não 
prejudique a capacidade de edificação 
conferida pelo terreno presentemente na sua 
posse; 

 
E. Que a figura de protocolo é a forma adequada 

de salvaguardar os termos de acordo que 
permitam garantir a cativação para o domínio 
público das áreas necessárias à reformulação 
viária preconizada no âmbito do PPPV e, 
simultaneamente, não prejudicar os direitos de 
edificabilidade da Ascendum. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das 
competências conferidas na alínea ee) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
a aprovação da minuta de protocolo, em anexo, a 
celebrar entre o Município de Loures e a 
Ascendum, S.A., com vista à fixação dos termos 
de acordo para a cativação de espaço necessário 
à beneficiação da Rua Vasco da Gama, na 
Portela, e à viabilização da ligação desta via ao 
Prior Velho, nos termos preconizados no Plano de 
Pormenor do Prior Velho, em fase final de 
elaboração. 
 
… 

 
Loures, 1 de agosto de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 
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PROTOCOLO 
(projeto) 

 
Câmara Municipal de Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede nos Paços do Concelho, na 
Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, 
representada pelo seu Presidente Bernardino José 
Torrão Soares, adiante designada por Primeira 
Outorgante 
 
e 
 
Ascendum, S.A., sociedade comercial anónima, 
portadora do NIPC 500038007 e matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Coimbra 
sob o mesmo número, com sede na Praça 
Marquês de Pombal, n.º 3-A, 5.º andar, freguesia 
de Coração de Jesus, concelho de Lisboa, 
representada pelos seus [●] e [●], com os 
necessários poderes para o ato, adiante 
designada por Segunda Outorgante,  
 
Considerando que: 
 
A. A Segunda Outorgante é proprietária dos 

seguintes prédios urbanos sitos na Rua Vasco 
da Gama, Portela, Freguesia da Portela 
(União das Freguesias de Moscavide e 
Portela), concelho de Loures: 

 
(i) prédio urbano descrito na 2.ª Conservatória do 

Registo Predial de Loures sob o número 
23353, freguesia de Sacavém, e inscrito na 
matriz predial urbana da freguesia de 
Sacavém sob o artigo número 59; 

(ii) prédio urbano descrito na 2.ª Conservatória do 
Registo Predial de Loures sob o número 2065, 
freguesia de Sacavém, e inscrito na matriz 
predial urbana da freguesia de Sacavém sob o 
artigo número 80; 

(iii) prédio urbano descrito na 2.ª Conservatória do 
Registo Predial de Loures sob o número 
21454, freguesia de Sacavém, e inscrito na 
matriz predial urbana da freguesia de 
Sacavém sob o artigo número 59; 

(iv) prédio urbano descrito na 2.ª Conservatória do 
Registo Predial de Loures sob o número 
18803, freguesia de Sacavém, e inscrito na 
matriz predial urbana da freguesia de 
Sacavém sob o artigo número 54; e 

(v) prédio urbano descrito na 2.ª Conservatória do 
Registo Predial de Loures sob o número 
16859, freguesia de Sacavém, e inscrito na 
matriz predial urbana da freguesia de 
Sacavém sob o artigo número 777, tudo com a 
área global de 7.833,10 m2 (de ora em diante 
referidos conjuntamente por “Prédio”); 

 

B. Este Prédio é servido por uma via de 
circulação com características de estrada local 
(a “Rua Vasco da Gama”); 

 
C. A Primeira Outorgante está interessada em 

concretizar a ligação entre o Prior Velho e a 
Portela bem como o alargamento da Rua 
Vasco da Gama, através do reperfilamento e 
alteração parcial do traçado da referida via, de 
modo a executar uma via estruturante de 
ligação entre as localidades acima referidas, 
funcionando a mesma como via urbana 
principal, e em consequência, melhorando as 
condições ambientais e de circulação daquela 
localidade, e beneficiando o trânsito local e 
regional (adiante designada como a “Via 
Estruturante”); 

 
D. Para tal a Primeira Outorgante estipulou o 

traçado da Via Estruturante, tudo demarcado 
na Planta de Cedências adiante identificada e 
anexa ao presente Protocolo como Anexo 1; 

 
E. A Segunda Outorgante é titular do processo nº 

63919/IP/E/OR/2016, através do qual foi 
aprovada em 4.04.2017 a viabilidade de 
demolição das construções existentes e 
subsequente construção de edifício destinado 
a comércio e serviços, e cuja Comunicação 
Prévia formalizada com o processo nº 
64247/CP/E/OR corre termos junto dos 
serviços da Primeira Outorgante;  

 
F. Com a aprovação da operação urbanística 

identificada na alínea anterior, e 
cumulativamente verificados os pressupostos 
identificados na carta enviada pela Segunda 
Outorgante à Primeira Outorgante datada de 
13 de março de 2017 (cópia da qual se anexa 
ao presente Protocolo como Anexo 2), a 
Segunda Outorgante encontra-se obrigada a 
ceder ao domínio público municipal, nos 
termos previstos no presente Protocolo, a área 
de 694,51 m2 do Prédio (a “Área a Ceder”), 
destinada à implantação da Via Estruturante, 
tudo como demarcado na Planta de Cedências 
adiante identificada e anexa ao presente 
Protocolo como Anexo 1; 

 
A minuta do Protocolo que ora se vai celebrar foi 
aprovada pela Câmara Municipal de Loures, em 
sessão de ……… e pelo Conselho de 
Administração da Segunda Outorgante. 
 
 
As partes acordam o seguinte: 
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Primeira 
 

1. Pelo presente Protocolo, se e na medida em 
que se encontrem cumulativamente 
verificados os pressupostos identificados no 
número 2. infra, a Segunda Outorgante obriga-
se a ceder para o domínio público municipal a 
Área a Ceder para a implantação da “Via 
Estruturante”, conforme delimitada na Planta 
de Cedências que fica apensa a este 
Protocolo, dele fazendo parte integrante, como 
Anexo 1. 

 
2. A Segunda Outorgante estará apenas 

obrigada à cedência objeto do presente 
Protocolo, se e na medida em que se 
encontrem cumulativamente verificados os 
seguintes pressupostos: 

 
• Liquidação das taxas urbanísticas para 

execução das Obras de Edificação e de 
Demolição, no âmbito do Processo n.º 
64247/CP/E/OR, na sequência da viabilidade 
de demolição das construções existentes e 
subsequente construção de edifício destinado 
a comércio e serviços, aprovada através do 
Processo n.º 63919/IP/E/OR; 

 
• A Área a Ceder deverá ter como finalidade a 

implantação da Via Estruturante; 
 
• Não serão alterados, em função da cedência 

objeto do presente Protocolo, os parâmetros e 
índices urbanísticos resultantes dos diversos 
instrumentos de gestão territorial aplicáveis ao 
Prédio na sua configuração atual, 
designadamente não serão reduzidos os 
direitos de edificabilidade correspondentes, 
que deverão transitar, em acréscimo, para as 
áreas remanescentes das parcelas do Prédio 
afetadas pela cedência. A presente condição 
deverá ser formalizada na liquidação das 
taxas urbanísticas para a execução das Obras 
de Edificação e de Demolição, através da 
notificação à Segunda Outorgante, no âmbito 
do Processo n.º 64247/CP/E/OR; 

 
• Após a cedência, a Primeira Outorgante 

obriga-se a prestar à Segunda Outorgante 
toda a colaboração necessária para a 
realização, por esta última, das obras de 
beneficiação do espaço público daí resultante, 
de forma a garantir uma presença urbana 
adequada. O melhoramento deverá ocorrer 
durante o período de obras de edificação e de 
demolição a executar pela Segunda 
Outorgante no âmbito do objeto do Processo 
n.º 64247/CP/E/OR, ficando a cargo da 
Primeira Outorgante a obtenção dos 

pareceres, licenças, autorizações técnicas ou 
de qualquer outra natureza que se mostrem 
necessárias para o efeito; 

 
3. Com a assinatura do presente Protocolo a 

Primeira Outorgante emitirá certidão de 
integração de área no domínio público, que 
permitirá que a Segunda Outorgante promova 
a atualização da área do Prédio na CRP. A 
Primeira Outorgante compromete-se a 
colaborar com a Segunda Outorgante na 
obtenção, preparação e/ou emissão de 
qualquer outra documentação ou informação 
adicional solicitada pela CRP para efeitos de 
correção de área do Prédio. 

 
 

Segunda 
 

A Área a Ceder será contabilizada como área de 
cedência em futuras operações urbanísticas a 
aprovar para o Prédio. 

 
 

Terceira 
 

1. A Primeira Outorgante assume a 
responsabilidade contratual ou extracontratual 
emergente de quaisquer atos ou omissões que 
se enquadrem nos seus poderes de gestão 
pública ou de gestão privada, perante a 
Segunda Outorgante ou quaisquer terceiros, 
relacionados direta ou indiretamente com o 
presente Protocolo, ou com os trabalhos 
necessários à implantação da Via 
Estruturante. 

 
2. A Primeira Outorgante obriga-se a executar os 

necessários trabalhos de conservação 
(ordinária e extraordinária) e manutenção da 
Área Cedida e, posteriormente, da Via 
Estruturante, por forma a que as mesmas se 
encontrem, sempre e a todo o momento, em 
regular estado de funcionamento e utilização. 

 
 

Quarta 
 

O incumprimento das obrigações de qualquer das 
partes confere, à parte não faltosa, o direito de 
exigir o cumprimento ou reparação dos danos 
sofridos em prazo razoável e adequado às 
circunstâncias e, se aquela o não fizer no prazo 
fixado, esta poderá rescindir o presente Protocolo, 
sem prejuízo do direito às indemnizações a que 
houver lugar nos termos gerais. 
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Quinta 
 

1. Os litígios que possam surgir em matéria de 
aplicação, interpretação ou integração das 
regras estabelecidas no presente Protocolo e 
que não possam ser resolvidos por acordo, 
serão dirimidos no Tribunal Administrativo de 
Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a 
qualquer outro. 

 
2. Qualquer emenda, alteração ou aditamento ao 

presente Protocolo só será válida e eficaz se 
constar do documento assinado por ambas as 
Partes, com expressa referência ao mesmo, 
com indicação clara, se for caso disso, das 
cláusulas emendadas ou alteradas e do texto 
das novas. 

 
3. As Partes agirão em conformidade e segundo 

os princípios estabelecidos neste Protocolo, 
sempre que qualquer questão em conexão 
com o mesmo não se encontre expressamente 
prevista ou regulamentada. 

 
Sexta 

 
São anexos ao presente Contrato e dele ficam a 
fazer parte integrante, os documentos a seguir 
indicados: 
 
Anexo 1 - Planta de Levantamento 
Topográfico/Planta de Cedências, incluindo 
 
- Delimitação da Área de Cedência ao domínio 

público para a ……… 
- Delimitação da área correspondente ao troço 

………. . 
 
Anexo 2 - Carta remetida pela Segunda 
Outorgante à Primeira Outorgante, datada de 13 
de março de 2017. 

 
 

Loures, … de ………. de 2017 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
 

(Bernardino José Torrão Soares) 
 
 

Os …………….. da Ascendum, S.A. 
 

(………………………………) 
 

(………………………………) 
 
 
 
 

Anexo 1 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 6/DPRU/2007 
Proposta de submissão a discussão pública, por 
um período de 15 dias úteis, de conjunto de 
alterações ao Plano Diretor Municipal de Loures, 
relativas ao enquadramento à regularização de 
instalações empresariais. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 428/2017 

 
Considerando: 
 
A. Apesar da revisão do Plano Diretor Municipal 

de Loures (PDML), cuja vigência decorre 
desde 18 de junho de 2015, ter permitido a 
regularização das instalações de um vasto 
conjunto de atividades económicas, 
permaneceram situações que, por 
circunstâncias várias, particularmente pela 
incidência de servidões ou restrições de 
utilidade pública de tutela supramunicipal, não 
mereceram o enquadramento necessário à 
sua regularização; 

 
B. O Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de 

novembro, veio estabelecer um regime 
extraordinário de regularização das atividades 
económicas (RERAE) que permite responder 
às situações que não mereceram 
enquadramento no âmbito da revisão PDML, 
mas cuja resolução é de interesse municipal; 
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C. Para o efeito, o regulamento do PDML, que 
resultou do processo de revisão, já aprovado 
após a publicação do RERAE, veio a 
contemplar a oportunidade agora em questão 
no seu artigo 204.º - “Legalização de 
estabelecimentos e explorações”; 

 
D. Que, em função das pretensões das empresas 

que formalizaram a intenção de regularizar a 
sua situação ao abrigo do RERAE, o Município 
veio a deliberar em Assembleia Municipal, por 
proposta da Câmara, o reconhecimento do 
interesse público municipal na regularização 
das instalações de 12 empresas do concelho, 
nos termos e para os efeitos da alínea a) do 
n.º 4 do artigo 5.º do DL n.º 165/2014; 

 
E. Que, destas 12 empresas, apenas 10 vieram 

proceder à instrução adequada das suas 
pretensões na respetiva entidade licenciadora, 
e destas, apenas 8 mereceram deliberação 
favorável das conferências decisórias 
competentes para o efeito, nos termos do 
RERAE (artigo 9.º do DL n.º 165/2014); 

 
F. Que para a regularização de 5 destas 8 

empresas, se torna necessário, como decorre 
das deliberações das respetivas conferências 
decisórias, proceder a alteração do PDML em 
vigor, nos termos do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 
mas aproveitando a economia de 
procedimentos estabelecida no n.º 2 do artigo 
12.º do DL n.º 165/2014; 

 
G. Que apesar de a primeira conferência 

decisória ter ocorrido em 14 de abril de 2016, 
a vigência do RERAE foi prorrogada até ao 
passado dia 19 de julho de 2017, pela Lei n.º 
21/2016, de 19 de julho, e, nos termos do n.º 3 
do artigo 12.º do DL n.º 165/2014, a alteração 
ao PDM a empreender deveria contemplar 
todos os pedidos relativos ao mesmo 
concelho. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere submeter a 
discussão pública, por um período de 15 dias 
úteis, o conjunto de alterações ao Plano Diretor 
Municipal de Loures, instruídas no âmbito do 
processo 6/DPRU/2007, relativas ao 
enquadramento à regularização das instalações 
das empresas Albutintas, Areipor, Socorsul, 
Hovione e Renascimento, nos termos dos artigos 
89.º e 118.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 
maio (RJIGT), e ao abrigo do disposto do artigo 
12.º do Decreto-Lei n.º 165/2014. 

Loures, 1 de agosto de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE TAXAS 
 

Proposta de isenção de pagamento de taxas 
devidas por apreciação do pedido de licença de 
obra e por emissão daquela licença para 
instalação de posto de carregamento de veículos 
elétricos no Parque Adão Barata, em Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 431/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais, 

a fl. 10 e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, 
a fl.11; 

 
B. Que o licenciamento de obras para a 

instalação do posto de carregamento de 
veículos elétricos, localizado no Parque Adão 
Barata, se enquadra no objeto da parceria 
estabelecida pelo acordo celebrado entre o 
Estado Português e o Município de Loures, 
designado “Acordo para a Mobilidade Elétrica”, 
de acordo com a apreciação dos serviços. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
pretensão instruída com o registo E/39381/2017, 
em nome de Mobiletric, Lda., com sede na Rua Dr. 
José Espírito, n.º 34, Lisboa, com base na alínea 
c) do n.º 1 do artigo 5.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, à 
Mobiletric, Lda., devida pela apreciação do pedido 
de licença de obra no valor de 180,00 € e o valor 
da taxa devida pela licença de obra, no valor de 
75,61 €, que perfaz um total de 255,61 € 
(duzentos e cinquenta e cinco euros e sessenta e 
um cêntimos). 
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… 
 

Loures, 1 de agosto de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de isenção do pagamento de taxas 
devidas por emissão de licença de instalação e 
funcionamento de recinto improvisado, no âmbito 
de realização da edição de 2017 do Arraial Saloio 
no Parque Adão Barata, em Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 432/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Associação do Carnaval de Loures (ACL) 

dirigiu à Câmara Municipal um pedido para 
realização da edição de 2017 do “Arraial 
Saloio”, com instalação e funcionamento de 
recinto improvisado no parque de 
estacionamento do Parque Adão Barata, com 
duração de 29 dias (cfr. Anexo I); 

 
B. O recinto itinerante compunha-se de três 

unidades: palco musical, roulotte de venda de 
farturas e tenda destinada a restauração; 

 
C. No âmbito das competências do 

Departamento de Ambiente, foi emitido o 
competente Alvará de Licença de Recinto 
Improvisado (cfr. Anexo II); 

 
D. Nos termos do artigo 122.º do Regulamento de 

Taxas do Município de Loures, a licença de 
instalação e funcionamento de recintos 
improvisados está sujeita ao pagamento, pelo 
requerente, da taxa de 11,00 €, por unidade, 
por dia, perfazendo um total de 957,00 €; 

 
E. A requerente solicitou ainda a isenção do 

pagamento de taxas, nos termos do disposto 
pelo n.º 13 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures na sua redação 
em vigor; 

 
 
 

F. A requerente é uma associação sem fins 
lucrativos, legalmente constituída, que se tem 
estabelecido há já longos anos parceira do 
Município de Loures no sentido da promoção e 
dinamização do concelho e desenvolve a sua 
atividade de forma relevante e a benefício da 
população local; 

 
G. Em virtude da natureza jurídica da ACL e da 

natureza da atividade em referência se 
relacionar diretamente à realização dos seus 
fins estatutários, pode a Câmara Municipal de 
Loures deliberar isentar aquela entidade do 
pagamento de taxas municipais, ao abrigo e 
nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º 
do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal, no valor global 
de 957,00 € (novecentos e cinquenta e sete 
euros), devida pela Associação do Carnaval de 
Loures pela emissão da licença de instalação e 
funcionamento de recinto improvisado, nos termos 
do artigo 22.º do mesmo Regulamento, no âmbito 
da realização da edição de 2017 do Arraial Saloio, 
no Parque Adão Barata, em Loures. 

 
 

Loures, 12 de julho de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 31.700/OM-E 
Toponímia de Loures 
Proposta de atribuição de denominação 
toponímica para arruamento no Infantado, 
Freguesia de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 429/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 
2004; 

 
B. Que o topónimo agora proposto homenageia 

mais uma destacada figura associada à 
temática da epopeia da expansão marítima, 
nos séculos XV e XVI, à semelhança dos 
topónimos atribuídos aos arruamentos da 
envolvente na localidade do Infantado; 

 
C. Que a atribuição do topónimo agora proposto 

mereceu aprovação da Junta de Freguesia de 
Loures, na sua 12.ª reunião extraordinária do 
ano de 2017. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar para a localidade de Infantado, na 
Freguesia de Loures: 
 
A atribuição da designação de Rua Pero da 
Covilhã, ao troço viário com início na Rua Fernão 
Mendes Pinto e termo na Rua Pedro Álvares 
Cabral. 
 
… 

 
Loures, 19 de julho de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 
 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua Pero da Covilhã 
 
Início: Rua Fernão Mendes Pinto 
Termo: Rua Pedro Álvares Cabral 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 31.700/OM-C 
Toponímia de Loures 
Proposta de atribuição de denominações 
toponímicas para arruamentos em Montemor, 
Freguesia de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 430/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 
298; 

 
B. Que os topónimos agora propostos adotam a 

designação já, há muito, utilizada para os 
arruamentos em questão, por parte da 
população local; 

 
C. Que a atribuição do topónimo agora proposto 

mereceu aprovação da Junta de Freguesia de 
Loures, na sua 15.ª reunião extraordinária, 
realizada em 05-07-2017. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar para a localidade de Montemor, na 
Freguesia de Loures: 
 
1. A atribuição da designação de Rua Sol 

Nascente, ao troço viário com início na Rua da 
Serra e termo na Rua Portugal Livre; 

 
2. A atribuição da designação de Rua da Serra, 

ao troço viário com início na Rua Sol Nascente 
e termo na Rua Manuel Gomes Pereira e Rua 
Principal; 
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3. A atribuição de designação de Rua Portugal 
Livre, ao troço com início na Rua do Ribeiro e 
termo na Rua Principal. 

 
… 

 
Loures, 20 de julho de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua Sol Nascente 
 
Início: Rua da Serra 
Termo: Rua Portugal Livre 
 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua da Serra 
 
Início: Rua Sol Nascente 
Termo: Rua Manuel Gomes Pereira e Rua 
Principal 
 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua Portugal Livre 
 
Início: Rua do Ribeiro 
Termo: Rua Principal 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE 
 

Proposta de aceitação da doação de 100 
toneladas de pedra de enrocamento, de calibre 
150-300, para utilização na construção de dois 
charcos-piloto no Parque Municipal de Cabeço de 
Montachique, no âmbito do projeto “Charcos com 
Vida”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 435/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Departamento de Ambiente da Câmara 

Municipal de Loures, na prossecução das suas 
competências, bem como com o intuito de 
promover um melhor aproveitamento dos 
recursos existentes no Parque Municipal do 
Cabeço de Montachique, encontra-se a 
desenvolver um projeto de construção de um 
complexo de charcos numa zona húmida do 
referido parque; 

 
B. O Departamento de Ambiente da Câmara 

Municipal de Loures encontra-se a 
desenvolver o projeto supra citado em parceria 
com a equipa da campanha “Charcos com 
Vida” e no âmbito da mesma; 

 
C. A campanha “Charcos com Vida”, 

implementada em 2011, tem como intuito 
primordial incentivar a descoberta, a 
valorização e a investigação dos charcos e a 
sua biodiversidade. Inicialmente coordenada 
pelo CIBIO - Centro de Investigação em 
Biodiversidade e Recursos Genéticos, esta 
campanha é atualmente coordenada pela 
CIIMAR - Centro Interdisciplinar de 
Investigação Marinha e Ambiental; 

 
D. Para a obtenção da informação necessária ao 

correto planeamento da construção deste 
complexo de charcos, revela-se necessária a 
implementação de dois charcos piloto; 

 
E. Para a implementação dos dois charcos piloto, 

verificou-se que se coadunava com os 
respetivos trabalhos a utilização de pedras de 
enrocamento 150-300; 

 
F. A empresa BucelBritas - Indústria de Britas de 

Bucelas, Lda., com sede no concelho de 
Loures, expressou junto desta Autarquia a sua 
intenção de conceder um donativo de até 100 
toneladas de pedra de enrocamento 150-300, 
no valor de 600,00 € (seiscentos euros), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 
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G. A aceitação deste donativo irá permitir 
suportar uma despesa que, de outro modo, 
estaria a cargo do Município de Loures; 

 
H. Este donativo é enquadrável ao abrigo do 

artigo 61.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais 
(Mecenato); 

 
I. Compete à Câmara Municipal, nos termos do 

disposto pela alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, aceitar doações. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo e nos 
termos do disposto pela alínea j) do n.º , do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aceitar a doação de até 100 
toneladas de pedra de enrocamento, no valor de 
600,00 € (seiscentos euros), acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor, para a implementação de dois 
charcos piloto no âmbito da construção do 
complexo de charcos do Parque Municipal do 
Cabeço de Montachique. 

 
 

Loures, 1 de agosto de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da aceitação de donativos 
em numerário, no âmbito de realização do evento 
Loures InSS 2017 integrado nas comemorações 
do Dia Mundial do Ambiente. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 436/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Ocorreu, entre os dias 2 e 5 de junho, no 

Parque Adão Barata, no âmbito das 
comemorações do Dia Mundial do Ambiente, a 
segunda edição do evento organizado 
Departamento de Ambiente da Câmara 
Municipal de Loures, em parceria com o 

Instituto Superior Técnico, essencialmente 
vocacionado para a Inovação, Sociedade e 
Sustentabilidade - Loures InSS 2017; 

 
B. O Loures InSS 2017 apresentou-se como um 

evento inovador e ambicioso, vocacionado 
para as temáticas do ambiente, da 
sustentabilidade ambiental e da ciência, que 
contou com a presença de mais de 30 
empresas e instituições nacionais, que 
apostam em opções energética e 
ambientalmente eficientes; 

 
C. A excelência do programa do Loures InSS 

2017, demonstrou uma vez mais que a 
interação e a criação de sinergias entre 
projetos públicos e privados, focados na 
melhoria da qualidade de vida de uma 
comunidade, fortalecem a identidade local, 
através da articulação de valores, dos 
sistemas de informação, da mobilização das 
entidades públicas, da iniciativa privada e da 
sociedade civil, influenciam e agregam valor 
ao mercado e à sociedade, contribuindo para 
o desenvolvimento sustentável paralelamente 
com a inovação; 

 
D. O projeto do Loures InSS foi apresentado pelo 

Departamento de Ambiente a diversas 
empresas e instituições, não só no sentido de 
as convidar a participar, mas também no 
intuito de obter apoios na divulgação e 
organização; 

 
E. A empresa RENASCIMENTO - Gestão e 

Reciclagem de Resíduos, Lda., com sede no 
concelho de Loures, manifestou a intenção de 
conceder um donativo, em dinheiro, sem 
quaisquer contrapartidas, para apoio à 
mencionada iniciativa, de cariz ambiental, no 
valor de 1.200 Euros; 

 
F. A empresa EGEO - Tecnologia e Ambiente, 

S.A., com sede no concelho de Loures, 
manifestou ao Município a intenção de 
conceder um donativo, em dinheiro, sem 
quaisquer contrapartidas, para apoio à 
mencionada iniciativa, de cariz ambiental, no 
valor de 1.000 Euros; 

 
G. A empresa ASCENDUM III Máquinas 

Unipessoal, Lda., com sede no concelho de 
Loures, manifestou ao Município a intenção de 
conceder um donativo, em dinheiro, sem 
quaisquer contrapartidas, para apoio à 
mencionada iniciativa, de cariz ambiental, no 
valor de 1.200 Euros; 

 



 

 
N.º 16 

  

 
 

9 de AGOSTO 
de 2017 

 
 
 
 

31 

 

H. Os donativos em causa permitem fazer face a 
parte das despesas que seriam suportadas 
pelo Município na organização do Loures InSS 
2017; 

 
I. Os referidos donativos são enquadráveis ao 

abrigo do artigo 61.º do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais (Mecenato). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo e nos 
termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, na sua redação em vigor, a aceitação pelo 
Município de Loures das doações, a benefício de 
inventário: 
 
1. Em numerário, no valor de 1.200,00 € (mil e 

duzentos euros), por parte da empresa 
RENASCIMENTO - Gestão e Reciclagem de 
Resíduos, Lda.; 

 
2. Em numerário, no valor de 1.000,00 € (mil 

euros), por parte da empresa EGEO - 
Tecnologia e Ambiente, S.A.; 

 
3. Em numerário, no valor de 1.200,00 € (mil e 

duzentos euros), por parte da empresa 
ASCENDUM III Máquinas Unipessoal, Lda.. 

 
 

Loures, 1 de agosto de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESLOURES 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda. 
 

Proposta de autorização para recrutamento de 
trabalhadores. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 414/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Gesloures, Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal. Lda., manifesta, 
através dos seus ofícios com os n.ºs de 
entrada 74231, de 21 de julho de 2017, e 
77133, de 1 de agosto de 2017, a necessidade 
de reforçar a equipa afeta ao serviço de 
Atendimento a Clientes e Secretaria da 
Gesloures, tendo em consideração situações 
de ausência por doença, cessação antecipada 
de contrato por iniciativa de uma trabalhadora 
e acréscimo de atividade inerente ao início da 
época 2017/2018, ocorrendo as duas 
primeiras situações coincidentemente com o 
período em que a maior parte dos 
trabalhadores do serviço usufrui do seu direito 
a férias; 

 
B. Aquele serviço funciona nos quatro 

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

 
C. Se mostra, portanto, que os recursos 

disponíveis são insuficientes para o 
cumprimento das obrigações de serviço 
público a que a Gesloures se encontra 
obrigada, havendo a necessidade de se 
proceder à celebração de um contrato de 
trabalho a termo incerto e dois contratos de 
trabalho a termo certo, com o objetivo 
correspondente ao exercício das funções de 
assistente administrativo, para prestação de 
trabalho no serviço de Atendimento a Clientes 
e Secretaria; 
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D. Nos termos do artigo 123.º do Decreto-Lei n.º 
25/2017, de 3 de março, a constituição de 
vínculos de emprego por tempo 
indeterminado, ou a termo, bem como a 
conversão de contratos a termo em contratos 
por tempo indeterminado por empresas que 
integram o setor empresarial local só podem 
ocorrer com fundamento na existência de 
relevante interesse público no recrutamento, 
ponderada a carência dos recursos humanos 
e a evolução global dos mesmos, e desde que 
se verifiquem cumulativamente os seguintes 
requisitos: 

 
1. Seja imprescindível o recrutamento, tendo em 

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

 
2. Seja impossível satisfazer as necessidades de 

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

 
3. Seja demonstrado que os encargos com os 

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

 
4. Cumprimento, pontual e integral, dos deveres 

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

 
E. A Direção-Geral da Qualificação dos 

Trabalhadores em Funções Públicas 
manifestou-se já, relativamente à constituição 
de vínculo de emprego a termo incerto, pela 
inexistência de trabalhador que possa 
preencher a necessidade. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
dos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 123.º do Decreto-Lei n.º 
25/2013, de 3 de março, que estabelece as regras 
de execução do Orçamento do Estado para 2017, 
conjugado com o n.º 1 do artigo 149.º do Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, autorizar o 
recrutamento pela Gesloures, Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal. Lda., de 
um trabalhador para a constituição de vínculo de 
emprego a termo incerto, e de dois trabalhadores 
para a constituição de vínculos de emprego a 
termo certo por um ano, nos termos e com os 
fundamentos mencionados na presente proposta e 
ofícios, que se anexam. 

Mais se propõe que a autorização seja prestada, 
relativamente à constituição de vínculos de 
emprego a termo certo por um ano, sob condição 
de a Direção-Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas certificar a 
impossibilidade de satisfazer as necessidades por 
recurso a pessoal que já se encontre colocado em 
situação de requalificação ou ao abrigo de outros 
instrumentos de mobilidade. 

 
 

Loures, 2 de agosto de 2017 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 
 

 

 
 

EDUCAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 401/DE-DASE/APC 

 
de 24 de julho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 24 de julho de 2017, 

pela Sr.ª Diretora 
do Departamento de Educação 

 
Substituição da Chefe 

da Divisão de Ação Social Escolar 
Período de férias 

 
Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias durante o período compreendido entre 1 
e 11 de agosto de 2017, proponho que a minha 
substituição com as competências subdelegadas 
através do Despacho n.º 268/2016, de 14 de 
setembro (E/88092/2016) da Sr.ª Diretora do 
Departamento, sejam asseguradas pela Dr.ª Ana 
Raquel Antunes Oliveira da Silva, Chefe da 
Divisão de Intervenção e Planeamento Educativo. 
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Caso seja aprovado superiormente, proponho 
ainda o envio desta Informação à 
DGDA/Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Divisão de Ação Social Escolar 
 

(a) Alexandra Pestana Costa 
 
 
 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 215/DA/DZVF/MN_2017 

 
de 25 de julho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 27 de julho de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 
 

Substituição da Chefe 
da Divisão de Zonas Verdes e Floresta 

no período de férias 
 

Considerando a ausência da signatária no período 
compreendido entre 2 e 7 de agosto, por motivo 
de férias, propõe-se que a substituição da Chefia 
da Divisão de Zonas Verdes e Floresta seja 
assegurada pelo técnico superior Dr. João Lucas, 
com as competências subdelegadas pelo Senhor 
Diretor do Departamento de Ambiente constantes 
do Despacho n.º 283/2016. 
 
Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para os efeitos de 
divulgação interna. 

 
 

A Chefe da Divisão de Zonas Verdes e Floresta 
 

(a) Madalena Neves 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 110/DA/PJA 

 
de 27 de julho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 28 de julho de 2017, 
pelo Sr. Vereador Tiago Matias 

 
Substituição do Sr. Diretor 

do Departamento de Ambiente 
 

Considerando a ausência do signatário no período 
de 7 a 11 de agosto, por motivo de férias, 
proponho que as competências que me foram 
subdelegadas sejam assumidas pela Sr.ª Chefe da 
Unidade de Sustentabilidade Ambiental, Eng.ª Ana 
Gaiolas, e de 12 a 22 de agosto sejam assumidas 
pela Sr.ª Chefe de Divisão de Zonas Verdes e 
Floresta, Arqt.ª Madalena do Rosário Manso 
Henriques da Rosa Neves. 
 
Em caso de concordância superior, mais se 
propõe remeter a presente informação ao 
DGMA/DGDA/EXPEDIENTE, para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

O Diretor do Departamento de Ambiente 
 

(a) Pedro Amorim 
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ATENDIMENTO 
INFORMAÇÃO 

E 
COMUNICAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 22/GPRI/IT 

 
de 27 de julho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 28 de julho de 2017, 

pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara 
 

Substituição da Coordenadora 
do Gabinete de Protocolo 
e Relações Institucionais 

 
Considerando a ausência da signatária, durante o 
período compreendido entre 31 de julho e 4 de 
agosto de 2017, por motivo de gozo de férias, 
proponho que a minha substituição seja 
assegurada, com competências subdelegadas 
através do Despacho n.º 235/2016, de 26 de 
agosto, pela Técnica Superior Ana Maria Pinto 
Dias. 
 
A merecer concordância superior, mais se propõe 
que a presente informação seja remetida ao 
DGMA/DGDA/Expediente, para divulgação 
interna. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Coordenadora 
do Gabinete de Protocolo 
e Relações Institucionais 

 
(a) IsabeI Tojal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.° 206/DAIC/CG 

 
de 3 de agosto de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 3 de agosto de 2017, 

pelo Sr. Presidente da Câmara em exercício 
 

Substituição do chefe da Divisão 
de Atendimento, Informação e Comunicação 

 
Considerando a ausência do signatário, de 14 a 18 
de agosto, por motivo de férias, propõe-se que as 
competências que me foram delegadas através do 
despacho número 231/2016 sejam asseguradas, 
naquele período, pela técnica superior Ana Sofia 
Alonso Batalha (número informático 32827). 
 
Em caso de concordância superior, propõe-se que 
a presente informação seja divulgada pelos 
serviços municipais, para os efeitos devidos. 

 
Loures, 3 de agosto de 2017 

 
 

O chefe da Divisão de Atendimento, 
Informação e Comunicação 

 
(a) Carlos Gornes 
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GESTÃO 
E 

MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 69/DGMA/JR 

 
de 28 de julho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 31 de julho de 2017, 

pelo Sr. Presidente da Câmara em exercício 
 

À consideração do Sr. Presidente: 
 
Atendendo à circunstância de estar ausente, por 
férias, entre o dia 31 de julho e 18 de agosto, 
proponho que a substituição nas funções de 
Diretor do Departamento de Gestão e 
Modernização Administrativa no indicado período 
seja efetuada pelo Sr. Chefe da Divisão da 
Modernização Administrativa, Qualidade e 
Inovação Tecnológica, Dr. Paulo Soares. 

 
 

O Diretor do Departamento 
 

(a) Júlio Ribeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
REVITALIZAÇÃO URBANA 

 

� INFORMAÇÃO n.º 27/GRU/MT 

 
de 25 de julho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 30 de julho de 2017, 

pelo Sr. Vereador António Pombinho 
 

Substituição da Coordenadora 
do Gabinete de Revitalização Urbana 

 
Considerando a ausência da signatária, rio 
período entre 31 de julho e 18 de agosto, por 
motivo de gozo de férias, proponho que a minha 
substituição seja assegurada, com competências 
subdelegadas através do Despacho n.º 254/2016, 
de 6 de setembro, pela técnica superior Rosária 
Maria Soares Murça. 
 
A merecer concordância superior, mais se propõe 
que a presente informação seja remetida ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação interna. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Coordenadora 
 

(a) Margarida Tomás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 16 

  

 
 

9 de AGOSTO 
de 2017 

 
 
 
 

36 

 

 

 

PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 27/DPFA/FC 

 
de 28 de julho de 2017, 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 31 de julho de 2017, 
pelo Sr. Presidente da Câmara em exercício 

 
Substituição de 31 de julho a 14 de agosto 

 
Considerando a ausência do signatário, por motivo 
de férias, proponho que a minha substituição seja 
assegurada pelo Dr. Luís Paulo Pereira, Chefe de 
Divisão de Planeamento e Controlo de Atividades, 
nos dias 31 de julho a 11 de agosto, e pela Dr.ª 
Susana Fonseca, Chefe de Divisão de Gestão 
Financeira, no dia 14 de agosto, com as 
competências que me foram subdelegadas no 
Despacho do Sr. Presidente n.º 230/2016, datado 
de 26 agosto de 2016. 
 
Propõe-se o envio desta informação ao 
EXPEDIENTE para divulgação. 

 
 

Por subdelegação de competências 
do Sr. Presidente 

 
O Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro 

e Aprovisionamento 
 

(a) Filipe Caçapo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 275/DPCA 

 
de 8 de agosto de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 8 de agosto de 2017, 

pelo Sr. Presidente da Câmara em exercício 
 

Substituição em período de férias 
 

Considerando a ausência do signatário, por motivo 
de férias, no período de 14 a 18 de agosto, 
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), pela técnica 
superior Dr.ª Dora Antão. 
 
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 
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CULTURA 
DESPORTO 

E 
JUVENTUDE 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 31/DCDJ/AS 

 
de 24 de julho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 30 de julho de 2017, 

pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara 
 

Substituição do Diretor 
do Departamento de Cultura, 

Desporto e Juventude 
durante o período de férias 

 
Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias durante o período compreendido entre 
03-08-2017 e 03-09-2017, proponho que a minha 
substituição seja assegurada, com as 
competências que me foram subdelegadas 
através do despacho n.º 42/2016, de 14 de janeiro, 
pela Chefe da Divisão de Desporto, Dr.ª Helena 
Candeias. 
 
Propõe-se ainda o envio desta informação à 
DGDA/Expediente para divulgação da mesma. 

 
 

O Diretor de Departamento 
de Cultura, Desporto e Juventude 

 
(a) Alfredo Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.°45/DEP/JF 

 
de 27 de julho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 1 de agosto de 2017, 

pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara 
 

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 31 de julho a 18 de agosto de 
2017, propõe-se que a sua substituição seja 
assegurada do seguinte modo: 
 
- de 31 de julho a 6 de agosto de 2017, pela 

Arqt.ª Sónia Baixinho; 
 
- de 7 a 15 de agosto de 2017, pela Eng.ª 

Fátima Gonçalves; 
 
- de 16 a 18 de agosto de 2017, pelo Arqt.ª 

Jorge Simões. 
 
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 
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EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 

DAS ÁREAS URBANAS 
DE GÉNESE ILEGAL 

 

 
 

� INFORMAÇÃO n.° 70/EMAUGI/RP/2017 

 
de 28 de julho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 3 de agosto de 2017, 

pelo Sr. Vereador António Pombinho 
 

Substituição do Chefe de Equipa da EMAUGI 
 

Ao Sr. Vereador António Pombinho. 
 
Considerando a ausência do signatário, por motivo 
de férias, no período compreendido entre 8 e 23 
de agosto, proponho que aos técnicos abaixo 
designados e nos períodos igualmente 
identificados, lhes sejam confiados os poderes e 
competências que me foram subdelegados por 
despacho n.º 253/2016, do Sr. Vereador António 
Pombinho Guilherme, de 06.09.2016. 
 
de 08.08.2017 a 11.08.2017 a Pedro Manuel de 
Sousa Ribeiro, arquiteto; 
de 14.08.2017 a 18.08.2017 a Fernando Manuel 
da Silva Vicente, jurista; 
de 21.08.2017 a 23.08.2017 a Carla Maria Lapa 
Alexandre Correia, arquiteta. 
 
Nota: 
 
O secretariado do chefe de equipa em substituição 
é assegurado nos respetivos períodos por: 
 
Ana Teresa Sampaio Parola, de 08.08.2017 a 
11.08.2017; 
Augusto do Nascimento Ferreira, de 14.08.2017 a 
18.08.2017; 
Sílvia Maria Lopes Ferreira Samina Fernandes, de 
21.08.2017 a 23.08.2017. 
 
Para divulgação após despacho. 

 
 

(a) Rui Paulo 
 

Chefe de Equipa Multidisciplinar 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
MUNICÍPIO DE LOURES 

 

AVISO n.º 9051/2017 
 

Extinção do Vínculo de Emprego Público 
 

Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a 
extinção do vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado dos seguintes 
trabalhadores: 
 
Titulares da categoria de Assistente Operacional 
da carreira geral de Assistente Operacional, 
Rafaela Franco Neto Belo Farinha em 21/04/2017, 
posição 2, nível 2 e Marisa Prazeres Luís Sousa 
em 06/06/2017, posição 2, nível 2 da tabela 
remuneratória única; 
 
Titular da categoria de Encarregado Operacional 
da carreira geral de Assistente Operacional, Maria 
Helena Costa d'Almeida Correia Ribeiro em 
01/05/2017, posição 1, nível 8 da tabela 
remuneratória única. 

 
11 de julho de 2017. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 153, de 9 de agosto de 2017] 

 
 
 

AVISO n.º 9052/2017 
 

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 29/06/2017, por deliberação da 
União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, 
em reunião de 03/07/2017, e por acordo do 
trabalhador, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria nesta 
Câmara Municipal, do Assistente Operacional 
Paulo Jorge Silva Machado Duarte, a partir do dia 
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31 de julho de 2017, nos termos da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. 

 
11 de julho de 2017. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 153, de 9 de agosto de 2017] 
 
 
 

AVISO n.º 9053/2017 
 

Contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 3 de 
julho de 2017, com Ana Carina Morais Ramos dos 
Santos, Ana Carina Simões Ferro, Ana Filipa 
Esteves Moreira Soares, Ana Sofia dos Santos 
Mestre, Cecília Filomena Costa de Jesus, Célia 
Maria Gomes dos Santos Alves, Fernando Manuel 
Fonseca Rosa, Iolanda Maria de Isidoro Matias, 
Maria Antónia Martins Pereirão Dias, Maria 
Cristina da Silva Costa, Sandra Cristina Veríssimo 
Gil Silva, Sandra Isabel dos Santos Rosinha, 
Sandra Ledesma Pedroso, Sara Filipa Pirrolas 
Carvalho, Vera Lúcia Caetano Santos Coelho 
Simões, na categoria de Assistente Técnico da 
carreira geral de Assistente Técnico, na 1.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 5 da 
Tabela Remuneratória Única, no seguimento do 
Aviso n.º 10109/2016, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 156, de 16 de agosto de 
2016, com Alice Maria Martins Alminha da 
Nóbrega, Ana Filipa Gomes Soares de Magalhães, 
Anabela Florência Dias, Andreia Alexandra 
Vitorino Quintã, Bárbara Filipa Rodrigues Paulo, 
Celestino Mendes da Silva, Faustina da Conceição 
Seringa Lourenço, Helena Cristina Figueiredo 
Nunes Martins, Helena Miguel Lopes Antunes 
Moita, Helena Palmira Vilaça Raposo Ribeiro, 
Isabel Maria da Cunha Pereira Ribeiro, Joana 
Filipa Dionísio Seabra, Liliana Mara Ribeiro 
Ramos Matos Mota, Lina Maria Gonçalves 
Coutinho, Maria de Fátima Pereira Santos Inácio, 
Maria de Lurdes Lucas da Costa Luro Catarino, 
Maria Susana Pinto Mendes, Patrícia Vanessa 
Barros Moura, Sandra Isabel Pereira Fernandes 
Simões, Sara Alexandra Henriques Duarte, Soraia 
Filipa Ribeiro da Silva, Vânia Patrícia Luzio do 
Carmo e Vera Mónica Teles Fernandes Teixeira 

na categoria de Assistente Operacional da carreira 
geral de Assistente Operacional, na 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 2 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
10195/2016, publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 157, de 17 de agosto de 2016, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 

 
19 de julho de 2017. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 153, de 9 de agosto de 2017] 

 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

AVISO n.º 8538/2017 
 

Em cumprimento do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/6, torna-se público que foram celebrados 
contratos individuais de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com os 
trabalhadores abaixo identificados: 
Em virtude de ter ocorrido mudança definitiva de 
órgão ou serviço das trabalhadoras abaixo 
identificadas, na sequência da consolidação 
definitiva das mobilidades na categoria: 
 
Raquel Alexandra Neves Galvão Guerra Mateus, 
com início a 1 de fevereiro de 2017, na categoria 
de Técnico Superior, na área funcional de química 
tecnológica, com a remuneração correspondente à 
posição 2, nível 15, por acordo entre a 
trabalhadora, a Câmara Municipal de Santiago do 
Cacém como serviço de origem e os SIMAR 
enquanto serviço de destino. 
Maria Catarina Carvão Olivença, com início a 30 
de junho de 2017, na categoria de Assistente 
Técnico, com a remuneração correspondente à 
posição 1, nível 5, por acordo entre a 
trabalhadora, a Câmara Municipal de Loures como 
serviço de origem e os SIMAR enquanto serviço 
de destino. 
 
Na sequência do Procedimento Concursal 
Comum, com a Ref.ª 2/2016, para ocupação de 
seis postos de trabalho na categoria de Assistente 
Operacional, para o Departamento de Exploração 



 

 
N.º 16 

  

 
 

9 de AGOSTO 
de 2017 

 
 
 
 

40 

 

de Águas, correspondente à publicação no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 77, aviso n.º 5194 de 
2016.04.20, com a remuneração correspondente à 
1.ª posição e nível 1 da tabela remuneratória 
única: 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2016.12.30, com efeitos a partir de 9 
de janeiro de 2017: Diogo Manuel Lúcio Roldão; 
José Augusto Simão; João Paulo Carvalho 
Afilhado; Carlos Alberto Godinho Marques da 
Silva; Manuel Salvador Saramago Gonçalves; 
Ricardo Jorge da Conceição Galhanas. 
 
Por recurso à reserva de recrutamento interna 
constituída nos termos do n.º 1 do artigo 40.º da 
Portaria n.º 83-A/2009 de 22/1 com a redação que 
lhe foi dada pela Portaria n.º145-A/2011 de 6/4, e 
por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2017.02.02, com efeitos a partir de 1 
de março de 2017: Vítor Martins Fernandes; Luiz 
Cabral de Oliveira; Joaquim Jorge Pereira de 
Matos; Jorge Humberto Pereira Mendonça; Luís 
Filipe Gouveia da Silva; Pedro Miguel dos Santos 
Lopes; Aleksandar Rusev Tanev; Jorge Miguel 
Guedes Figueiredo Costa. 
 
Por recurso à reserva de recrutamento interna 
constituída nos termos do n.º 1 do artigo 40.º da 
Portaria n.º 83-A/2009 de 22/1 com a redação que 
lhe foi dada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6/4, e 
por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2017.03.24, com efeitos a partir de 1 
de abril de 2017: Nuno Miguel Fialho Caldeira. 

 
5 de julho de 2017. 

 
A Diretora de Departamento 
Administrativo e Financeiro, 

 
(a) Helena Campos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 146, de 31 de julho de 2017] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO n.º 8539/2017 
 

Em cumprimento do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/6, torna-se público que cessou nestes 
Serviços Intermunicipalizados a relação jurídica de 
emprego público dos seguintes trabalhadores: 
 
Por motivo de aposentação: 
 
Desligado em 2017/02/01: Artur Barros Brandão, 
Assistente Operacional, posição remuneratória 
entre a 3.ª e a 4.ª. 
Desligado em 2017/03/01: Carlos Manuel Pereira 
Jorge, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 10.ª. 
 
Por motivo de mudança para outro órgão ou 
serviço por consolidação de mobilidade na 
categoria: 
 
Em 2017.04.30: Cátia Cristina Franco Garcia, 
Técnica Superior, na área funcional de ciência 
política e relações internacionais, posição 
remuneratória entre a 2.ª e a 3.ª, por acordo entre 
o trabalhador, a Câmara Municipal de Loures 
enquanto serviço de destino e os SIMAR enquanto 
serviço de origem. 
 
Por motivo de mudança para outro órgão ou 
serviço por consolidação de mobilidade 
intercarreiras: 
 
Em 2017.04.30: Jorge Manuel Romão Jesus 
Freitas, Assistente Técnico, posição remuneratória 
4.ª, por acordo entre o trabalhador, a Câmara 
Municipal de Loures enquanto serviço de destino e 
os SIMAR enquanto serviço de origem. 

 
5 de julho de 2017. 

 
A Diretora de Departamento 
Administrativo e Financeiro, 

 
(a) Helena Campos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 146, de 31 de julho de 2017] 
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AVISO n.º 8892/2017 
 

Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22/1, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6/04, 
informa-se os interessados que a Lista Unitária de 
Ordenação Final do Procedimento Concursal 
Comum para ocupação de dois postos de trabalho 
na carreira e categoria de Assistente Operacional, 
em regime de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado, com a Ref.ª 
3/2016, cuja publicitação ocorreu no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 213, aviso n.º 13731 de 
2016.11.07, na Bolsa de Emprego Público com o 
código de oferta OE201611/0053 e no jornal 
Correio da Manhã do dia 2016.11.09, foi 
homologada pelo Conselho de Administração em 
reunião de 10 de julho de 2017, encontrando-se 
afixada nos placards da Divisão de Recursos 
Humanos no edifício Sede destes Serviços 
Intermunicipalizados, sito na Rua Ilha da Madeira, 
n.º 2, Loures, e disponível para consulta na página 
eletrónica www.simar-louresodivelas.pt. 

 
11 de julho de 2017. 

 
A Diretora de Departamento 
Administrativo e Financeiro, 

 
(a) Helena Campos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 151, de 7 de agosto de 2017] 
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6.ª Alteração ao Orçamento 2017 
e Opções do Plano 2017-2020 

 
 
 






























