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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

1.ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 5 de dezembro de 2017 

 
 
 

REGULAMENTOS MUNICIPAIS 
 

Proposta de aprovação de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, após 
período de consulta pública, do Regulamento 
Municipal de atribuição de benefícios sociais aos 
Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 538/2017 

 
Considerando que:  
 
A. A Câmara Municipal de Loures, na sua 94.ª 

Reunião Ordinária, realizada em 12 de julho 
de 2017, aprovou a proposta de deliberação 
n.º 348/2017, referente ao Projeto de 
Regulamento Municipal de atribuição de 
benefícios sociais aos Bombeiros Voluntários 
do Concelho de Loures, publicada no Boletim 
de Deliberações e Despachos “Loures 
Municipal” n.º 14, de 12 de julho de 2017; 

 
B. Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º e dos n.ºs 1 

e 2 do artigo 100.º, todos do Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, promoveu-se a 
publicitação do procedimento inerente ao 
projeto de regulamento supra mencionado, 
bem como, a participação procedimental dos 
interessados no mesmo; 

 
C. Ao abrigo do disposto no artigo 56.º da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na redação 
vigente, foi elaborado o Edital n.º 89/2017, 
publicitado no site oficial da Câmara Municipal 
de Loures, publicado no Boletim de 
Deliberações e Despachos “Loures Municipal” 
e afixado quer no Edifício dos Paços do 
Concelho, quer nas Juntas de Freguesia do 
Concelho; 

D. Nos termos do artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, o Projeto de 
Regulamento Municipal de atribuição de 
benefícios sociais aos Bombeiros Voluntários 
do Concelho de Loures foi submetido a 
consulta pública, pelo prazo de 30 dias úteis a 
contar da data da sua publicação em Diário da 
República; 

 
E. A publicação em Diário da República ocorreu 

em 17 de agosto de 2017 (2.ª série, Aviso n.º 
9445/2017); 

 
F. Decorreu, assim, até ao dia 28 de setembro do 

presente ano, a consulta pública sobre o 
referido Projeto de Regulamento; 

 
G. Não se verificou a constituição de qualquer 

interessado, nem foram rececionadas 
quaisquer sugestões ao Projeto de 
Regulamento objeto da consulta pública. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alíneas k) e u), 
conjugado com o previsto no artigo 25.º, n.º 1, al. 
g) e no artigo 23.º, n.º 2, al. j), todos da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, delibere submeter a 
aprovação da Assembleia Municipal de Loures o 
“Regulamento Municipal de atribuição de 
benefícios sociais aos Bombeiros Voluntários do 
Concelho de Loures”, nos termos constantes em 
anexo à presente proposta de deliberação, e que 
dela faz parte integrante. 

 
 

Loures, 15 de novembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Projeto de Regulamento Municipal 
de atribuição de benefícios sociais 

aos Bombeiros Voluntários 
do Concelho de Loures 

 
Preâmbulo 

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

Assim, nos termos do disposto no artigo 241.º da 
Constituição da República Portuguesa, no artigo 
23.º, n.º 2, al. j), no artigo 25.º, n.º 1, al. g) e no 
artigo 33.º, n.º 1, als. k) e u), todos da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara 
Municipal elaborar e submeter à Assembleia 
Municipal o presente regulamento, uma vez que 
se trata de um instrumento com eficácia externa. 

 
 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

 
Artigo 1.º 

Lei habilitante 
 

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

 
Artigo 2.º 

Objeto 
 

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

 
 

Artigo 3.º 
Definição 

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

 
 

Artigo 4.º 
Âmbito 

 
Este regulamento aplica-se a todos os Bombeiros 
Voluntários, nos termos definidos no artigo 
anterior, com mais de dois anos de bom e efetivo 
serviço de voluntariado nos bombeiros. 
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CAPÍTULO II 
Dos deveres e direitos ou benefícios sociais 

 
Artigo 5.º 
Deveres 

 
Nas funções que lhes são confiadas, os 
beneficiários deste regulamento estão vinculados 
ao cumprimento dos seguintes deveres: 
 
a) Observar escrupulosamente as normas legais 

e regulamentos aplicáveis aos atos por si 
praticados; 

b) Cumprir as normas de natureza operacional, 
com pontualidade e exercício efetivo das 
funções; 

c) Atuar com dedicação, competência, zelo, 
assiduidade e correção; 

d) A prestação de outros serviços previstos nos 
regulamentos internos dos seus Corpos de 
Bombeiros e demais legislação aplicável; 

e) Cooperar, ao nível municipal e distrital, através 
dos Corpos de Bombeiros das Associações 
Humanitárias, com os organismos de proteção 
civil nas diversas iniciativas que visem 
melhorar a proteção das populações e seus 
bens. 

 
 

Artigo 6.º 
Deveres especiais 

 
Nas funções que lhes são confiadas, os 
beneficiários do presente regulamento estão ainda 
vinculados ao cumprimento dos seguintes deveres 
especiais: 
 
a) O cumprimento do serviço operacional dos 

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

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

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

 
 

Artigo 7.º 
Direitos 

 
Os Bombeiros Voluntários e os seus familiares, 
quando for o caso, têm direito aos seguintes 
benefícios: 
 
1. Beneficiar, em relação à sua habitação própria 

e permanente, localizada na área do concelho, 
das seguintes regalias: 

 
a) Redução de 50% nas tarifas e taxas 

administrativas municipais devidas pela 
ligação à rede de abastecimento de água e à 
rede de drenagem de águas residuais 
domésticas; 

b) Redução em 20% da taxa do IMI, até ao limite 
máximo de 70,00 € por ano. 

 
2. Beneficiar da redução do valor das taxas a 

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

 
a) Entre cinco e dez anos de serviço completos: 

redução de 25%; 
b) Entre onze e vinte anos de serviço completos: 

redução de 40%; 
c) Mais de vinte anos de serviço completos: 

redução de 80%. 
 
3. Beneficiar das comparticipações inerentes à 

atribuição do escalão B, no âmbito da ação 
social escolar (refeições escolares e lanches 
escolares), aos descendentes dos bombeiros, 
independentemente do escalão do abono de 
família de que forem beneficiários. 

 
4. Beneficiar do acesso a creches, infantários e 

jardins de infância tutelados pelo município, 
desde que existam vagas, a custo idêntico ao 
do trabalhador autárquico. 

 
5. Beneficiar de uma redução de 25% na 

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

 
6. Beneficiar de uma redução de 25% na 

inscrição dos descendentes diretos dos 
bombeiros, em projetos de Ocupação de 
Tempos Livres promovidos pelo Município. 
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7. Beneficiar de uma redução de 15% nas taxas 
de acesso às Piscinas Municipais. 

 
8. Ter acesso gratuito às iniciativas de caráter 

desportivo e culturais promovidas pela 
Câmara Municipal de Loures, bem como aos 
espaços museológicos sob a gestão do 
município, para os quais haja lugar ao 
pagamento de bilhete de ingresso. 

 
 

Artigo 8.º 
Cartão de Identificação 

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

 
 

Artigo 9.º 
Apresentação do pedido 

 
1. Os Bombeiros Voluntários que pretendam 

candidatar-se à concessão dos benefícios 
previstos nos números 1 a 7 do artigo 7.º do 
presente regulamento, deverão apresentar 
pedido expresso, mediante preenchimento de 
formulário próprio, que será entregue ao 
Comandante do seu Corpo de Bombeiros para 
ser, por este, validado. 

 
2. Este mesmo formulário será posteriormente 

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

 
3. Relativamente ao benefício previsto no artigo 

7.º, n.º 8, do presente regulamento, o mesmo 
será concedido mediante a apresentação do 
Cartão de Identidade de Bombeiro. 

 
4. O Comandante elaborará, até ao início do mês 

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

 
 
 
 

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

 
 

Artigo 10.º 
Instrução do pedido 

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

 
 
 

CAPÍTULO III 
Disposição Final 

 
Artigo 11.º 

Entrada em vigor 
 

O presente Regulamento entra em vigor no 1.º dia 
útil seguinte ao da sua publicação no Diário da 
República. 
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(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela Assembleia Municipal 
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REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL 
 

Proposta de designação de representante do 
Município na Assembleia Intermunicipal da AMPV 
- Associação de Municípios Portugueses do Vinho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 575/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures é associado da 

Associação de Municípios Portugueses do 
Vinho (AMPV); 

 
B. Ao abrigo do disposto no artigo 11.º, n.º 2, dos 

Estatutos desta Associação, “Compõem a 
Assembleia Intermunicipal os presidentes das 
câmaras municipais de cada uma das 
autarquias que constituem a AMPV, podendo, 
no entanto, a sua representação ser delegada 
em qualquer vereador”; 

 
C. De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 8.º 

dos mesmos estatutos, “A duração do 
mandato dos membros da Assembleia 
Intermunicipal e do Conselho Diretivo coincide 
com a que legalmente estiver fixada para os 
órgãos das Autarquias Locais”; 

 
D. Com o fim do mandato autárquico torna-se 

necessário proceder à nomeação do 
representante do Município de Loures na 
Assembleia Intermunicipal da Associação de 
Municípios Portugueses do Vinho. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto 
no artigo 33.º, n.º 1, alínea oo), da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, assim como no artigo 11.º dos 
Estatutos da Associação de Municípios 
Portugueses do Vinho, delibere designar como 
representante do Município de Loures na 
Assembleia lntermunicipal desta Associação, para 
além do signatário, que é obrigatoriamente 
membro daquela Assembleia, o Senhor Vereador 
António Manuel Pombinho Costa Guilherme. 

 
Loures, 29 de novembro de 2017 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 

 
(Aprovada por 7 votos a favor e 4 votos em 
branco, mediante escrutínio secreto) 

Proposta de designação de representantes do 
Município nos órgãos sociais da Rota Histórica 
das Linhas de Torres – Associação para o 
Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das 
Linhas de Torres Vedras. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 576/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O apelo contínuo à agregação de vontades e a 

necessidade de cooperação entre as 
autarquias com património histórico militar 
ligado às Linhas de Torres, deu origem, em 
2007, à PILT - Plataforma Intermunicipal para 
as Linhas de Torres, com o objetivo de 
desenvolver a Rota Histórica das Linhas de 
Torres; 

 
B. A Rota Histórica das Linhas Torres visa 

salvaguardar, recuperar e valorizar uma 
componente significativa do património 
arquitetónico e militar integrante das Linhas de 
Torres Vedras (em vias de classificação pelo 
anúncio n.º 2/2013, de 14/1, DRE II Série), 
construído, no início do século XIX, pelas 
forças anglo-lusas comandadas pelo Duque 
de Wellington, para defender a cidade de 
Lisboa das invasões napoleónicas. Tem por 
objetivos a criação de uma rota turística de 
excelência, em articulação com outras 
valências culturais, patrimoniais, ambientais, 
gastronómicas, desportivas e museológicas; 

 
C. A constituição da Rota Histórica das Linhas de 

Torres - Associação para o Desenvolvimento 
Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres 
Vedras visa a continuidade e o 
desenvolvimento do trabalho já realizado pela 
PILT, na concretização do interesse específico 
de cada município fundador/participante; 

 
D. De acordo com o disposto no artigo 12.º dos 

Estatutos da Rota Histórica das Linhas de 
Torres - Associação para o Desenvolvimento 
Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres 
Vedras, “A Mesa da Assembleia Geral, a 
Direção e o Conselho Fiscal serão eleitos (...), 
em Assembleia Geral convocada para o efeito, 
para um dos 120 dias seguintes às eleições 
autárquicas”; 

 
E. No âmbito da referida associação, competirá 

ao Município de Loures assumir a presidência 
da Mesa da Assembleia Geral e a Vice-
presidência do Conselho Fiscal. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto 
no artigo 59.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 
na sua redação atual e no artigo 33.º, n.º 1, alínea 
oo), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
delibere aprovar que a representação do Município 
nos cargos de Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral e Vice-presidente do Conselho Fiscal, da 
Rota Histórica das Linhas de Torres - Associação 
para o Desenvolvimento Turístico e Patrimonial 
das Linhas de Torres Vedras seja assegurada, 
respetivamente, pelo Senhor Vice-Presidente, 
Paulo Jorge Piteira Leão e pela Senhora Dr.ª 
Paula Cristina Martins Louro. 

 
 

Loures, 29 de novembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por 4 votos a favor, 5 votos em 
branco e 2 votos contra, mediante escrutínio 
secreto) 
 
 
 
Proposta de designação de representante do 
Município na Assembleia Intermunicipal da 
AMEGA - Associação de Municípios de Estudos e 
Gestão de Água. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 577/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures é associado da 

AMEGA - Associação de Municípios de 
Estudos e Gestão de Água; 

 
B. Nos termos do disposto no artigo 13.º, n.º 2, 

dos respetivos estatutos, «A representação 
dos associados na Assembleia Intermunicipal 
é feita pelos respetivos Presidentes da 
Câmara ou por Vereador com competência 
delegada para o efeito”; 

 
C. Com o fim do mandato autárquico torna-se 

necessário proceder à nomeação do 
representante do Município de Loures na 
Assembleia Intermunicipal da AMEGA - 
Associação de Municípios de Estudos e 
Gestão de Água. 

 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto 
no artigo 59.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 
e no artigo 33.º, n.º 1, alínea oo), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, delibere designar 
como representante do Município de Loures na 
Assembleia Intermunicipal da AMEGA - 
Associação de Municípios de Estudos e Gestão de 
Água, o Senhor Vereador António Manuel 
Pombinho Costa Guilherme. 

 
 

Loures, 29 de novembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por 7 votos a favor e 4 votos em 
branco, mediante escrutínio secreto) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

 
Proposta de fixação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de taxas do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a aplicar em 
2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 571/2017 

 
Considerando que: 
 
A. De acordo com o Código do Imposto Municipal 

sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, com as 
respetivas alterações, o Imposto Municipal 
sobre Imóveis (IMI) incide sobre o valor 
patrimonial tributário dos prédios urbanos e 
rústicos situados em território português; 

 
B. Nos termos da alínea a) do artigo 14.º da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece 
o regime financeiro das autarquias locais e 
das entidades intermunicipais, na sua redação 
atual, constitui receita dos municípios o 
produto da cobrança do IMI, sem prejuízo da 
receita legalmente afeta às freguesias nos 
termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º da 
mesma Lei; 
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C. Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o regime jurídico 
das autarquias locais, aprova o estatuto das 
entidades intermunicipais, estabelece o regime 
jurídico da transferência de competências do 
Estado para as autarquias locais e para as 
entidades intermunicipais e aprova o regime 
jurídico do associativismo autárquico, na sua 
redação vigente, compete à Assembleia 
Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 
fixar anualmente o valor da taxa do IMI; 

 
D. O artigo 112.º do CIMI reitera que compete 

aos municípios, mediante deliberação da 
respetiva Assembleia Municipal, fixar a taxa do 
lMI a aplicar em cada ano de acordo com os 
intervalos e metodologias previstas na lei; bem 
como minorar e majorar a mesma; 

 
E. De acordo com o disposto no artigo 112.º-A do 

CIMI, os municípios, mediante deliberação da 
Assembleia Municipal, podem fixar uma 
redução da taxa do lMI sobre imóveis que 
vigorar no ano a que respeita o imposto, a 
aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano 
destinado a habitação própria e permanente 
do sujeito passivo ou do seu agregado 
familiar, e que seja efetivamente afeto a tal 
fim, atendendo ao número de dependentes 
que, nos termos do Código do IRS, compõem 
o respetivo agregado familiar, de acordo com 
as deduções fixas previstas naquele mesmo 
artigo; 

 
F. De acordo com os preceitos legais invocados 

nos dois considerandos precedentes, as 
deliberações ali previstas devem ser 
comunicadas à Autoridade Tributária e 
Aduaneira, por via eletrónica, até ao dia 31 de 
dezembro, sob pena de aplicação da taxa 
mínima. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
do disposto nos artigos 112.º e 112.º-A ambos do 
CIMI e do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 
25.º conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 
33.º, ambas do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, delibere 
submeter à Assembleia Municipal de Loures, para 
deliberação, a proposta de fixação das seguintes 
taxas do IMI a vigorar em 2018: 
 
1. Nos termos do n.º 5 do artigo 112.º do CIMI: 
 

Prédios urbanos: 0,38%. 

2. Nos termos do n.º3 do artigo 112.º do ClMl e 
do Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto: 

 
A elevação da taxa aprovada no ponto 1 da 
presente proposta de deliberação ao triplo nos 
casos de prédios urbanos que se encontrem 
devolutos há mais de um ano, conforme 
informação n.º 362/DPCA/ACC de 2017.11.29 
e Iistagem em anexo à mesma. 

 
3. Nos termos do n.º 8 do artigo 112.º do CIMI: 
 

A majoração de 30% da taxa aplicável a 
prédios urbanos degradados, que como tal 
tenham sido identificados e considerados, 
conforme informação n.º 362/DPCA/ACC de 
2017.11.29 e listagem em anexo à mesma. 

 
4. Nos termos do artigo 112.º-A do CIMI: 
 

A redução da taxa aprovada no ponto 1 da 
presente proposta de deliberação a aplicar ao 
prédio ou parte de prédio urbano destinado a 
habitação própria e permanente do sujeito 
passivo ou do seu agregado familiar, e que 
seja efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao 
número de dependentes que, nos termos do 
Código do IRS, compõem o respetivo 
agregado familiar, de acordo com a seguinte 
tabela: 

 
Número de dependentes a cargo Dedução fixa 
1 (um) 20 € 
2 (dois) 40 € 
3 (três) ou mais 70 € 

 
 

Loures, 29 de novembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
Pela Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
PPD/PSD Partido Social Democrata foi 
apresentada uma proposta sobre a matéria, à qual 
foi atribuído o n.º 588/2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 588/2017 

 
Considerando que: 
 
a) Nos termos do n.º 3 do art.º 104.º da 

Constituição da República Portuguesa “a 
tributação do património deve contribuir para a 
igualdade entre os cidadãos”. 
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b) Nos termos da alínea b) do art.º 81.º da 
Constituição da República Portuguesa é 
incumbência prioritária do Estado “promover a 
justiça social, assegurar a igualdade de 
oportunidades e operar as necessárias 
correções das desigualdades na distribuição 
da riqueza e do rendimento, nomeadamente 
através da política fiscal”. 

 
c) Nos termos do art.º 6.º da Lei Geral Tributária, 

na sua redação atual, a tributação deve ter em 
conta as especificidades do agregado familiar 
e protegê-lo. 

 
d) Nos termos da alínea a) do artigo 14.º da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro constitui receita 
dos municípios o produto da cobrança do IMI, 
sem prejuízo da receita legalmente afeta às 
freguesias nos termos da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 23.º da mesma lei. 

 
e) O artigo 112.º do CIMI estabelece que 

compete aos municípios, mediante 
deliberação da respetiva assembleia 
municipal, fixar as taxas do IMI a aplicar em 
cada ano, de acordo com os intervalos e nos 
trâmites definidos na lei, bem como minorar e 
majorar as mesmas. 

 
f) O Município de Loures é, de entre os 

municípios com mais de 100.000 habitantes, 
aquele que impõe aos seus munícipes uma 
carga fiscal mais elevada, sem qualquer razão 
justificativa em termos de coesão social ou 
desenvolvimento económico. 

 
g) Se impõe, num momento em que alguns 

indicadores económicos apresentam 
tendência objetiva de melhoria, transmitir às 
famílias um sinal de estímulo e de um sistema 
fiscal que atenda às suas necessidades 
fundamentais. 

 
h) Nos termos do n.º 14 do art.º 112.º do CIMI, as 

deliberações efetuadas neste domínio devem 
ser comunicadas à Autoridade Tributária e 
Aduaneira, por via eletrónica, até ao dia 31 de 
dezembro, sob pena de aplicação das taxas 
mínimas. 

 
 
Os Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata têm a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures, nos termos do 
disposto nos artigos 112.º e 112.º-A, ambos do 
CIMI, e do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 
25.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do artigo 
33.º, ambas do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, delibere submeter à Assembleia 
Municipal de Loures, para deliberação, a proposta 
de fixação das seguintes taxas do IMI a vigorar em 
2018: 
 
1. Nos termos do n.º 5 do artigo 112.º do ClMl: 
 
- Prédios rústicos: 0,8%; 
- Prédios urbanos: 0,375% 
- Tratando-se de prédios constituídos por parte 

rústica e urbana, aplica-se ao valor patrimonial 
tributário de cada parte a respetiva taxa. 

 
2. Nos termos do n.º 3 do art.º 112.º do CIMI e do 

Decreto-Lei n.º 159/2006, de 8 de agosto, a 
elevação da taxa prevista no ponto 1 da 
presente proposta ao triplo nos casos de 
prédios urbanos que se encontrem devolutos 
há mais de um ano. 

 
3. Nos termos do n.º 8 do art.º 112.º do CIMI é 

majorada a 30% da taxa aplicável a prédios 
urbanos degradados, que tenham sido 
identificados e considerados como tal pelo 
município. 

 
4. Nos termos do art.º 112.º-A do CIMI, a 

redução da taxa constante do ponto 1 da 
proposta de deliberação, aplicada ao prédio ou 
parte do prédio urbano destinado a habitação 
própria ou permanente do sujeito passivo ou 
do seu agregado familiar, que nos termos, do 
código do IRS compõe com o respetivo 
agregado familiar, de acordo com a seguinte 
tabela: 

 
 

N.º de dependentes a cargo Dedução fixa 
1 (um) 20 € 
2 (dois) 40 € 
3 (três) ou mais 70 € 
 
 
 
(Posta à votação, a Proposta n.º 571/2017 foi 
aprovada, por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista, e os votos contra da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
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PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IRS 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 
participação do Município em 5% no IRS dos 
sujeitos passivos com domicílio fiscal no Concelho 
de Loures, a incidir nos rendimentos do ano de 
2018 e a arrecadar pelo Município em 2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 572/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Nos termos da alínea f) do artigo 14.º da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece 
o regime financeiro das autarquias locais e 
das entidades intermunicipais, na sua redação 
vigente, constitui receita dos municípios o 
produto da participação nos recursos públicos 
determinada nos termos do disposto nos 
artigos 25.º e seguintes daquele diploma legal; 

 
B. O artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro, supra melhor identificada, 
estabelece que os municípios têm direito a 
uma participação variável até 5% no IRS dos 
sujeitos passivos com domicílio fiscal na 
respetiva circunscrição territorial, nos termos 
definidos naquele preceito legal; 

 
C. De acordo com aquele mesmo preceito legal, 

a participação variável deliberada deve ser 
comunicada à Autoridade Tributária e 
Aduaneira, por via eletrónica, até ao dia 31 de 
dezembro do ano anterior àquele a que 
respeitam os rendimentos, sob pena de perda 
do direito àquela participação por parte do 
município. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
do artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, supra melhor identificada, e do disposto 
na alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º conjugada com 
a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambas do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, na 
redação vigente, delibere submeter à Assembleia 
Municipal de Loures, para deliberação, a 
participação de 5% no IRS dos sujeitos passivos 
com domicílio fiscal no concelho de Loures, a 
incidir nos rendimentos de 2018 e a arrecadar pelo 
Município em 2019. 

 
 
 

Loures, 29 de novembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
Pela Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
PPD/PSD Partido Social Democrata foi 
apresentada uma proposta sobre a matéria, à qual 
foi atribuído o n.º 589/2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 589/2017 

 
Considerando que: 
 
a) Nos termos da alínea b) do art.º 81.º da 

Constituição da República Portuguesa é 
incumbência prioritária do Estado “promover a 
justiça social, assegurar a igualdade de 
oportunidades e operar as necessárias 
correções das desigualdades na distribuição 
da riqueza e do rendimento, nomeadamente 
através da política fiscal”. 

 
b) Nos termos do n.º 1 do art.º 103.º da 

Constituição da República Portuguesa o 
sistema fiscal visa, entre outras finalidades, 
“uma repartição justa dos rendimentos e da 
riqueza“. 

 
c) Nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 25.º e 

do n.º 1 do art.º 26.º, ambos da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, os municípios têm 
direito, em cada ano, a uma participação 
variável, até 5%, no IRS dos sujeitos passivos 
com domicílio fiscal na respetiva circunscrição 
territorial, relativa aos rendimentos do ano 
imediatamente anterior, que é calculada sobre 
a respetiva coleta líquida das deduções 
previstas no n.º 1 do art.º 78.º do Código do 
IRS. 

 
d) A participação variável no IRS dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal no Município 
depende de deliberação, a aprovar até 31 de 
dezembro do ano anterior àquele a que 
respeitam os rendimentos, nos termos do n.º 2 
do art.º 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro. 

 
e) O Município de Loures é, de entre os 

municípios com mais de 100.000 habitantes, 
aquele que impõe aos seus munícipes uma 
carga fiscal mais elevada, sem qualquer razão 
justificativa em termos de coesão social ou 
desenvolvimento económico. 
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f) Se impõe, num momento em que alguns 
indicadores económicos apresentam 
tendência objetiva de melhoria, transmitir às 
famílias um sinal de estímulo e de um sistema 
fiscal que atenda às suas necessidades 
fundamentais. 

 
g) O Executivo propõe a manutenção da 

participação máxima legalmente estabelecida 
no IRS pelo Município, ignorando as 
necessidades dos agregados familiares aqui 
residentes e o contexto tributário dos 
concelhos limítrofes, gerador de uma 
incontestável injustiça e desigualdade fiscal. 

 
 
Os Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata têm a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures, nos termos do 
disposto no artigo 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, e do disposto na alínea c) no n.º 1 do 
artigo 25.º conjugado com a alínea c) do n.º 1 do 
artigo 33.º, ambas da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, delibere submeter à Assembleia 
Municipal de Loures, para deliberação, a 
participação de 4,5% no IRS dos sujeitos passivos 
com domicílio fiscal no Concelho de Loures, com 
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018. 
 
 
 
(Posta à votação, a Proposta n.º 572/2017 foi 
aprovada, por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista, e os votos contra da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERRAMA 
 

Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal de 
autorização para lançamento de derrama de 1,5% 
sobre o lucro tributável sujeito e não isento de 
IRC, referente a 2017 e a cobrar em 2018, bem 
como da isenção de derrama a todos os sujeitos 
passivos com volume de negócios do ano anterior 
que não ultrapasse 150.000,00 €. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 573/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Nos termos da alínea c) do artigo 14.º da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece 
o regime financeiro das autarquias locais e 
das entidades intermunicipais, na sua redação 
atual, constitui receita dos municípios o 
produto da cobrança de derramas lançadas 
nos termos do artigo 18.º daquele diploma 
legal; 

 
B. Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 1 do 

artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, que estabelece o regime 
jurídico das autarquias locais, aprova o 
estatuto das entidades intermunicipais, 
estabelece o regime jurídico da transferência 
de competências do Estado para as 
autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais e aprova o regime jurídico do 
associativismo autárquico, na sua redação 
vigente, compete à assembleia municipal, sob 
proposta da câmara municipal, autorizar o 
lançamento de derramas; 

 
C. O artigo 18.º supra mencionado reitera que 

compete aos municípios deliberar o 
lançamento de derramas a aplicar em cada 
ano de acordo com os valores e metodologias 
previstas na lei; 

 
D. Conforme referido naquele mesmo preceito 

legal, a deliberação relativa ao lançamento da 
derrama deve ser comunicada à Autoridade 
Tributária e Aduaneira, por via eletrónica, até 
ao dia 31 de dezembro do ano anterior ao da 
sua cobrança, sob pena de não haver lugar à 
respetiva liquidação e cobrança. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto na 
alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º e na alínea ccc) do 
n.º 1 do artigo 33.º, ambas do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 setembro, na sua redação vigente, 
delibere submeter à Assembleia Municipal de 
Loures, para deliberação: 
 
1. O lançamento de uma derrama de 1,5% sobre 

o lucro tributável sujeito e não isento de 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas referente a 2017 e a cobrar em 
2018, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º da Lei 
n.º 73/2013, de 3 de setembro, supra melhor 
identificada; 

 
2. A isenção de derrama, o que se traduz no 

lançamento de uma taxa reduzida de derrama 
de 0%, para todos os sujeitos passivos com 
um volume de negócios, no ano anterior, que 
não ultrapasse 150.000,00 € (cinco e 
cinquenta mil euros) nos termos do n.º 10 do 
artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, supra melhor identificada. 

 
 

Loures, 29 de novembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
Pela Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
PPD/PSD Partido Social Democrata foi 
apresentada uma proposta sobre a matéria, à qual 
foi atribuído o n.º 590/2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 590/2017 

 
Considerando que: 
 
1) A proteção das pequenas e médias empresas, 

bem como o aumento da produção industrial, 
são objetivos constitucionalmente definidos. 

 
2) O Município de Loures deverá promover e 

aplicar uma política fiscal que se revele 
atrativa para os agentes económicos que 
desejem aqui estabelecer-se, numa lógica de 
promoção do desenvolvimento local e da 
diminuição do desemprego. 

 

3) Nos termos da alínea c) do art.º 14.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, constitui receita 
dos municípios o produto de derramas 
lançadas nos termos do art.º 18.º do mesmo 
diploma. 

 
4) De acordo com o disposto no n.º 1 do art.º 18.º 

da Lei n.º 73/2013, compete aos municípios 
deliberar anualmente o lançamento de uma 
derrama até um limite máximo de 1,5% sobre 
o lucro tributável sujeito e não isento de 
imposto sobre o rendimento das pessoas 
coletivas (IRC), que corresponda à proporção 
do rendimento gerado na sua área geográfica 
por sujeitos passivos residentes em território 
português que exerçam, a título principal, uma 
atividade de natureza comercial, industrial ou 
agrícola e não residentes com 
estabelecimento estável nesse território. 

 
5) A deliberação deve ser comunicada por via 

eletrónica pelo Município à Autoridade 
Tributária até ao dia 31 de dezembro do ano 
anterior ao da cobrança por parte dos serviços 
competentes do Estado, sob pena de não 
haver lugar à liquidação e cobrança da 
derrama. 

 
 
Os Vereadores do Partido Social Democrata têm a 
honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto na 
alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º e na alínea c) do 
n.º 1 do artigo 33.º, ambas do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
vigente, delibere submeter à Assembleia Municipal 
de Loures, para deliberação: 
 
 
1. O lançamento de uma derrama de 1,5% sobre 

o lucro tributável sujeito e não isento de 
lmposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas referente a 2017 e a cobrar em 
2018, nos termos do n.º 1 do artigo 18.º da Lei 
n.º 73/2013, de 3 de setembro, supra melhor 
identificada. 

 
2. A isenção de derrama, o que se traduz no 

lançamento de uma taxa reduzida de derrama 
de 0%, para todos os sujeitos passivos com 
um volume de negócios no ano anterior que 
não ultrapasse 150.000,00 €. 
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3. A isenção de derrama, o que se traduz no 
lançamento de uma taxa reduzida de derrama 
de 0%, durante um período de três anos, para 
todos os sujeitos passivos que instalem a sua 
sede ou direção efetiva no Município de 
Loures e aí criem (e mantenham), pelo menos, 
5 postos de trabalho. 

 
 
(Posta à votação, a Proposta n.º 573/2017 foi 
aprovada, por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista, e os votos contra da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 

TAXA MUNICIPAL 
PELO DIREITO DE PASSAGEM 

 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de Taxa 
Municipal pelo Direito de Passagem (TMDP) para 
o ano de 2018, sendo fixada a taxa percentual de 
0,25%. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 574/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O n.º 2 do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 

de fevereiro, na sua redação atual, estabelece 
que os direitos e encargos relativos à 
implantação, passagem e atravessamento de 
sistemas, equipamentos e demais recursos 
das empresas que oferecem redes e serviços 
de comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público, em local fixo, dos domínios públicos e 
privado municipal, podem dar origem ao 
estabelecimento de uma Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem. 

 
B. À luz do n.º 3 do referido preceito legal, a Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem é 
determinada com base na aplicação de um 
percentual sobre o total da faturação mensal 
emitida pelas empresas que oferecem redes e 
serviços de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público, em local fixo, para 
todos os clientes finais do correspondente 
município. 

 
 

C. Resulta ainda do n.º 3 que o referido 
percentual é aprovado anualmente, até ao fim 
do mês de dezembro do ano anterior a que se 
destina a sua vigência e não pode ultrapassar 
os 0,25%. 

 
D. Ao abrigo do estatuído no n.º 4 do artigo 106.º 

supra mencionado, nos municípios em que 
seja cobrada a Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem, as empresas que oferecem redes 
e serviços de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público em local fixo são as 
responsáveis pelo seu pagamento. 

 
E. Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 

do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, que estabelece o regime 
jurídico das autarquias locais, aprova o 
estatuto das entidades intermunicipais, 
estabelece o regime jurídico da transferência 
de competências do Estado para as 
autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais e aprova o regime jurídico do 
associativismo autárquico, compete à 
assembleia municipal, sob proposta da 
câmara municipal, aprovar as taxas do 
município e fixar o respetivo valor. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures, nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, 
de 10 de fevereiro, na sua redação atual, e do 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º 
conjugada com a alínea ccc) do n.º 1 do artigo 
33.º, ambas do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, delibere submeter à Assembleia 
Municipal de Loures, para aprovação, a fixação da 
Taxa Municipal de Direitos de Passagem, para o 
ano 2018, com o percentual de 0,25%. 

 
 

Loures, 29 de novembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
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CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Proposta de aceitação da cedência gratuita de 
parcelas de terreno sitas no Bairro da Portela da 
Azóia, União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, a afetar ao 
domínio público municipal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 578/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Face às características do processo de 

reconversão do Bairro da Portela da Azóia, 
freguesia da União das Freguesias de Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela 
(que assume a forma de operação de 
loteamento da iniciativa do Município sem o 
apoio das administrações 
conjuntas/reconversão urbanística de 
Unidades de Gestão Territorial), foi analisada 
tecnicamente a oportunidade de integração de 
várias parcelas de terreno no domínio 
municipal, em momento prévio à emissão do 
loteamento; 

 
B. Tais parcelas de terreno, a afetar a espaços 

verdes públicos, equipamentos de utilização 
coletiva e infraestruturas viárias - são objeto 
de declarações de cedência a título gratuito, 
ao Município, emitidas pelos proprietários; 

 
C. No âmbito do processo de reconversão, a 

Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal tem solicitado que se realizem 
as cedências a título gratuito no sentido de 
assegurar a possibilidade de uso, desde já, de 
tais parcelas, tendo em conta a complexidade 
do tratamento urbanístico do Bairro em que se 
integram. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 23.º, n.º 2, alínea n), do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado 
com o artigo 55.º do Regulamento Municipal para 
Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal e artigo 31.º e seguintes da Lei n.º 
91/95, de 2 de setembro, aceitar a cedência 
gratuita proposta e afetar ao domínio público 
municipal as propriedades a seguir identificadas 
integrantes do Bairro Portela da Azóia, freguesia 
da União das Freguesias de Santa lria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela: 
 

Prédios sitos no Bairro Portela da Azóia, 
freguesia da União das Freguesias de Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela 
 
Quadro síntese das propriedades a integrar no 
domínio público municipal em sequência da 
emissão de declaração de cedência pelos 
respetivos proprietários e previamente à data 
da emissão do alvará de licença de loteamento 
 
 
N.º Unidade de Gestão Territorial: 2 
 
Proprietários: António Costa Peres e Elisa 
Marques Lourenzo 
Declarantes: AMUPA – Associação de 
Melhoramentos e Urbanização da Portela da Azóia 
Data das declarações de cedência: 09.11.2017 
Ficha Predial: 3060 
Artigo Matricial averbado à ficha predial: 50/A 
(parte) 
Área do Prédio: Avos – Rústico: --- ; Metros 2 – 
Urbano: 600 
Confrontações: Norte e Sul: Rua Projetada; 
Nascente: Alexandre Camilo de Oliveira; Poente: 
Mário Azevedo Fernandes 
 
 
Proprietários: Gonçalo Mendes e Maria Emília da 
Silva Freitas Mendes 
Declarantes: AMUPA – Associação de 
Melhoramentos e Urbanização da Portela da Azóia 
Data das declarações de cedência: 09.11.2017 
Ficha Predial: 3033 
Artigo Matricial averbado à ficha predial: 50/B 
(parte) 
Área do Prédio: Avos – Rústico: --- ; Metros 2 – 
Urbano: 600 
Confrontações: Norte: Rua Projetada; Sul e 
Poente: José da Silva Pinto e outros; Nascente: 
Joaquim Gardete Magro 
 
Valor atribuído às parcelas de terreno: 
51.600,00 € 
 
 
 
N.º Unidade de Gestão Territorial: 6 
 
Proprietários: Carlos Lourenço Garcia e Maria 
Silvina Lourenço Rosa Garcia 
Declarantes: AMUPA – Associação de 
Melhoramentos e Urbanização da Portela da Azóia 
Data das declarações de cedência: 08.11.2017 
Ficha Predial: 3332 
Artigo Matricial averbado à ficha predial: 22/B 
(parte) 
Área do Prédio: Avos – Rústico: --- ; Metros 2 – 
Urbano: 291,20 
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Confrontações: Norte: Rua G; Sul: Maria Eduarda 
dos Santos Canhoto Segura de Faria; Nascente: 
Fernando Rodrigues; Poente: Armando Martins 
Teixeira 
 
Valor atribuído às parcelas de terreno: 
25.043,20 € 
 
 
N.º Unidade de Gestão Territorial: 6 
 
Proprietários: José Augusto Martins dos Santos 
Declarantes: AMUPA – Associação de 
Melhoramentos e Urbanização da Portela da Azóia 
Data das declarações de cedência: 08.11.2017 
Ficha Predial: 427 
Artigo Matricial averbado à ficha predial: 20/B 
Área do Prédio: Avos – Rústico: 300 ; Metros 2 – 
Urbano: --- 
Confrontações: Norte: Alice Carrapito; Sul: 
Reynolds; Nascente: Etelvino Fernandes; Poente: 
Reynolds e João Resende 
 
 
Proprietários: Manuel Maximino Martins dos 
Santos 
Declarantes: AMUPA – Associação de 
Melhoramentos e Urbanização da Portela da Azóia 
Data das declarações de cedência: 08.11.2017 
Ficha Predial: 427 
Artigo Matricial averbado à ficha predial: 20/B 
Área do Prédio: Avos – Rústico: 300 ; Metros 2 – 
Urbano: --- 
Confrontações: Norte: Alice Carrapito; Sul: 
Reynolds; Nascente: Etelvino Fernandes; Poente: 
Reynolds e João Resende 
 
Valor atribuído às parcelas de terreno: 
25.800,00 € 
 
 
N.º Unidade de Gestão Territorial: 8 
 
Proprietários: Maria dos Anjos Dias David, Maria 
Gabriela David Martins, Paulo Miguel Martins e 
Odete Maria David Martins 
Declarantes: Maria dos Anjos Dias David e Maria 
Gabriela David Martins 
Data das declarações de cedência: 07.09.2017 
Ficha Predial: 1327 
Artigo Matricial averbado à ficha predial: 18/B 
(atual 18/1-B) 
Área do Prédio: Avos – Rústico: --- ; Metros 2 – 
Urbano: 2500 
Confrontações: Norte: Manuel Alves; Sul: 
Henrique Manuel Reynolds e outros; Nascente: 
Maria Eduarda dos Santos Cardoso de Faria; 
Poente: Serventia 
 

Valor atribuído às parcelas de terreno: 
215.000,00 € 
 
 
N.º Unidade de Gestão Territorial: 3 
 
Proprietários: Estela Maria dos Santos Reduto 
Jorge Rodrigues, Miguel Nuno Reduto Jorge 
Rodrigues, Paula Margarida Reduto Jorge 
Rodrigues Mensurado e Frederico Manuel Almeida 
Carvalho Mensurado 
Declarantes: Estela Maria dos Santos Reduto 
Jorge Rodrigues e Miguel Nuno Reduto Jorge 
Rodrigues 
Data das declarações de cedência: 09.06.2017 
Ficha Predial: 1821 
Artigo Matricial averbado à ficha predial: 3669 
Área do Prédio: Avos – Rústico: --- ; Metros 2 – 
Urbano: 280 
Confrontações: Norte: António Monteiro Cardoso; 
Sul: Caminho de serventia; Nascente: Norberto 
Morgado Marques; Poente: José Maria de Sousa 
 
Valor atribuído às parcelas de terreno: 
24.080,00 € 

 
 

Loures, 29 de setembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 
 

PROTOCOLO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
 

Proposta de transferência de verba para o Instituto 
Marquês de Valle Flôr, no âmbito de Acordo de 
Cooperação celebrado entre a Câmara Municipal 
de Loures e aquele Instituto. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 579/2017 

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

desenvolver uma política de cooperação 
descentralizada, nomeadamente através das 
suas cidades geminadas apostando sobretudo 
nas sinergias e boas práticas implementadas 
pelos municípios portugueses; 
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B. O projeto “Redes para o Desenvolvimento: 
educação global para uma cooperação mais 
eficiente” encerra em si o desafio do reforço 
do trabalho em rede dos municípios 
portugueses na área da cooperação e 
educação para o desenvolvimento; 

 
C. O estreitar de laços entre atores estatais e não 

estatais é igualmente um dos objetivos deste 
projeto, bem como promover e melhorar as 
abordagens inovadoras em educação global, 
mas sobretudo reconhecimento das autarquias 
enquanto atores de desenvolvimento; 

 
D. O Instituto Marquês de ValIe Flôr é um 

parceiro privilegiado do Município de Loures 
para implementação de ações de educação e 
cooperação para o desenvolvimento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos e ao abrigo do artigo 2.º, alínea g) e artigo 
5.º, ponto n.º 2, do Acordo de Cooperação 
assinado entre a Câmara Municipal de Loures e 
Instituto Marquês de Valle Flôr, a transferência 
final no montante total de 101.429,08 € (cento e 
um mil quatrocentos e vinte e nove euros e oito 
cêntimos) para o Instituto Marquês de Valle Flôr, a 
pagar no mês de dezembro do corrente ano. 

 
 

Loures, 29 de novembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

Processo n.º 1636/DOM 
Revitalização do Centro Urbano de Moscavide 
Proposta de aprovação do projeto de minuta de 
modificação da Cláusula Segunda do Contrato de 
empreitada n.º 139/2016. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 581/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Foi aprovada pela Câmara Municipal de 

Loures na 2.ª Reunião Ordinária de Câmara, 
datada de 8 de novembro de 2017, a 
prorrogação do prazo contratual da 
empreitada “Revitalização do Centro Urbano 
de Moscavide” relativa ao processo número 
1636/DOM. 

 
B. A competência para 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. 

 
 
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 o projeto de 
minuta referente à modificação do Contrato de 
Empreitada n.º 139/2016 a celebrar entre o 
Município de Loures e a Extraco - Construccións e 
Proxectos, S.A., Sucursal em Portugal, em anexo 
à presente proposta deliberativa. 

 
 

Loures, 28 de novembro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
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PROJETO DE MINUTA 
 

Modificação 
ao Contrato de Empreitada n.º 139/2016 

 
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 
 
EXTRACO - Construccións e Proxectos, S.A., 
Sucursal em Portugal, pessoa coletiva número 
980427568, com sede na Rua 17 de janeiro de 
1515, n.º 1, Município de Alcochete, C.P. 2890-
114 Alcochete, endereço eletrónico 
geral@extraco. pt e número de telecópia 
216069438, com o capital de 10.000,00 €, 
matriculada na Conservatória do Registo 
Civil/Predial/Comercial de Alcochete, titular do 
Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas número 
66835 - PUB., empresa inscrita em 26 de 
setembro de 2011, adiante designado por 
Segundo Contraente ou Empreiteiro neste ato 
representado por ……….. , Segunda Outorgante, 
na qualidade de ……….. da mencionada 
sociedade, conforme Certidão Permanente do 
Registo Comercial online visualizada na presente 
data, através do código de acesso 8076 - 4856 - 
5867. 
 
Tendo em conta a deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, tomada na sua 2.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 8 de novembro de 2017, 
acordam em modificar a Cláusula Segunda do 
Contrato de Empreitada de Obras Públicas 
número 139/2016 nos seguintes termos: 
 
Cláusula Segunda - O Empreiteiro obriga-se a 
executar a empreitada, no prazo de 311 (trezentos 
e onze) dias seguidos, a contar da data da 
consignação, passando a data da conclusão 
contratual para 31 de agosto de 2017. 
 
Assim o disseram e outorgaram. 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 

 

EDUCAÇÃO 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de transferência de verbas para 
entidades parceiras no fornecimento de refeições 
escolares, no âmbito do Serviço de Apoio à 
Família – mês de setembro de 2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 585/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Cabe aos municípios o desenvolvimento do 

serviço de ação social escolar, traduzindo-se, 
para além de outras, na gestão de refeitórios 
escolares especificamente na vertente de 
fornecimento de refeições escolares, no 
âmbito dos Protocolos deliberados por 
unanimidade na 3.ª Reunião Ordinária, de 
02/02/2011, sob Proposta n.º 35/2011; 

 
B. A transferência de verbas às entidades que, 

em colaboração com o Município, se 
disponibilizaram a fornecer as refeições aos 
alunos e crianças a frequentarem as 
respetivas escolas do 1.º ciclo do ensino 
básico e jardins de infância, em alguns 
equipamentos escolares do Concelho de 
Loures, é necessária para suportar as 
despesas efetuadas no Serviço de Apoio à 
Família. 

 
 
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 Serviço de Apoio à 
Família – fornecimento de refeições, referente ao 
mês de setembro, conforme quadro infra: 
 
N.º de Identificação Fiscal: 503845531 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB1/JI do Infantado 
 
Equipamento: EB Infantado (JI) 
Setembro: 1.269 
 
Equipamento: EB Infantado (1.º Ciclo) 
Setembro: 4.282 
 
Total: 5.551 
Total €: 16.653,00 € 
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N.º de Identificação Fiscal: 501391509 
Entidade: Centro Popular Infantil “Nascer do Sol” 
Equipamento: EB n.º 2 Bobadela 
Setembro: 1.422 
Total: 1.422 
Total €: 4.266,00 € 
 
 
 
N.º de Identificação Fiscal: 503666602 
Entidade: Associação “Cantinho da Pequenada” 
Equipamento: EB Frielas 
Setembro: 831 
Total: 831 
Total €: 2.493,00 € 
 
 
 
N.º de Identificação Fiscal: 503180360 
Entidade: Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de São Julião do Tojal 
 
Equipamento: EB do Zambujal (JI) 
Setembro: 510 
 
Equipamento: EB do Zambujal (1.º Ciclo) 
Setembro: 418 
 
Total: 928 
Total €: 2.784,00 € 
 
 
 
N.º de Identificação Fiscal: 501513671 
Entidade: Associação Comunitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos de Sacavém 
Equipamento: JI da Quinta de São José 
Setembro: 636 
Total: 636 
Total €: 1.965,24 € 
 
 
Total: 9.368; 28.161,24 € 

 
 

Loures, 28 de novembro de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 

Proposta de transferência de verbas para 
entidades parceiras no prolongamento de horário, 
no âmbito do Serviço de Apoio à Família – meses 
de setembro e outubro de 2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 586/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Cabe ao Município o desenvolvimento do 

Serviço de Apoio à Família que, em 
colaboração com diversas entidades, realiza 
as atividades do serviço de AAAF-
Prolongamento de horário nos jardins de 
infância de alguns equipamentos escolares do 
Concelho de Loures, no decorrer do presente 
ano letivo 2017/2018. 

 
 
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 de AAAF-Prolongamento 
de horário, referente aos meses de setembro e 
outubro de 2017, conforme quadro infra: 
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N.º 
Identificação 

Fiscal 
Entidade Equipamento Setembro Outubro Total 

(inscritos) 
Total € 

EB Flamenga 9 9 18 557,82 € 
501400206 Associação O Saltarico 

EB Fernando Bulhões 40 41 81 2.510,19 € 

501926712 APEE EB1/JI Alto da Eira EB Alto da Eira 46 47 93 2.882,07 € 

503058793 APEE da Escola Primária 
n.º 3 de Loures 

EB Fanqueiro 83 84 167 5.175,33 € 

503845531 APEE EB1/JI do Infantado EB do Infantado 76 76 152 4.710,48 € 

503903051 
Irmandade 
da Santa Casa Misericórdia 
de Loures 

J.I. da Manjoeira 12 12 24 743,76 € 

504949853 APEE da EB n.º 3 da Bobadela EB n.º 3 da Bobadela 18 19 37 1.146,63 € 

505361736 APEE do JI da Bobadela JI da Bobadela 48 49 97 3.006,03 € 

505293447 APEE da EB n.º 1 da Bobadela EB n.º 1 da Bobadela 22 22 44 1.363,56 € 

JI da Apelação 31 42 73 2.262,27 € 
501354760 Jardim de Infância O Nosso 

Mundo EB n.º 1 Apelação 19 19 38 1.177,62 € 

EB Fetais 39 39 78 2.417,22 € 

EB Quinta das Mós 24 24 48 1.487,52 € 502346841 Centro Social 
D. Nuno Álvares Pereira 

EB n.º 1 de Camarate 34 35 69 2.138,31 € 

509065686 APEE da EB1/JI da Fonte Santa EB da Fonte Santa 45 46 91 2.820,09 € 

EB 
Cabeço de 
Montachique 

15 15 30 929,70 € 

JI de Salemas 6 6 12 371,88 € 
501683755 Centro Social e Paroquial 

de S. Pedro de Lousa 

EB Lousa 21 21 42 1.301,58 € 

EB 
Quinta do Conventinho 

44 45 89 2.758,11 € 

505426390 APEE Agrupamento 
General Humberto Delgado EB 

Santo António 
dos Cavaleiros 

31 31 62 1.921,38 € 

504927493 APEE da EB1/JI da Portela EB da Portela 70 71 141 4.369,59 € 

505136562 APEE da EB/JI do Prior Velho EB do Prior Velho 66 66 132 4.090,68 € 

Total 799 819 1.618 50.141,82 € 

EB n.º1 
São João da Talha 

12 15 27 836,73 € 

EB n.º 2 
São João da Talha 1 2 3 92,97 € 

EB n.º 4 
São João da Talha 

12 12 24 743,76 € 
503 389 684 APEE da EB1 n.º 4 

de São João da Talha 

EB Vale Figueira 3 3 6 185,94 € 

Total 28 32 60 1.859,40 € 

Total (acerto ano letivo 2016/2017): -61,98 € 1.797,42 € 

Total geral 51.939,24 € 

 
Loures, 28 de novembro de 2017 

 
A Vereadora 

 
(a) Maria Eugénia Coelho 

 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de aprovação de Protocolo de 
Colaboração a celebrar com a União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, 
no âmbito dos transportes escolares. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 587/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Conforme disposto na Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, artigo 33.º, n.º 1, alínea gg), que 
prevê como competências das Câmaras 
Municipais assegurar, organizar e gerir os 
transportes escolares; 

 
B. O Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, 

que regulamenta a forma como se procede à 
atribuição deste apoio; 

 
C. De acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 

299/84, de 5 de setembro, e no Decreto-Lei n.º 
7/2003, de 15 de janeiro, e no Plano de 
Transportes Escolares do Município de 
Loures, que foi submetido à apreciação do 
Conselho Municipal de Educação a 7 de junho 
de 2017 e aprovado em Reunião de Câmara a 
25 de julho de 2017, sob proposta n.º 
399/2017; 

 
D. Foi celebrado um protocolo de colaboração no 

âmbito dos transportes escolares, em 
novembro de 2011, procurando minimizar a 
restrição da criação de Circuitos Especiais por 
alteração de perímetro de distância, ao nível 
do ensino básico, com as freguesias nas quais 
os efeitos desta medida se fizeram sentir; 

 
E. Permanecem válidos e atuais os pressupostos 

que levaram à celebração desde protocolo de 
colaboração no âmbito dos transportes 
escolares. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, artigo 33.º, n.º 1, 
alínea gg), a aprovação do Protocolo de 
colaboração no âmbito dos transportes escolares, 
a ser celebrado com a União das Freguesias de 
Santo Antão e São Julião do Tojal. 

 
 

Loures, 28 de novembro de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 

Protocolo de Colaboração 
no âmbito dos Transportes Escolares 

 
Nota Justificativa 

 
Considerando: 
 
- Que conforme disposto na Lei n.º 75/2013, de 

12 setembro, art.º 33.º, n.º 1, alínea gg), é 
competência das câmaras municipais a 
organização e gestão dos transportes 
escolares; 

 
- O Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, 

que regulamenta o modo como se deverá 
efetuar a organização e gestão dos 
transportes escolares, estando neste diploma 
previstos a população abrangida e o modo 
como decorre o funcionamento dos 
transportes; 

 
- Que no âmbito do Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 

de setembro e do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 
15 de janeiro, foi elaborado o Plano de 
Transportes Escolares do Município de Loures 
para o ano letivo 2017/2018, que foi submetido 
à aprovação do Conselho Municipal de 
Educação, a 7 de junho de 2017 e 
posteriormente aprovado por unanimidade na 
95.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Loures, em 25 de julho de 2017; 

 
- Que a alteração do perímetro de distância dos 

Circuitos Especiais restringe a criação dos 
mesmos na União das Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal; 

 
- O Município de Loures procurou minimizar 

essa situação em parceria com a União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal, para que, socialmente, ambas as 
instituições possam dar uma resposta cabal às 
necessidades sentidas pelos 
alunos/encarregados de educação, neste caso 
específico, no âmbito dos Transportes 
Escolares, em que foi efetuada uma 
supressão total dos apoios. 

 
Entre o Município de Loures, pessoa coletiva 
número 501294996, representada’ por Bernardino 
Soares, na qualidade de Presidente da Câmara, 
como primeiro outorgante e União das Freguesias 
de Santo Antão e São Julião do Tojal, pessoa 
coletiva número 510839657, representada por 
João da Silva Florindo, na qualidade de Presidente 
da Junta da União das Freguesias de Santo Antão 
e São Julião do Tojal, como segundo outorgante, é 
celebrado o seguinte Protocolo de Colaboração, 
no âmbito dos Transportes Escolares e que se 
rege pelas seguintes cláusulas: 
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Cláusula 1.ª 
 

O presente protocolo tem por objetivo estabelecer 
entre o primeiro e o segundo outorgantes o 
transporte dos alunos do ensino básico, da área 
territorial da União das Freguesias de Santo Antão 
e São Julião do Tojal, que residam a menos de 
2500 m da paragem de autocarro, desde que 
morem em locais não servidos por transportes 
públicos e cuja escola da área de residência se 
encontra a mais de 3000 m ou 4000 m, sem ou 
com refeitório respetivamente. 

 
 

Cláusula 2.ª 
 

1. No âmbito dos Circuitos Especiais, os nomes 
dos alunos beneficiários do transporte, assim 
como dos circuitos especiais a realizar e 
respetivos horários, serão fornecidos pela 
Câmara Municipal de Loures, tendo como 
princípio que apenas serão contemplados os 
alunos que efetuaram candidatura ao apoio 
em transporte escolar ao abrigo do Plano de 
Transportes Escolares para 2017/2018, no 
âmbito do disposto do mesmo plano, e que, 
simultaneamente, residam na Freguesia, cujo 
transporte tenha sido suprimido. 

 
2. Este apoio destina-se a vigorar no ano letivo 

2017/2018, podendo ser renovável 
anualmente por iguais períodos letivos. 

 
 

Cláusula 3.ª 
 

Competirá ao primeiro outorgante: 
 
1. Transferir a verba de 300,00 € (trezentos 

euros) por aluno até ao limite de 35 alunos. 
 
2. A verba a transferir será efetuada na 

totalidade, e corresponderá ao montante total 
de alunos, relativamente ao ano letivo de 
2017/2018. 

 
3. A verba a transferir será efetuada após a 

assinatura do presente protocolo, no montante 
global de 10.500,00 € (dez mil e quinhentos 
euros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cláusula 4.ª 
 

Competirá ao segundo outorgante: 
 
1. Diligenciar o transporte dos alunos durante o 

período letivo, de segunda-feira a sexta-feira, 
de acordo com a informação a prestar pela 
Câmara Municipal de Loures no âmbito da 
cláusula 2.ª. 

 
2. Assegurar o cumprimento dos procedimentos 

e de todas as normas legais em vigor, ou que, 
venham a ser publicadas, relativamente às 
regras de transporte escolar dos alunos. 

 
3. Enviar para a Câmara Municipal de Loures / 

Departamento de Educação informação 
trimestral sobre a forma como estão a decorrer 
os transportes escolares efetuados ao abrigo 
do presente protocolo, independentemente do 
dever geral de informar sobre qualquer 
situação anómala que ocorra. 

 
 

Cláusula 5.ª 
 

Para além da transferência financeira da verba a 
realizar no âmbito da cláusula 3.ª, os critérios de 
transferência de verbas poderão ser revistos no 
início de cada ano letivo, de acordo com a média 
do preço dos combustíveis, número de alunos e 
taxa de IVA em vigor. 

 
 

Cláusula 6.ª 
 

Os casos omissos no presente protocolo serão 
resolvidos por acordo entre as partes. 

 
 

Cláusula 7.ª 
 

1. O presente protocolo entra em vigor a partir da 
data da sua assinatura e vigorará até ao final 
do ano letivo de 2017/2018. 

 
2. O presente protocolo vigora a partir do ano 

letivo 2017/2018, sendo automaticamente 
renovável pelos anos letivos seguintes, se não 
for denunciado por qualquer dos outorgantes, 
até 60 dias antes do seu termo. 

 
3. O presente protocolo poderá ser rescindido 

por qualquer das partes em caso de 
incumprimento pela outra parte de quaisquer 
obrigações dele decorrentes. 

 
 
 



 

 
N.º 24 

  

 
 

5 de DEZEMBRO 
de 2017 

 
 
 
 

27 

 

4. O incumprimento das cláusulas previstas no 
presente protocolo por qualquer das partes 
confere às outras o direito de serem 
ressarcidas pelos danos causados. 

 
 

Pelo Primeiro Outorgante 
 

Município de Loures 
 

(Bernardino Soares) 
 
 
 

Pelo Segundo Outorgante 
 

União das Freguesias 
de Santo Antão e São Julião do Tojal 

 
(João Florindo) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 583/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A AMRT – Associação para a Mudança e 

Representação Transcultural, com o NIF 
503107344, solicitou a utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas 
Catujal-Unhos, no dia 20 de maio de 2017, 
entre as 14H30 e as 18H30, para a realização 
de iniciativa da UBUNTU BABY BASKET; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas Catujal-Unhos prevê 
o pagamento por hora de 13,23 € (treze euros 
e vinte e três cêntimos), isento de IVA; 

 
C. A ocupação teve a duração total de quatro 

horas, correspondendo a um valor a 
pagamento de 52,92 € (cinquenta e dois euros 
e noventa e dois cêntimos); 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da al. 
u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a isenção do pagamento pela 
utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento 
de Escolas Catujal-Unhos, à AMRT – Associação 
para a Mudança e Representação Transcultural, 
no valor de 52,92 € (cinquenta e dois euros e 
noventa e dois cêntimos). 

 
 

Loures, 14 de novembro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 584/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Polícia de Segurança Pública – 70.ª 

Esquadra – Divisão de Loures solicitou a 
utilização do Pavilhão António Feliciano 
Bastos, à quarta-feira, entre as 16H30 e as 
18H00, para a prática de futsal, em conjunto 
com a equipa da Esquadra de Investigação 
Criminal de Odivelas, na presente época 
desportiva; 

 
B. A utilização do Pavilhão António Feliciano 

Bastos prevê o pagamento por hora, de 27,16 
€ (vinte e sete euros e dezasseis cêntimos), 
sem IVA incluído; 

 
C. A ocupação terá a duração estimada de 

sessenta horas, correspondendo a um valor 
total de 2.004,41 € (dois mil e quatro euros e 
quarenta e um cêntimos), com IVA incluído à 
taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção de pagamento 

pela respetiva utilização. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com o artigo 12.º do 
Regulamento de Utilização do Pavilhão António 
Feliciano Bastos, a isenção do pagamento pela 
utilização do suprarreferido pavilhão, à Polícia de 
Segurança Pública – 70.ª Esquadra – Divisão de 
Loures, no valor total estimado de 2.004,41 € (dois 
mil e quatro euros e quarenta e um cêntimos), com 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 17 de novembro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

GESLOURES 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M. 

Unipessoal, Lda. 
 

Proposta de aprovação das Orientações 
Estratégicas a cumprir no mandato autárquico 
2017-2021. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 580/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Regime Jurídico da Atividade Empresarial 

Local e das Participações Locais, aprovado 
pela Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto 
(RJAELPL), prevê que as orientações 
estratégicas, nos termos das quais são 
exercidos os direitos societários nas empresas 
locais, devem ser revistas pelo menos com 
referência ao período de duração do mandato 
dos órgãos de gestão ou de administração 
fixado pelos respetivos estatutos; 

 
B. Nos últimos quatro anos, e no cumprimento 

das orientações estratégicas definidas para o 
período 2013-2017 em função da situação de 
iminente extinção em que a empresa se 
encontrava no final do ano de 2013, a 
utilização dos equipamentos cuja gestão está 
cometida à Gesloures Gestão de 

Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. 
aumentou cerca de 12% e o endividamento 
bancário foi reduzido em 52%, tendo também 
sido cumpridas as metas relativas a 
racionalização e redução de consumos; 

 
C. Para o período 2017-2021 importa continuar a 

investir na melhoria da acessibilidade aos 
equipamentos e serviços, com particular 
ênfase no reforço de programas e medidas 
especificamente destinadas a grupos ou 
estratos da população mais vulneráveis e/ou 
para quem a utilização dos equipamentos 
administrados constitua um especial benefício, 
e, concomitantemente, continuar a proceder 
ao saneamento financeiro da empresa, 
reduzindo o endividamento bancário; 

 
D. Ao cumprimento desses objetivos deverá 

corresponder o reforço da qualificação das 
diferentes equipas de trabalho em que a 
empresa se organiza e o reforço das 
condições técnicas, operacionais e de 
segurança de frequência e de trabalho, 
disponibilizando à comunidade serviços 
ajustados às suas necessidades e interesses, 
balizados por elevados padrões de qualidade; 

 
E. A fixação destas orientações estratégicas, que 

consubstanciam um aumento dos níveis de 
exigência quantitativa e qualitativa, deverá ter 
tradução no aumento da comparticipação 
financeira a prestar à empresa, em 
cumprimento do disposto no artigo 47.º do 
RJAELPL, que se estima em 800.000,00 € 
(oitocentos mil euros) no ano de 2018 e em 
930.000,00 € (novecentos e trinta mil euros) 
em cada um dos anos seguintes. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos do n.º 2 do artigo 37.º da Lei n.º 50/2012, 
de 31 de agosto, as Orientações Estratégicas para 
a GesLoures - Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., a cumprir no decurso do 
presente mandato autárquico. 

 
 

Loures, 29 de novembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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I- ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS 
 
1. Colaborar e contribuir para a prossecução da 

política desportiva do Município de Loures; 
 
2. Promover o desenvolvimento do desporto, da 

atividade e exercício físico, da saúde e bem-
estar, através da criação de condições para a 
promoção global das várias modalidades e 
atividades físico-desportivas, nos vários 
âmbitos de prática, e dos serviços de saúde e 
bem-estar; 

 
3. Promover processos de qualificação dos 

equipamentos e serviços, designadamente 
através de processos de certificação; 

 
4. Garantir o bom estado de conservação e 

funcionamento dos equipamentos municipais 
sob a sua responsabilidade e realizar nos 
mesmos as necessárias beneficiações cuja 
responsabilidade lhe esteja cometida, no 
cumprimento das normas aplicáveis e com 
vista à prestação de serviços de qualidade; 

 
5. Assegurar o cumprimento das orientações 

definidas pela Câmara Municipal no âmbito da 
política de intervenção junto de estratos 
sociais e etários diferenciados, promovendo a 
rentabilidade social dos equipamentos sob a 
sua responsabilidade; 

 
6. Assegurar, mediante a celebração de 

contratos-programa anuais com o Município, 
com metas quantificadas: 

 
a) Um contínuo desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de programas e projetos de 
intervenção dirigidos à generalidade da 
população, e com particular ênfase para 
grupos ou estratos mais vulneráveis e/ou para 
quem a utilização dos equipamentos 
administrados constitua um especial benefício; 

 
b) A melhoria das condições económicas de 

acesso aos equipamentos e serviços, por 
parte da comunidade, em geral, de famílias, 
de grupos da população com especiais 
vulnerabilidades, e do movimento associativo 
e outras instituições, através, e para além das 
medidas específicas que agora se 
determinam, da redução com maior 
abrangência dos preços dos serviços 
prestados relativos a atividades de frequência 
continuada; 

 
7. Promover uma gestão rigorosa e transparente, 

que potencie a rentabilidade económica e 
financeira dos equipamentos, e promova a sua 
progressiva autonomia; 

8. Garantir a todos os trabalhadores um conjunto 
de direitos que tenham, tendencialmente, 
como referência os definidos para a 
Administração Local, visando a plena 
estabilidade no emprego e a valorização 
profissional e pessoal, também mediante o 
estabelecimento de uma cultura de respeito, 
de exigência, e de responsabilização. 

 
 
II- METAS E INDICADORES 
 
1. Aumentar a frequência dos equipamentos 

administrados, em pelo menos 1% em cada 
um dos anos do mandato abrangidos pelas 
orientações estratégicas (2017/2021), ou em 
4,5% no conjunto do mandato; 

 
2. Reduzir os preços relativos a atividades de 

frequência continuada, privilegiando a 
melhoria das condições de acesso e 
frequência por grupos ou estratos mais 
vulneráveis da população e/ou para os quais a 
utilização dos equipamentos constitua um 
especial benefício, pelo menos em: 

 
a) 10%, para os utentes portadores de 

deficiência cujo grau de incapacidade seja 
igual ou superior a 60%, aumentando assim a 
redução nos preços de 40% para 50%; 

 
b) 5%, para os utentes com idade entre 37 

meses e 12 anos, aumentando assim a 
redução nos preços de 10% para 15%; 

 
c) 7%, para os utentes que integrem um 

agregado familiar em que pelo menos um dos 
membros se encontre em situação de 
desemprego, aumentando assim a redução 
nos preços de 33% para 40%; 

 
3. Aumentar, por referência ao valor registado 

em 31 de dezembro de 2017, os gastos 
relativos aos equipamentos afetos à 
conservação, manutenção e qualificação dos 
equipamentos em pelo menos 5% por ano; 

 
4. Reduzir o endividamento bancário, em pelo 

menos 10% em cada um dos anos do 
mandato abrangidos pelas orientações 
estratégicas (2017/2021), ou em 50% no 
conjunto do mandato. 

 
5. A concretização das reduções de preços 

prevista no n.º 2 deverá ocorrer no mês 
seguinte àquele em que seja obtido visto do 
Tribunal de Contas sobre o contrato-programa 
a celebrar em cumprimento do disposto no 
artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 
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agosto, através do qual são concretizadas as 
prestações de serviços de interesse geral pela 
empresa local e o correspondente subsídio à 
exploração. 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e os votos contra da Sr.ª 
Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 160/2017 
 

de 24 de novembro de 2017 
 

Delegação e subdelegação de competências 
no Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência 

 
- Tendo em vista garantir a adequada gestão e 

a eficácia do funcionamento dos serviços, da 
racionalização e simplificação dos 
procedimentos e a celeridade na tomada das 
decisões administrativas; 

 
- Tendo igualmente em conta o disposto no 

artigo 3.º do Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, 
constante do Despacho n.º 14190/2015, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
235, de 1 de dezembro de 2015; 

 
- Conforme resulta do estatuído no n.º 1 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, aplicável aos municípios por força do 
n.º 5 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, os adjuntos prestam o apoio 
político e técnico que lhes seja determinado. 

 
 
Ao abrigo do estatuído no n.º 6 do artigo 42.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, delego e subdelego no 
Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência, 
Tiago Farinha Matias, com salvaguarda das 
competências já delegadas no Senhor Chefe do 
Gabinete de Apoio à Presidência, Gonçalo Filipe 
Vintém Caroço, através do Despacho n.º 
100/2017, a competência para assinar e 
reencaminhar a correspondência interna e externa 
relativa ao Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística para os serviços municipais e 
intermunicipalizados, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
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Câmara, Presidente da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta 

ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 164/2017 
 

de 28 de novembro de 2017 
 

Realização de despesa 
 

Considerando que: 
 
a) Com a aproximação do final do ano 

económico é necessário confirmar o 
planeamento orçamental e financeiro 
perspetivado para os últimos meses do ano e 
projetar, o mais rigorosamente possível, os 
compromissos que transitam para o ano de 
2018; 

 
b) Existem compromissos financeiros que 

obrigatoriamente têm que ser pagos até final 
do presente ano económico 

 
Ao abrigo do art.º 37.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, determino: 
 
1) A partir de 28 de novembro deixa de ser 

possível a contratação de despesa, por conta 
do orçamento de 2017, excetuando-se as 
seguintes situações: 

 
a) Pessoal; 
b) Aquisição de bens e serviços para o refeitório 

municipal e refeitórios escolares; 
c) Reparação de máquinas, viaturas ou outros 

equipamentos considerados imprescindíveis 
para o normal funcionamento do município; 

d) Projetos plurianuais previstos nas Grandes 
Opções do Plano (GOP) para 2017/2020; 

e) Projetos cofinanciados; 

f) Ações programadas e planeadas nas GOP 
para este período; 

g) Transferências, apoios e subsídios, cujas 
propostas deverão ser remetidas para 
deliberação do órgão executivo até final de 
novembro; 

h) Publicidade e publicações obrigatórias; 
i) Custas e preparos judiciais; 
j) Situações urgentes e inadiáveis devidamente 

fundamentadas. 
 
2) As situações urgentes e inadiáveis ficam 

sujeitas a despacho prévio do Presidente da 
Câmara, assim como eventuais propostas de 
alteração orçamental. 

 
3) A partir do dia 15 de dezembro, deixa de ser 

possível a realização de cabimentos e 
compromissos em virtude dos trabalhos 
preparatórios da implementação do SNC-AP. 

 
4) Este despacho produz efeitos até 31 de 

dezembro de 2017. 
 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

DESPACHO n.º 168/2017 
 

de 4 de dezembro de 2017 
 

Tolerância de Ponto 
 

Nos termos da competência que me é atribuída 
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, determino que, nos 
dias 26 de dezembro e 2 de janeiro próximo, seja 
concedida tolerância de ponto a todos os 
trabalhadores da Câmara. 
 
Estas dispensas terão de ser coordenadas nos 
serviços de limpeza, piquetes diversos e outros 
que pela sua natureza se considerem 
indispensáveis, pelo que o seu funcionamento 
deve ser assegurado. 
 
Os responsáveis por estes serviços deverão 
encontrar as soluções para o normal 
funcionamento, podendo haver lugar à figura de 
compensação posterior para os trabalhadores que 
não possam beneficiar agora desta tolerância de 
ponto. 
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Assim, devem os serviços prestadores de 
atendimento ao público proceder, de imediato, à 
divulgação do presente despacho, afixando-o nos 
locais de acesso público, de forma bem visível, 
dando, deste modo, o mais amplo e atempado 
conhecimento aos munícipes. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

VEREADORES 
 

DESPACHO n.º 161/2017 
 

de 24 de novembro de 2017 
 

Delegação e subdelegação de competências 
na Diretora do Departamento de Educação 

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Senhor Presidente da Câmara 
através do Despacho n.º 75/2017, de 25 de 
outubro, delego e subdelego na licenciada Ana 
Paula Alves dos Santos Silva, Diretora do 
Departamento de Educação, as seguintes 
competências: 
 
I- Em matéria da Contratação Pública e 

Realização de Despesa 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
3. Autorizar o pagamento das despesas até ao 

valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil 
euros), IVA incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizadas; 

4. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 5.000,00 
€ (cinco mil euros), IVA incluído; 

 
5. Autorizar as requisições internas no âmbito do 

DE. 
 
 
II- Em matéria de Gestão de Recursos 

Humanos do Departamento 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Autorizar, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
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III- Outras Áreas de Atividade 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade do Departamento, de acordo com 
as normas em vigor. 

 
2. Autorizar desistências, descontos ou acertos 

no âmbito da Ação Social Escolar desde que 
devidamente comprovados ao abrigo dos 
regulamentos aprovados para o período letivo 
em vigor, com exceção das respeitantes às 
reavaliações de comparticipação familiar. 

 
 
IV- Em matéria de Procedimento 

Administrativo 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, nomeação 
do responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
 

7. Decidir o arquivamento de processos das 
atribuições cometidas ao Departamento, 
nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta 

ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 
Fica, ainda, a Diretora do Departamento de 
Educação, autorizada a subdelegar as 
competências ora conferidas, que em cada caso 
se revelem mais adequadas, nos dirigentes das 
respetivas unidades orgânicas, em conformidade 
com o disposto no artigo 46.º do Código do 
Procedimento Administrativo e nos termos e 
dentro dos limites estabelecidos no artigo 38.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
 
Do exercício das competências ora delegadas e 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao 
delegante/subdelegante, independentemente do 
dever genérico de informar. 
 
 
O presente despacho revoga o meu despacho n.º 
95/2017, de 2 de novembro, publicitado através do 
Edital n.º 165/2017, de 2 de novembro. 
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A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 

DESPACHO n.º 162/2017 
 

de 24 de novembro de 2017 
 

Revogação do Despacho n.º 99/2017 
 

Ao abrigo do estatuído no artigo 38.º do Anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual e do disposto na alínea a) do artigo 
50.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º  4/2015, de 7 de 
janeiro, revogo, por este meio, o Despacho n.º 
99/2017, datado de 02/11/2017. 

 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO 

com o n.º de registo E/117449/2017 
 

de 4 de dezembro de 2017 
 

Período de férias 
 

Informo que por motivo de férias estarei ausente 
no próximo dia 6 de dezembro do corrente ano. 

 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 
 

 

 

COESÃO SOCIAL 
E 

HABITAÇÃO 

 

DESPACHO n.º 153/2017 
 

de 22 de novembro de 2017 
 

Delegação e subdelegação de competências 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada de decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pela Senhora Vereadora Maria 
Eugénia Coelho através do Despacho n.º 96/2017, 
de 3 de novembro, subdelego na licenciada Paula 
Cristina Ferreira Henriques, Chefe da Divisão de 
Intervenção Social e Saúde (DISS), os seguintes 
poderes e competências, no âmbito da respetiva 
Divisão: 

 
I 
 

Em matéria da Contratação Pública e 
Realização de Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais. 

 
 
II 
 

Em matéria de Gestão de Recursos Humanos 
da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
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2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 

III 
 

Outras Áreas de Atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor. 

 
 

lV 
 

Em matéria de Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, nomeação 
do responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 

como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
3. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, vinculativa 

para o Município ou constitutiva de direitos de 
terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva 
pronunciar. 

 
 

V 
 

Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação. 

 
 

VI 
 

O presente despacho revoga o meu despacho n.º 
119/2017, de 10 de novembro, publicitado através 
do Edital n.º 186/2017, de 10 de novembro. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

 
(a) Carla Barra 
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DESPACHO n.º 154/2017 
 

de 22 de novembro de 2017 
 

Delegação e subdelegação de competências 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada de decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pela Senhora Vereadora Maria 
Eugénia Coelho através do Despacho n.º 96/2017, 
de 3 de novembro, subdelego na licenciada Lucília 
Conceição Caetano Silva Reis, Chefe da Divisão 
de Habitação (DH), os seguintes poderes e 
competências, no âmbito da respetiva Divisão: 

 
I 
 

Em matéria da Contratação Pública e 
Realização de Despesa 

 
1. Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pela Divisão até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros), bem como praticar todos 
os atos preparatórios e instrumentais inerentes 
à fase de formação e à fase de execução dos 
contratos; 

 
2. Propor a escolha de procedimentos de 

formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 

 
3. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
4. Praticar atos de administração ordinária, 

incluindo os de instrução de procedimentos, 
nomeadamente os de preparação e execução 
necessárias à decisão, no âmbito das 
competências da DH, e ainda os necessários 
à execução dos atos do ora subdelegante, do 
Presidente ou da Câmara Municipal, 
nomeadamente: 

 
a) A homologação de autos de consignação de 

empreitadas; 
 
b) A homologação de autos de suspensão de 

empreitadas; 

c) A homologação de autos de receção de 
empreitadas; 

 
d) A homologação de autos de vistoria para 

redução de cauções; 
 
e) Aprovação das modificações aos planos de 

trabalho das empreitadas, desde que não 
envolvam alteração de custos. 

 
 
lI 
 

Em matéria de Gestão de Recursos Humanos 
da Divisão 

 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
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III 
 

Outras Áreas de Atividade 
 

1. As atribuídas à Câmara Municipal, na 
qualidade de senhorio, pela Lei n.º 81/2014, 
de 19 de dezembro, alterada pela Lei n.º 
32/2016, de 24 de agosto, que estabelece o 
Regime de Arrendamento Apoiado, 
nomeadamente apenas no que respeita às 
atualizações de valores de renda e da 
composição dos agregados familiares; 

 
2. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade da Divisão, de acordo com as 
normas em vigor. 

 
 

lV 
 

Em matéria de Procedimento Administrativo 
 

As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, nomeação 
do responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 

 
7. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, vinculativa 

para o Município ou constitutiva de direitos de 
terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva 
pronunciar. 

 
 

V 
 

Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação. 

 
 

VI 
 

O presente despacho revoga o meu despacho n.º 
118/2017, de 10 de novembro, publicitado através 
do Edital n.º 185/2017, de 10 de novembro. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

 
(a) Carla Barra 
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DESPACHO n.º 155/2017 
 

de 21 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
na Chefe de Divisão 

de Equipamentos Coletivos 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando ainda as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo Senhor 
Vice-Presidente da Câmara através do Despacho 
n.º 133/2017, de 14 de novembro de 2017, 
subdelego na Sr.ª Chefe de Divisão de 
Equipamentos Coletivos (DEC), Eng.ª Carla 
Cristina Vieira Monteiro, as seguintes 
competências: 
 
I. Contratação Pública e Realização de 

Despesa: 
 
1. Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pela Divisão até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros), bem como praticar todos 
os atos preparatórios e instrumentais inerentes 
à fase de formação e à fase de execução dos 
contratos; 

 
2. Propor a contratação de despesa e a escolha 

de procedimentos de formação de contratos 
de locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços; 

 
3. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
 
 
 

4. Autorizar o pagamento das despesas até ao 
valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), IVA 
incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizados; 

 
5. Validar as requisições internas no âmbito da 

Divisão; 
 
6. Propor os atos de administração ordinária, 

incluindo os de instrução de procedimentos, 
nomeadamente os de preparação e execução 
necessárias à decisão, no âmbito das 
competências do DOM, e ainda os 
necessários à execução dos atos do ora 
subdelegante, do Vice-Presidente, do 
Presidente ou da Câmara Municipal, 
nomeadamente: 

 
a) A homologação de autos de consignação de 

empreitadas; 
 
b) A nomeação da direção técnica de fiscalização 

nas empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros); 

 
c) Programar, promover, acompanhar e fiscalizar 

empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros); 

 
d) A homologação de autos de suspensão de 

empreitadas; 
 
e) A homologação de autos de receção de 

empreitadas; 
 
f) A homologação de autos de vistoria para 

redução de cauções; 
 
g) Aprovação das modificações aos planos de 

trabalho das empreitadas, desde que não 
envolvam nem alteração do preço contratual 
nem dos prazos. 

 
 
No que se refere às competências ora 
subdelegadas nos pontos 4 e 6 alíneas a), d), e) e 
f), deverá ser dado conhecimento ao DOM/APC, 
para efeitos de registo. 
 
 
II. Gestão de Recursos Humanos da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
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2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
III. Outras Áreas: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor. 
 
 
IV. Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 

1. Informar os particulares, sempre que o 
requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos das 

atribuições cometidas à Divisão, 
nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida a quaisquer entidades ou 

organismos públicos e, designadamente, ao 
Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, 
Ministros, Secretários de Estado, Presidentes 
do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da 
República, Presidentes de Câmara, 
Presidentes de Juntas de Freguesia, 
Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 
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b) A que constituir, por si, informação, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
 
O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 14 de novembro de 
2017, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 

 
 

A Diretora do Departamento de Obras Municipais 
 

(a) Maria Amélia de Jesus Pardal 
 
 
 

DESPACHO n.º 156/2017 
 

de 21 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
na Chefe de Divisão 

de Infraestruturas Rodoviárias 
e Espaços Públicos 

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando ainda as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo Senhor 
Vice-Presidente da Câmara através do Despacho 
n.º 133/2017, de 14 de novembro de 2017, 
subdelego na Sr.ª Chefe de Divisão de 
lnfraestruturas Rodoviárias e Espaços Públicos 
(DIREP), Eng.ª Ana Luísa de Melo Ferreira, as 
seguintes competências: 
 
 

I. Contratação Pública e Realização de 
Despesa: 

 
1. Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pela Divisão até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros), bem como praticar todos 
os atos preparatórios e instrumentais inerentes 
à fase de formação e à fase de execução dos 
contratos; 

 
2. Propor a contratação de despesa e a escolha 

de procedimentos de formação de contratos 
de locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços; 

 
3. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
4. Autorizar o pagamento das despesas até ao 

valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), IVA 
incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizados; 

 
5. Validar as requisições internas no âmbito da 

Divisão; 
 
6. Propor os atos de administração ordinária, 

incluindo os de instrução de procedimentos, 
nomeadamente os de preparação e execução 
necessárias à decisão, no âmbito das 
competências do DOM, e ainda os 
necessários à execução dos atos do ora 
subdelegante, do Vice-Presidente, do 
Presidente ou da Câmara Municipal, 
nomeadamente: 

 
a) A homologação de autos de consignação de 

empreitadas; 
 
b) A nomeação da direção técnica de fiscalização 

nas empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros); 

 
c) Programar, promover, acompanhar e fiscalizar 

empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros); 

 
d) A homologação de autos de suspensão de 

empreitadas; 
 
e) A homologação de autos de receção de 

empreitadas; 
 
f) A homologação de autos de vistoria para 

redução de cauções; 
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g) Aprovação das modificações aos planos de 
trabalho das empreitadas, desde que não 
envolvam nem alteração do preço contratual 
nem dos prazos. 

 
 
No que se refere às competências ora 
subdelegadas nos pontos 4 e 6 alíneas a), d), e) e 
f), deverá ser dado conhecimento ao DOM/APC, 
para efeitos de registo. 
 
 
II. Gestão de Recursos Humanos da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
 
 

III. Outras Áreas: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor. 
 
 
IV. Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos das 

atribuições cometidas à Divisão, 
nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
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requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida a quaisquer entidades ou 

organismos públicos e, designadamente, ao 
Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, 
Ministros, Secretários de Estado, Presidentes 
do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da 
República, Presidentes de Câmara, 
Presidentes de Juntas de Freguesia, 
Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta 

ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
 
O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 14 de novembro de 
2017, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 

 
 

A Diretora do Departamento de Obras Municipais 
 

(a) Maria Amélia de Jesus Pardal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 157/2017 
 

de 21 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
no Chefe de Divisão 

de Estudos e Projetos 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando ainda as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo Senhor 
Vice-Presidente da Câmara através do Despacho 
n.º 133/2017, de 14 de novembro de 2017, 
subdelego no Sr. Chefe de Divisão de Estudos e 
Projetos (DEP), Arqt.º João José Félix Marques, 
as seguintes competências: 
 
I. Contratação Pública e Realização de 

Despesa: 
 
1. Propor a contratação de despesa e a escolha 

de procedimentos de formação de contratos 
de locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
3. Autorizar o pagamento das despesas até ao 

valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), IVA 
incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizados; 

 
4. Validar as requisições internas no âmbito da 

Divisão; 
 
 
No que se refere às competências ora 
subdelegadas no ponto 3, deverá ser dado 
conhecimento ao DOM/APC, para efeitos de 
registo. 
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II. Gestão de Recursos Humanos da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
III. Outras Áreas: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor. 
 
 
IV. Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 

responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos das 

atribuições cometidas à Divisão, 
nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida a quaisquer entidades ou 

organismos públicos e, designadamente, ao 
Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, 
Ministros, Secretários de Estado, Presidentes 
do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal 
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Constitucional, Presidente da Assembleia da 
República, Presidentes de Câmara, 
Presidentes de Juntas de Freguesia, 
Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta 

ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
 
O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 14 de novembro de 
2017, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 

 
 

A Diretora do Departamento de Obras Municipais 
 

(a) Maria Amélia de Jesus Pardal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 
 

DESPACHO n.º 158/2017 
 

de 20 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
no Chefe da Unidade 

de Sustentabilidade Ambiental 
em substituição 

 
Na sequência da subdelegação de competências 
na Senhora Chefe da Unidade de Sustentabilidade 
Ambiental (USA), Eng.ª Ana João dos Santos 
Gaiolas, através do Despacho n.º 132/2017, de 13 
de novembro, e tendo em consideração que a 
mesma se encontra em gozo de licença parental 
até ao dia 5 de fevereiro de 2018, subdelego no 
Dr. Fernando Manuel Gonçalves Noivo as 
competências subdelegadas à Sr.ª Chefe da USA 
através do referido Despacho, pelo período em 
que a mesma se encontrar em gozo da licença 
parental. 
 
 
O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 21 de outubro de 
2017, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o mesmo. 

 
 

O Diretor do Departamento de Ambiente 
 

(a) Pedro Jorge Borlido de Amorim 
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� INFORMAÇÃO n.º 165/DA/USA/FN 

 
de 20 de novembro de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 23 de novembro de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 
 

Substituição em período de ausência 
em serviço 

 
Em face da ausência de 22 a 24 de novembro, e 
para garantir o regular funcionamento da Unidade 
de Sustentabilidade Ambiental, proponho que as 
competências que me estão subdelegadas pela 
Sr.ª Chefe da Unidade de Sustentabilidade 
Ambiental, sejam subdelegadas à Dr.ª Ana Isabel 
Ribeiro. 
 
Caso a presente proposta mereça aprovação, 
solicito que dela se dê conhecimento à 
DGMA/DGDA/EXPEDIENTE para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

P’la Chefe da Unidade 
de Sustentabilidade Ambiental 

 
(a) Fernando Noivo 

 
 
 
 

�INFORMAÇÃO n.º 172/DA/USA/FN 

 
de 28 de novembro de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 29 de novembro de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 
 

Substituição em período de ausência 
 

Em face da ausência de 7 a 12 de dezembro, e 
para garantir o regular funcionamento da Unidade 
de Sustentabilidade Ambiental, proponho que as 
competências que me estão subdelegadas pela 
Sr.ª Chefe da Unidade de Sustentabilidade 
Ambiental, sejam subdelegadas à Dr.ª Ana Isabel 
Ribeiro. 
 

Caso a presente proposta mereça aprovação, 
solicito que dela se dê conhecimento à 
DGMA/DGDA/EXPEDIENTE para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
P’la Chefe da Unidade 

de Sustentabilidade Ambiental 
 

(a) Fernando Noivo 
 
 
 
 

 

 

GESTÃO 
E 

MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

 
 

DESPACHO n.º 159/2017 
 

de 24 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando as 
competências que me foram subdelegadas pela 
Senhora Vereadora Maria Eugénia Coelho através 
do Despacho n.º 97/2017, de 2 de novembro, 
publicitado pelo Edital n.º 167/2017, em 3 de 
novembro, e em complemento do meu Despacho 
n.º 146/2017, de 20 de novembro, publicitado pelo 
Edital n.º 217/2017, em 21 de novembro de 2017, 
subdelego ainda na licenciada Paula Rita 
Marreiros, Chefe da Divisão de Administração 
Geral (DAG), as competências referentes ao 
atendimento telefónico, bem como a respetiva 
gestão dos recursos humanos afetos àquela área. 

 
 

O Diretor de Departamento 
 

(a) Júlio Ribeiro 
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PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 2248/DCA/VA 

 
com o n.º de registo E/116279/2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 29 de novembro de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro 

e Aprovisionamento 
 

Coordenação do trabalho 
na Divisão de Contratação e Aprovisionamento 

no período de férias 
 

Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, no período compreendido entre os dias 4 
e 7/12/2017, propõe-se que sejam cometidas as 
competências que me foram delegadas através do 
despacho 143/2017, de 15 de novembro, no 
Técnico Superior Rui Miguel dos Santos. 
 
Mais se propõe o envio da presente informação à 
DGMA/DGDA/EXP - Expediente, para divulgação. 

 
 

O Chefe da Divisão 
de Contratação e Aprovisionamento 

 
(a) Viriato Aguilar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

EDUCAÇÃO 

 
 

DESPACHO n.º 165/2017 
 

de 29 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
 

Ao abrigo do estatuído no artigo 38.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, e do disposto nos artigos 44.º a 50.º 
do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro e no n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas nos 
Despachos n.º 95/2017, alterado pelo Despacho 
n.º 161/2017, da Sr.ª Vereadora Maria Eugénia 
Coelho, com o objetivo de obter maior celeridade e 
eficiência no funcionamento dos serviços, 
subdelego na licenciada Ana Raquel Antunes 
Oliveira da Silva, Chefe da Divisão de Intervenção 
e Planeamento Educativo, as seguintes 
competências que serão exercidas nos seguintes 
termos e limites no âmbito da respetiva unidade 
orgânica: 

 
I 
 

Em matéria de Gestão de Recursos Humanos: 
 
1. Competência para autorizar férias, mediante 

os respetivos mapas, bem como 
requerimentos de que decorrem ausências ao 
serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho 
por parte dos trabalhadores da Divisão 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
4. Visar os boletins de horas extraordinárias e de 

ajudas de custo, confirmando a informação 
neles constante no respeito pelos limites 
legais e normativos internos aplicáveis; 
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5. Propor e aplicar as modalidades de horário de 
trabalho exigidas pela especificidade de 
funcionamento da Divisão; 

 
6. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos. 

 
 
II 
 

Em matéria de Procedimento Administrativo: 
 

1. Dirigir os procedimentos e processos 
administrativos, no âmbito das atribuições da 
Divisão de Intervenção e Planeamento 
Educativo, determinando e promovendo a 
realização das diligências que entenda por 
convenientes e que visem acelerar a respetiva 
conclusão podendo, nomeadamente, efetuar 
solicitações adequadas à respetiva instrução; 

 
2. Praticar outros atos e formalidades de caráter 

instrumental necessários ao exercício de 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da Divisão ou de que 
seja incumbida superiormente; 

 
3. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
c) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses e, na Áreas 
Metropolitanas e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
a) A que constituir, por si, informação, proposta 

ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar; 

 
b) A que for dirigida às Direções de 

Agrupamentos Escolares, Presidentes das 
Associações de Pais e Encarregados de 
Educação (APEEE) e particulares aos quais 
foi conferida creditação ou notas de crédito. 

 
4. Assegurar o cumprimento do prazo geral de 

conclusão dos procedimentos; 

5. Autorizar as requisições internas, no âmbito da 
unidade orgânica, atendendo às normas em 
vigor. 

 
 

III 
 

As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as 
circunstâncias o justifiquem e, bem assim, 
poderão ser revogados quaisquer atos praticados 
pelo subdelegado. 

 
 

IV 
 

Poderá ainda o subdelegante, independentemente 
da revogação do presente despacho, avocar 
qualquer processo ou assunto, devendo, neste 
caso, o subdelegado abster-se da prática de 
quaisquer ações ou iniciativas que, por qualquer 
forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe 
for devolvido. 

 
 

V 
 

Do exercício das competências subdelegadas 
deverá o subdelegado prestar ao subdelegante 
todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de 
informar, 

 
 

VI 
 

Este despacho produz efeitos a 21 de outubro de 
2017, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 

 
 

A Diretora do Departamento de Educação 
 

(a) Ana Santos Silva 
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DESPACHO n.º 166/2017 
 

de 30 de novembro de 2017 
 

Retificação ao Despacho n.º 165/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 165/2017, datado de 30 de 
novembro de 2017, relativo à subdeIegação de 
competências na Chefe da Divisão de Intervenção 
e Planeamento Educativo, procede-se nos termos 
do disposto no artigo 174.º do novo Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, à 
retificação do mesmo. 
 
Deste modo, no assunto e no ponto II, n.º 3 alínea 
a), onde se lê «…, na Áreas Metropolitanas e 
Membros da Comissão Executiva Metropolitana;” 
deverá ler-se «…, nas Áreas Metropolitanas, ao 
Presidente do Conselho Metropolitano e Membros 
da Comissão Executiva Metropolitana;». 

 
 

A Diretora do Departamento de Educação 
 

(a) Ana Santos Silva 
 
 
 

DESPACHO n.º 167/2017 
 

de 29 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
 

Ao abrigo do estatuído no artigo 38.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, e do disposto nos artigos 44.º a 50.º 
do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro e no n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas nos 
Despachos n.º 95/2017, alterado pelo Despacho 
n.º 161/2017, da Sr.ª Vereadora Maria Eugénia 
Coelho, com o objetivo de obter maior celeridade e 
eficiência no funcionamento dos serviços, 
subdelego na licenciada Alexandra Marina Amorim 
Pestana Costa, Chefe da Divisão de Ação Social 
Escolar, as seguintes competências que serão 
exercidas nos seguintes termos e limites no 
âmbito da respetiva unidade orgânica: 

I 
 

Em matéria de Gestão de Recursos Humanos: 
 
1. Competência para autorizar férias, mediante 

os respetivos mapas, bem como 
requerimentos de que decorrem ausências ao 
serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho 
por parte dos trabalhadores da Divisão, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
4. Visar os boletins de horas extraordinárias e de 

ajudas de custo, confirmando a informação 
neles constante no respeito pelos limites 
legais e normativos internos aplicáveis; 

 
5. Propor e aplicar as modalidades de horário de 

trabalho exigidas pela especificidade de 
funcionamento da Divisão. 

 
6. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos. 

 
 
II 
 

Em matéria de Procedimento Administrativo: 
 
1. Dirigir os procedimentos e processos 

administrativos, no âmbito das atribuições da 
Divisão de Ação Social Escolar, determinando 
e promovendo a realização das diligências que 
entenda por convenientes e que visem 
acelerar a respetiva conclusão podendo, 
nomeadamente, efetuar solicitações 
adequadas à respetiva instrução; 

 
2. Praticar outros atos e formalidades de caráter 

instrumental necessários ao exercício de 
competências decisórias do subdelegante no 
âmbito das atribuições da Divisão ou de que 
seja incumbida superiormente; 
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3. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta 

ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar; 

 
c) A que for dirigida às Direções de 

Agrupamentos Escolares, Presidentes das 
Associações de Pais e Encarregados de 
Educação (APEE) e particulares aos quais foi 
conferida creditação ou notas de crédito. 

 
4. Assegurar o cumprimento do prazo geral de 

conclusão dos procedimentos; 
 
5. Autorizar as requisições internas, no âmbito da 

unidade orgânica, atendendo às normas em 
vigor. 

 
 

III 
 

As competências agora subdelegadas poderão ser 
revogadas a todo o tempo desde que as 
circunstâncias o justifiquem e, bem assim, 
poderão ser revogados quaisquer atos praticados 
pelo subdelegado. 

 
 

IV 
 

Poderá ainda o subdelegante, independentemente 
da revogação do presente despacho, avocar 
qualquer processo ou assunto, devendo, neste 
caso, o subdelegado abster-se da prática de 
quaisquer ações ou iniciativas que, por qualquer 
forma, sejam suscetíveis de alterar a situação 
existente, enquanto o processo ou assunto não lhe 
for devolvido. 

 
 
 
 

V 
 

Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá o subdelegado prestar ao subdelegante 
todas as informações solicitadas, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 

 
 

VI 
 

Este despacho produz efeitos a 21 de outubro de 
2017, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 

 
 

A Diretora do Departamento de Educação 
 

(a) Ana Santos Silva 
 
 
 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
E 

GESTÃO 
URBANÍSTICA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 300 

 
de 27 de novembro de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 4 de dezembro de 2017, 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Planeamento e Gestão Urbanística 
 

Substituição do C. UFTU 
Registo E/115203/2017 

 
Ao Diretor do DPGU 
 
Considerando a ausência do signatário, no 
período de 4/12/2017 a 7/12/2017, por motivo de 
férias, proponho que sejam cometidas as 
competências, que me foram subdelegadas pelo 
despacho do Sr. Director, n.º 151/2017, de 
20/11/2017, na Eng.ª Dina Santos. 
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Mais proponho que os processos ou expediente 
que careçam de despacho superior sejam 
remetidos directamente pelos técnicos ao Sr. 
Diretor, sem necessidade de passarem pela chefia 
da unidade em exercício, no sentido de agilizar 
procedimentos. 

 
 

O chefe da UFTU 
 

(a) Francisco Santos 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 14146/2017 
 

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 7 de 
setembro de 2017, com Isaura de Fátima de 
Morais Duarte da Silva, a partir de 20 de setembro 
de 2017, com Marina Vera de Jesus Duarte 
Rodrigues, a partir de 10 e 12 de outubro de 2017, 
com Ana Marta Mota Coimbra e Judá Chaves 
Leonor, respetivamente, 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. 

 
31 de outubro de 2017. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 227, de 24 de novembro de 2017] 

 

AVISO n.º 14626/2017 
 

Designação dos membros 
do Gabinete de Apoio à Presidência 

 
Torna-se público que o Sr. Presidente da Câmara 
designou, ao abrigo do disposto na alínea c), do 
n.º 1, do artigo 42.º e n.ºs 4 e 5 do artigo 43.º 
todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, bem como dos artigos 11.º e 12.º 
ambos do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, aplicável por remissão do n.º 5 do artigo 
43.º do referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, Gonçalo Filipe Vintém Caroço, para 
exercer funções de Chefe do Gabinete de Apoio à 
Presidência, Rui Manuel Rodrigues Francisco para 
exercer funções de Secretário do Gabinete de 
Apoio à Presidência, Rui Pedro de Sampaio 
Pedroso Monteiro e Tiago Farinha Matias, para 
exercerem funções de Adjunto no Gabinete de 
Apoio à Presidência, a partir de 21 de outubro de 
2017. 
Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, foi 
conferida a autorização prevista no n.º 3 do artigo 
7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. 
 
Nota curricular: 
 
Nome: Gonçalo Filipe Vintém Caroço 
 
Habilitações Literárias: Licenciatura em 
Bioquímica; Pós-graduado em Sistemas de 
Gestão de Ambiente, Segurança, Qualidade e 
Responsabilidade Social. 
 
Carreira Profissional: Técnico de Engenharia na 
VALORSUL, desde 1 de junho de 2005, onde 
desempenha funções na Direção de Ambiente, 
Segurança e Qualidade. 
De 2007 a 2009 Vereador sem pelouros na 
Câmara Municipal de Loures. 
De 2013 a 2017, eleito na Assembleia de 
Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas. 
De novembro de 2013 a outubro de 2017 
nomeado Chefe de Gabinete do Presidente da 
Câmara Municipal de Loures. 
 
Nome: Rui Manuel Rodrigues Francisco 
 
Habilitações Literárias: 12.º ano de escolaridade. 
 
Carreira Profissional: Assistente Técnico, 
pertencente ao mapa de pessoal da Câmara 
Municipal de Loures, desde 1991; Membro do 
conselho da administração da empresa municipal 
OdivelGest EM (2001/2004); Vereador na Câmara 
Municipal de Odivelas, desde 2004. 
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De outubro de 2013 a outubro de 2017, nomeado 
Secretário do Presidente da Câmara de Loures. 
 
 
Nome: Rui Pedro de Sampaio Pedroso Monteiro 
 
Habilitações Literárias: Frequência do 4.º ano de 
gestão de empresas na Universidade Lusíada. 
 
Carreira Profissional: Gestor de compras na 
empresa JAMOG entre 1991 e 1994; Gestor de 
compras e tesoureiro na empresa Multipessoal, 
SGPS entre 1995 e 2001; Administrador na 
empresa EDUCA, EEM entre março de 2002 e 
outubro de 2013. 
De 1 de novembro de 2013 a 31 de maio de 2015, 
Adjunto do Gabinete de Apoio à Vereação da 
Câmara Municipal de Loures. 
De 1 de junho de 2015 a 20 de outubro de 2017, 
Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência da 
Câmara Municipal de Loures. 
 
 
Nome: Tiago Farinha Matias 
 
Habilitações Literárias: 2.º Ciclo do Curso 
Bietápico de Licenciatura em Engenharia Civil pela 
Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, do 
Instituto Politécnico do Barreiro, em 2007; 
 
Formação Profissional: Curso de especialização 
em Segurança Contra Incêndios, Reconhecimento 
de projetistas 3.ª e 4.ª categoria de Edifícios, em 
2010; 
Carreira Profissional: Entre 2013 e 2017 Vereador 
da Câmara Municipal de Loures com os pelouros 
do urbanismo, ambiente transportes e oficinas 
municipais; 
Na carreira de Técnico Superior desenvolvida na 
Câmara Municipal de Lisboa, entre 2006 e 2013, 
destacam-se funções na área do urbanismo no 
âmbito das competências da autarquia na 
aplicação do regime jurídico de urbanização e 
edificação; 
Entre 2004 e 2006 exerceu a função de 
Desenhador especialidade projetista no serviço de 
urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa. 

 
30 de outubro de 2017. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 233, de 5 de dezembro de 2017] 

 
 
 

AVISO n.º 14627/2017 
 

Procedimentos concursais comuns 
de recrutamento 

para a carreira de Assistente Técnico 
 

1 - Para efeitos do disposto nos artigos 30.º e 33.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, e nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro, aprovada a 
abertura dos procedimentos concursais comuns 
para ocupação de 2 (dois) postos de trabalho, 
previstos e não ocupados no mapa de pessoal de 
2017, para a constituição de vínculo de emprego 
público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, 
conforme deliberação tomada na 95.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 25/07/2017, torna-se público que, por 
despacho da Sr.ª Vereadora dos Recursos 
Humanos de 21 de setembro de 2017, exarado na 
informação n.º 103/DGRH/APG/CP-PO, de 20 de 
setembro de 2017, proferido no uso das 
competências delegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara (Despacho n.º 36/2016, de 8 de janeiro), 
se encontram abertos os seguintes procedimentos 
concursais comuns, para ocupação de postos de 
trabalho da categoria de Assistente Técnico da 
carreira de Assistente Técnico: 
 
Referência 1 - 1 posto de trabalho na área 
profissional de Medidor Orçamentista, afeto ao 
Departamento de Obras Municipais; 
 
Referência 2 - 1 posto de trabalho na área 
profissional de Topógrafo, afeto ao Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística. 
 
2 - Nos termos do previsto no artigo 4.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de 
abril, declara-se não estarem constituídas 
reservas de recrutamento na Câmara Municipal de 
Loures para os postos de trabalho em causa e, a 
Entidade Centralizada para Constituição de 
Reservas de Recrutamento (ECCRC), em 14 de 
julho de 2017, declarou a inexistência em reserva 
de recrutamento, de qualquer candidato com o 
perfil adequado, dado ainda não ter decorrido 
qualquer procedimento concursal para constituição 
de reservas de recrutamento. 
 
3 - De acordo com as soluções interpretativas 
uniformes da Direção-Geral da Administração 
Local, homologadas pelo Senhor Secretário de 
Estado da Administração Local em 15 de julho de 
2014, "as autarquias locais não têm que consultar 
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a Direção-Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no 
âmbito do procedimento prévio de recrutamento 
de trabalhadores em situação de requalificação". 
 
4 - O local de trabalho é na área do Município de 
Loures. 
 
5 - Caracterização dos postos de trabalho, 
conforme o mapa de pessoal: 
 
Referência 1 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 8.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: determinar as qualidades e 
custos dos materiais e de mão-de-obra 
necessários para a execução de uma obra; 
analisar as diversas componentes de projeto, as 
memórias descritivas e os cadernos de encargos; 
efetuar medições e determinar as quantidades de 
materiais, mão-de-obra e de serviços necessários, 
utilizando os seus conhecimentos de desenho, dos 
materiais e dos processos e métodos de execução 
de obras; calcular os valores globais, utilizando, 
nomeadamente, tabelas de preços; organizar 
orçamentos; manter base de dados de preços de 
materiais e orçamentos atualizadas; proceder à 
análise de reclamações de erros e omissões em 
fase de contratação pública e obra; exercer as 
demais funções que lhe sejam atribuídas por lei ou 
por despacho superior. 
 
Referência 2 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 7.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: efetuar levantamentos 
topográficos, tendo em vista a elaboração de 
plantas, planos, cartas e mapas que se destinam à 
preparação e orientação de trabalhos de 
engenharia e outros fins; efetuar levantamentos 
topográficos, apoiando-se normalmente em 
vértices geodésicos existentes; determinar 
rigorosamente a posição relativa de pontos 
notáveis de determinada zona de superfície 
terrestre, cujas coordenadas e cotas obtém por 
triangulação, trilateração, poligonação, interseções 
direta e inversa, nivelamento, processos gráficos 
ou outros; regular e utilizar os instrumentos de 
observação; proceder a cálculos sobre os 
elementos colhidos no campo; proceder à 
implantação no terreno de pontos de referência 
para determinadas construções; traçar esboços e 
desenhos e elaborar relatórios das operações 
efetuadas; exercer as demais funções que lhe 
sejam atribuídas por lei ou por despacho superior. 
 

6 - Legislação aplicável, na atual redação: Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, 
Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, 
Decreto-Lei n.º 254-A/2015, de 31 de dezembro, 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro e Lei n.º 
7-A/2016, de 30 de março. 
 
7 - Posição remuneratória: de acordo com o artigo 
38.º da LTFP e artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 
31 de dezembro, mantido em vigor pelo artigo 19.º 
da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro. A posição 
remuneratória de referência é a 1.ª posição da 
categoria de Assistente Técnico da carreira geral 
de Assistente Técnico - Nível 5 da tabela 
remuneratória única, a que corresponde, nos 
termos da Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de 
dezembro, e do Decreto-Lei n.º 86-B/2016, de 29 
de dezembro o montante pecuniário de 
683,13(euros) (seiscentos e oitenta e três euros e 
treze cêntimos); 
 
8 - Requisitos de admissão: 
 
8.1 - Os requisitos gerais constantes do artigo 17.º 
da LTFP: 
 
a) Nacionalidade portuguesa, quando não 
dispensada pela Constituição, por convenção 
internacional ou por lei especial; 
b) 18 anos de idade completos; 
c) Não inibição do exercício de funções públicas 
ou não interdição para o exercício daquelas que 
se propõe desempenhar; 
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis 
ao exercício das funções; 
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 
 
8.2 - Outros requisitos: 
 
a) Em caso de impossibilidade de ocupação dos 
postos de trabalho por candidatos detentores de 
vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecido, 
atendendo aos princípios constitucionais da 
economia, eficácia e eficiência da gestão da 
administração pública, está autorizado, por 
deliberação da Câmara Municipal, na sua 95.ª 
reunião ordinária, realizada a 25 de julho de 2017, 
o recrutamento de trabalhadores com vínculo de 
emprego público a termo resolutivo ou sem 
vínculo; 
b) Não podem ser admitidos candidatos que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na 
carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos de 
trabalho previstos no mapa de pessoal da Câmara 
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Municipal de Loures idênticos aos postos de 
trabalho para cuja ocupação se publica o 
procedimento, conforme alínea l) do n.º 3 do artigo 
19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. 
 
8.3 - Habilitações literárias exigidas: 12.º ano de 
escolaridade, acrescido de formação específica na 
área adequada para a função em concurso, 
devidamente acreditada (de duração superior a 
300 horas) ou Curso Tecnológico ou Profissional, 
que confira o 12.º ano de escolaridade, na área 
adequada para a função, sem possibilidade de 
substituição da habilitação literária por formação e 
ou experiência profissional. 
 
9 - Forma, prazo e local de apresentação das 
candidaturas: 
 
9.1 - Os documentos de apresentação obrigatória 
para efeitos de admissão ao procedimento ou 
avaliação, não podendo ser apresentados por via 
eletrónica, são os seguintes: 
 
a) Formulário de candidatura ao procedimento 
concursal, de preenchimento obrigatório, 
disponível no Departamento de Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de Loures ou na 
página eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt); 
b) Curriculum vitae, contendo os elementos 
obrigatórios a ponderar pelo júri, constantes do 
artigo 11.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
janeiro, datado e assinado, acrescido dos 
documentos comprovativos da experiência 
profissional e da formação profissional ou 
especializada; 
c) Declaração passada e autenticada pelo serviço 
de origem para efeitos de conferência dos 
requisitos, que comprove a natureza do vínculo de 
emprego público constituído, a carreira e categoria 
onde se encontra integrado e respetivo 
posicionamento remuneratório, a indicação da 
atribuição, competência ou atividade desenvolvida 
no serviço de afetação, assim como a respetiva 
avaliação de desempenho relativa ao último 
período, não superior a 3 ciclos avaliativos; 
d) Cópia do certificado de habilitações literárias. 
 
Só é admissível a apresentação da candidatura 
em suporte de papel. 
A não apresentação dos documentos exigidos 
determina a exclusão do procedimento concursal, 
quando a sua falta impossibilite a admissão ou a 
avaliação. 
 
9.2 - Os trabalhadores em exercício de funções na 
Câmara Municipal de Loures estão dispensados 
da apresentação dos documentos referidos na 
alínea c) do ponto 9.1. 

9.3 - Prazo: o prazo de aceitação de candidaturas 
é de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente aviso no Diário da República 2.ª série, 
conforme previsto no artigo 26.º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual. 
 
9.4 - Local: apenas são aceites as candidaturas 
entregues pessoalmente no Departamento de 
Recursos Humanos, sito na rua Dr. Manuel de 
Arriaga n.º 7 em Loures, ou remetidas, por correio 
registado com aviso de receção, para Câmara 
Municipal de Loures, Praça da Liberdade, 2674-
501 em Loures, nos termos do disposto no artigo 
27.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. 
 
9.5 - As falsas declarações prestadas pelos 
candidatos serão punidas nos termos da lei. 
 
9.6 - Em caso de dúvida, assiste ao júri a 
faculdade de exigir a qualquer candidato a 
apresentação dos documentos comprovativos das 
declarações prestadas. 
 
10 - Métodos de seleção: 
 
10.1 - Os métodos de seleção a aplicar são os 
previstos nas alíneas a) e b) dos n.ºs 1 ou 2 do 
artigo 36.º da LTFP e nos artigos 6.º e 7.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, conforme 
despacho da Sr.ª Vereadora dos Recursos 
Humanos, de 21 de setembro de 2017, exarado na 
informação n.º 103/DGRH/APG/CP-PO, de 20 de 
setembro de 2017: 
 
a) Avaliação Curricular e Entrevista de Avaliação 
de Competências, a aplicar aos candidatos que 
reúnam as condições referidas no n.º 2 do artigo 
36.º da LTFP, desde que não tenham exercido por 
escrito a opção pelos métodos referidos na alínea 
seguinte; 
b) Prova de Conhecimentos e Avaliação 
Psicológica, a aplicar aos restantes candidatos; 
c) Exame Médico, a aplicar a todos os candidatos 
da referência 2 (Topógrafo), aprovados nos 
métodos de seleção referidos nas alíneas a) e b); 
d) Entrevista Profissional de Seleção, a aplicar a 
todos os candidatos da referência 1 (Medidor 
Orçamentista) aprovados nos métodos de seleção 
referidos nas alíneas a) e b) e a todos os 
candidatos da referência 2 (Topógrafo) com 
menção classificativa de "Apto" no Exame médico. 
Nos termos dos n.ºs 12 e 13 do artigo 18.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, cada um 
dos métodos de seleção, bem como cada uma das 
fases que comportem, é eliminatório, sendo 
considerados excluídos do procedimento os 
candidatos que faltem à sua aplicação, tenham 
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores ou 
menção classificativa de "Não apto" num dos 
métodos ou fases, não se lhes aplicando o método 
ou fases seguintes. 
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10.2 - A valoração dos métodos de seleção 
obedece ao disposto no artigo 18.º da Portaria n.º 
83-A/2009 de 22 de janeiro, e será convertida 
numa escala de 0 a 20 valores, considerando-se a 
valoração até às centésimas, de acordo com a 
especificidade de cada método. 
Nas condições previstas na alínea a) do ponto 
10.1, a valoração final é calculada através da 
média ponderada, sendo: 
 
Avaliação Curricular - 40 %; 
Entrevista de Avaliação de Competências - 30 %; 
Entrevista Profissional de Seleção - 30 %. 
Nas condições previstas na alínea b) do ponto 
10.1, a valoração final é calculada através da 
média ponderada, sendo: 
Prova de Conhecimentos - 40 %; 
Avaliação Psicológica - 30 %; 
Entrevista Profissional de Seleção - 30 %. 
 
10.3 - A Avaliação Curricular visa analisar a 
qualificação dos candidatos, designadamente a 
habilitação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiência adquirida e 
da formação realizada, tipo de funções exercidas e 
avaliação de desempenho obtida. 
 
10.4 - A Entrevista de Avaliação de Competências 
terá a duração máxima de 90 minutos e visa obter, 
através de uma relação interpessoal, informações 
sobre comportamentos profissionais diretamente 
relacionados com as competências consideradas 
essenciais para o exercício da função. 
 
10.5 - A Prova de Conhecimentos visa avaliar os 
conhecimentos académicos e ou profissionais e as 
competências técnicas dos candidatos 
necessários ao exercício de determinada função. 
 
Referência 1 
 
A prova de conhecimentos assumirá a forma 
escrita, revestindo caráter teórico, é individual e 
será efetuada em suporte papel com duração 
aproximada de 90 minutos. 
Durante a realização da prova é permitida a 
consulta da bibliografia, desde que não comentada 
ou anotada, devendo os candidatos fazer-se 
acompanhar da mesma. 
A prova incidirá sobre o seguinte 
programa/bibliografia, na sua redação atual: 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho; 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
redação em vigor a partir de 1/1/2018, conforme 
alterações e republicação efetuadas pelo Decreto-
Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto; 

Fonseca, Manuel dos Santos. Regras de Medição 
na Construção. Lisboa, Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil (LNEC). 
 
Referência 2 
 
A prova de conhecimentos comportará duas fases: 
Prova de Conhecimentos Teórica e Prova de 
Conhecimentos Prática. 
A prova de conhecimentos teórica assumirá a 
forma escrita, revestindo carácter teórico, é 
individual e será efetuada em suporte de papel 
com duração aproximada de 45 minutos. Durante 
a realização da prova é permitida a consulta da 
bibliografia, desde que não comentada ou 
anotada, devendo os candidatos fazer-se 
acompanhar da mesma. A prova incidirá sobre o 
seguinte programa/bibliografia, na sua redação 
atual: 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho; 
Regulamento Municipal de Edificação e 
Urbanização (RMEU), Regulamento Municipal de 
Loures n.º 19/2012, publicado no Diário da 
República, 2.ª serie, n.º 15, de 20 de janeiro de 
2012; 
Princípios e normas a que deve obedecer a 
produção cartográfica no território nacional, 
aprovados pelo Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 de 
setembro. 
A prova de conhecimentos prática assumirá a 
forma prática, é individual, terá a duração máxima 
de 20 minutos e incidirá sobre o seguinte 
programa: 
Estacionar o aparelho; 
Leitura de dois pontos predefinidos. 
 
A valoração da prova de conhecimentos será 
calculada através da média aritmética simples 
 
PC = 50 % PCT + 50 % PCP 
Sendo: 
PC - Prova de Conhecimentos 
PCT - Prova de Conhecimentos Teórica 
PCP - Prova de Conhecimentos Prática 
 
10.6 - A avaliação psicológica visa avaliar, através 
de técnicas de natureza psicológica, aptidões, 
características de personalidade e competências 
comportamentais dos candidatos e estabelecer um 
prognóstico de adaptação às exigências do posto 
de trabalho a ocupar, tendo como referência o 
perfil de competências previamente definido. 
 
10.7 - O Exame Médico visa avaliar as condições 
de saúde física e psíquica dos candidatos exigidas 
para o exercício da função. 
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10.8 - A Entrevista Profissional de Seleção terá a 
duração aproximada de 20 minutos e visa avaliar, 
de forma objetiva e sistemática, a experiência 
profissional e aspetos comportamentais 
evidenciados durante a interação estabelecida 
entre o entrevistador e o entrevistado, 
nomeadamente os relacionados com a motivação 
e interesses profissionais, a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal. 
 
10.9 - Atendendo aos recursos disponíveis para o 
recrutamento e por questões de celeridade, a 
aplicação dos métodos de seleção poderá ser 
faseada, conforme disposto no artigo 8.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. 
 
11 - A primeira ata do júri do procedimento 
concursal é disponibilizada na página eletrónica da 
Câmara Municipal de Loures em www.cm-loures.pt 
e, para consulta, no Departamento de Recursos 
Humanos, sito na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 
7, em Loures, dentro do horário de funcionamento 
do atendimento das 9:00 às 16:30 horas, no dia 
útil seguinte à publicação do presente aviso. 
 
12 - Ordenação final e fases de recrutamento: a 
ordenação final dos candidatos é unitária, ainda 
que lhes tenham sido aplicados métodos de 
seleção diferentes. 
 
12.1 - De acordo com o n.º 3 do artigo 3.º, do 
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, o 
candidato com deficiência tem preferência em 
igualdade de classificação, a qual prevalece sobre 
qualquer outra preferência legal. 
 
12.2 - Em caso de igualdade de valoração entre 
candidatos, os critérios de ordenação preferencial 
a adotar serão os previstos no artigo 35.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. 
Subsistindo o empate após aplicação dos critérios 
anteriores, serão utilizados os seguintes critérios 
de ordenação preferencial: 
 
1.º Candidato com a melhor classificação obtida 
no parâmetro da avaliação da entrevista 
profissional de seleção - "Motivação e Interesses 
Profissionais"; 
2.º Candidato residente no Município de Loures. 
 
12.3 - O recrutamento inicia-se de entre 
trabalhadores com vínculo de emprego público por 
tempo indeterminado, efetuando-se em primeiro, e 
pela ordem decrescente da ordenação final, o 
recrutamento dos candidatos colocados em 
situação de requalificação, nos termos da alínea d) 
do n.º 1 do artigo 37.º, artigo 38.º da LTFP e artigo 
37.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. 
 

Conforme o disposto no n.º 4 do artigo 30.º da 
LTFP, em caso de impossibilidade de ocupação 
de postos de trabalho por candidatos aprovados 
com vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, recorre-se ao recrutamento dos 
candidatos aprovados com vínculo de emprego 
público a termo resolutivo ou sem vínculo. 
 
13 - Constituição de reservas de recrutamento: o 
procedimento concursal é válido para o 
preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e 
para os efeitos previstos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 
40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. 
 
14 - Composição e identificação do júri e do 
respetivo secretariado: 
 
Referência 1: 
 
Presidente: 
Arqt.º João José Félix Marques, Chefe da Divisão 
de Estudos e Projetos. 
 
Vogais efetivos: 
 
Eng.ª Carla Cristina Vieira Monteiro, Chefe da 
Divisão de Equipamentos Coletivos, que substitui 
o Presidente nas suas faltas e impedimentos; 
Dr.ª Maria do Carmo Lucinda Martins da Silva, 
Técnica Superior da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
 
Vogais suplentes: 
 
Eng.º Eugénio Manuel Santos Nunes, Técnico 
Superior da Divisão de Estudos e Projetos; 
Dr.ª Carmen Anjos Pereira da Silva, Técnica 
Superior da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
Secretariado: 
Sr.ª Sandra Isabel Alberto Gomes, Assistente 
Técnica da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
 
Referência 2: 
 
Presidente: 
Arqt.º Luís Jorge Rodrigues Carvalho, Diretor do 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística. 
 
Vogais efetivos: 
 
Dr.ª Elisabete Alexandra Paixão Leal da Silva 
Celorico Drago, Técnica Superior do 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, que substitui o Presidente nas suas 
faltas e impedimentos; 



 

 
N.º 24 

  

 
 

5 de DEZEMBRO 
de 2017 

 
 
 
 

56 

 

Dr.ª Teresa Alexandra Nunes Braz Figueiredo, 
Técnica Superior da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
 
Vogais suplentes: 
 
Arqt.º João Pedro Alves Oliveira Silva Costa, 
Chefe da Divisão de Gestão Urbanística; 
Dr.ª Carla Sofia Lourenço Fernandes Pombal, 
Técnica Superior da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
Secretariado: 
Sr.ª Maria Adelaide Parafita da Rocha, Assistente 
Técnica da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
 
15 - Notificação dos candidatos: 
A notificação dos candidatos será efetuada por 
uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º 
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. 
 
16 - Convocatória para aplicação dos métodos de 
seleção: 
 
16.1 - Os candidatos serão convocados para a 
realização dos métodos de seleção que exijam a 
sua presença pela forma prevista no ponto 15. 
 
16.2 - A publicitação dos resultados obtidos em 
cada método de seleção intercalar é efetuada 
através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 
no Departamento de Recursos Humanos da 
Câmara Municipal de Loures e disponibilizada na 
sua página eletrónica (www.cm-loures.pt). 
 
16.3 - Lista de ordenação final homologada: a lista 
unitária de ordenação final homologada será 
afixada no Departamento de Recursos Humanos 
da Câmara Municipal de Loures, sendo ainda 
publicado um aviso na 2.ª série do Diário da 
República informando da sua publicitação, e será 
objeto de notificação aos candidatos, incluindo os 
que tenham sido excluídos no decurso da 
aplicação dos métodos de seleção, de acordo com 
o preceituado no artigo 36.º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de janeiro. 
 
17 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º 
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, o 
presente aviso vai ser publicitado na Bolsa de 
Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil 
seguinte à presente publicitação no Diário da 
República, e, sob forma de extrato, na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt) e num jornal de expansão 
nacional, no prazo máximo de 3 dias contados da 
mesma data. 
 

18 - Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição da República Portuguesa, a Câmara 
Municipal de Loures, enquanto entidade 
empregadora pública, promove ativamente uma 
política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação. 

 
2 de novembro de 2017. 

 
A Vereadora dos Recursos Humanos, 

 
(a) Maria Eugénia Coelho 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 233, de 5 de dezembro de 2017] 

 
 
 
 

AVISO n.º 14628/2017 
 

Procedimentos concursais comuns 
de recrutamento 

para a carreira de Assistente Operacional 
 

1 - Para efeitos do disposto nos artigos 30.º e 33.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, e nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro, aprovada a 
abertura dos procedimentos concursais comuns 
para ocupação de 23 (vinte e três) postos de 
trabalho, previstos e não ocupados no mapa de 
pessoal de 2017, para a constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, conforme deliberação tomada na 
95.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Loures, realizada em 25/07/2017, torna-se público 
que, por despacho da Sr.ª Vereadora dos 
Recursos Humanos de 21 de setembro de 2017, 
exarado na informação n.º 104/DGRH/APG/CP-
PO, de 20 de setembro de 2017, proferido no uso 
das competências delegadas pelo Sr. Presidente 
da Câmara (Despacho n.º 36/2016, de 08 de 
janeiro), se encontram abertos os seguintes 
procedimentos concursais comuns, para ocupação 
de postos de trabalho da categoria de Assistente 
Operacional da carreira de Assistente 
Operacional: 
 
Referência 1 - 4 postos de trabalho na área 
profissional Geral, afetos ao Departamento de 
Ambiente (2) e à Unidade de Serviço do 
Veterinário Municipal (2); 
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Referência 2 - 3 postos de trabalho na área 
profissional de Condutor de Máquinas Pesadas e 
Veículos Especiais, afetos à Divisão de 
Transportes e Oficinas; 
 
Referência 3 - 1 posto de trabalho na área 
profissional de Pintor Auto, afeto à Divisão de 
Transportes e Oficinas; 
 
Referência 4 - 1 posto de trabalho na área 
profissional de Serralheiro Mecânico, afeto à 
Divisão de Transportes e Oficinas; 
 
Referência 5 - 2 postos de trabalho na área 
profissional de Coveiro, afetos ao Departamento 
de Ambiente; 
 
Referência 6 - 8 postos de trabalho na área 
profissional de Jardineiro, afetos ao Departamento 
de Ambiente; 
 
Referência 7 - 3 postos de trabalho na área 
profissional de Sapador Florestal, afetos ao 
Departamento de Ambiente; 
 
Referência 8 - 1 posto de trabalho na área 
profissional de Carpinteiro de Limpos, afeto ao 
Departamento de Obras Municipais; 
 
2 - Nos termos do previsto no artigo 4.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de 
abril, declara-se não estarem constituídas 
reservas de recrutamento na Câmara Municipal de 
Loures para os postos de trabalho em causa e, a 
Entidade Centralizada para Constituição de 
Reservas de Recrutamento (ECCRC), em 14 de 
julho de 2017, declarou a inexistência em reserva 
de recrutamento, de qualquer candidato com o 
perfil adequado, dado ainda não ter decorrido 
qualquer procedimento concursal para constituição 
de reservas de recrutamento. 
 
3 - De acordo com as soluções interpretativas 
uniformes da Direção-Geral da Administração 
Local, homologadas pelo Senhor Secretário de 
Estado da Administração Local em 15 de julho de 
2014, "as autarquias locais não têm que consultar 
a Direção-Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no 
âmbito do procedimento prévio de recrutamento 
de trabalhadores em situação de requalificação". 
 
4 - O local de trabalho é na área do Município de 
Loures. 
 
5 - Caracterização dos postos de trabalho, 
conforme o mapa de pessoal: 
 

Referência 1 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º, 10.º e 33.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: executar tarefas de caráter 
manual ou mecânico, indispensáveis ao 
funcionamento dos seguintes serviços: 
manutenção e conservação de espaços verdes e 
parques; limpeza urbana, cemitérios, crematório, 
manutenção de linhas de água; proceder à 
alimentação, abeberamento e maneio dos animais 
alojados no Centro de Recolha Oficial (CRO); 
limpar e desinfetar os alojamentos dos animais; 
fazer a vigilância, captura e transporte de animais, 
bem como a recolha de animais feridos ou mortos 
na via pública; participar em campanhas de 
adoção de animais e ações de sensibilização; 
exercer as demais funções que lhe sejam 
atribuídas por lei ou por despacho superior. As 
funções apresentam graus de complexidade 
variáveis podendo comportar esforço físico e 
implicam a responsabilidade pelos equipamentos 
sob sua guarda, assim como a sua correta 
utilização e manutenção. 
 
Referência 2 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 31.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: conduzir e manobrar diferentes 
tipos de equipamentos pesados, utilizados em 
obras de construção ou demolição, conservação 
de vias, movimentação de materiais e limpeza 
urbana (retroescavadoras, pás carregadoras, 
tratores agrícolas e varredoras compactas, entre 
outros); conduzir e operar viaturas pesadas de 
mercadorias e viaturas pesadas com 
equipamentos e superestruturas utilizados na 
intervenção municipal (viaturas com báscula e 
grua, varredoras e lavadoras sobre chassis, 
veículos equipados com superestruturas 
associadas a obras e outras intervenções 
municipais); operar equipamentos hidráulicos e 
mecânicos complementares das viaturas e 
máquinas; conduzir outras viaturas ou máquinas 
para as quais esteja habilitado; efetuar o 
abastecimento de combustível e outros fluidos 
necessários, verificação de níveis de fluidos, 
pressão de pneus e estado de filtros, efetuar 
operações de atestos, lubrificação e sangramento 
de sistemas; efetuar operações de substituição, 
afinação e limpeza de componentes e acessórios 
de trabalho na ótica do utilizador; proceder à 
lavagem e limpeza exterior e interior das viaturas e 
máquinas; realizar operações inerentes à função 
de condutor ou operador, nomeadamente as 
verificações recomendadas nos manuais dos 
equipamentos; efetuar a manutenção básica das 
viaturas, dos equipamentos e seus acessórios, 
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procedendo a reparações simples e realizando os 
respetivos registos; apoiar as intervenções de 
manutenção preventiva e corretiva de viaturas e 
equipamentos; assegurar o acondicionamento e 
correto transporte de cargas; participar no 
transporte e descarga de máquinas e 
equipamentos; identificar e recolher a informação 
dos sistemas de diagnóstico a bordo, registar 
informações relativas à exploração dos 
equipamentos, comunicar as ocorrências anormais 
e anomalias detetadas; respeitar as regras e boas 
práticas no âmbito da segurança, higiene e saúde 
no trabalho, eficiência energética, conservação 
dos equipamentos e implicações ambientais; 
utilizar o fardamento atribuído e os equipamentos 
de proteção individual preconizados; exercer as 
demais funções que lhe sejam atribuídas por lei ou 
por despacho superior. 
 
Referência 3 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 31.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: aplicar betumes, primários, 
aparelho, tintas e vernizes nas superfícies a 
intervir, de acordo com a técnica e sequência de 
operações selecionada; selecionar a técnica e 
sequência de operações adequadas à 
profundidade, extensão e geometria dos danos a 
reparar ou da intervenção a efetuar; preparar as 
superfícies em viaturas e máquinas para proceder 
à respetiva reparação e pintura, por métodos 
manuais, mecânicos ou químicos; proceder à 
desmontagem de componentes e acessórios e ao 
isolamento de superfícies a proteger, no âmbito da 
preparação da pintura; aplicar métodos de 
secagem de acordo com os recursos e as 
necessidades; identificar e/ou selecionar a cor de 
acabamento final a obter na reparação, utilizando 
a codificação aplicável e os catálogos disponíveis; 
identificar e quantificar os materiais necessários a 
uma determinada intervenção de preparação e 
pintura; aplicar colas e vedantes; executar a 
remoção e aplicação de materiais autocolantes em 
viaturas e máquinas; utilizar as ferramentas 
manuais, mecânicas e pneumáticas inerentes à 
profissão; interpretar as informações inscritas na 
rotulagem e fichas técnicas dos materiais 
utilizados; respeitar e aplicar as normas e os 
procedimentos de segurança, higiene, saúde no 
trabalho e proteção do ambiente; zelar pelo bom 
estado de conservação das ferramentas e 
equipamentos afetos e garantir a limpeza e 
arrumação do local de trabalho; utilizar o 
fardamento atribuído e os equipamentos de 
proteção individual preconizados; trabalhar em 
equipa, nomeadamente em intervenções 
conjuntas com trabalhadores com valências e 
perfis funcionais afins; exercer as demais funções 

que lhe sejam atribuídas por lei ou por despacho 
superior. 
 
Referência 4 - A atribuição, competência ou 
atividade prevista nos artigos 6.º e 31.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: identificar anomalias, reparar, 
instalar, afinar e ensaiar equipamentos, 
componentes e acessórios mecânicos, 
pneumáticos e hidráulicos; executar planos de 
manutenção periódica em equipamentos 
mecânicos, pneumáticos e hidráulicos; executar e 
instalar peças e estruturas metálicas; utilizar 
ferramentas e equipamentos oficinais (engenho de 
furar, esmeril, calandras, guilhotinas, quinadeiras, 
serrote mecânico, conjunto de oxicorte, etc.); 
executar pequenas soldaduras a elétrodo 
revestido e máquina semiautomática; utilizar a 
documentação técnica disponibilizada, interpretar 
desenhos e esquemas técnicos, executar 
relatórios do trabalho desenvolvido e das 
anomalias verificadas; respeitar e aplicar as 
normas e os procedimentos de segurança, 
higiene, saúde no trabalho e proteção do 
ambiente; zelar pelo bom estado de conservação 
das ferramentas e equipamentos afetos e garantir 
a limpeza e arrumação do local de trabalho; utilizar 
o fardamento atribuído e os equipamentos de 
proteção individual preconizados; trabalhar em 
equipa, nomeadamente em intervenções 
conjuntas com trabalhadores com valências e 
perfis funcionais afins; exercer as demais funções 
que lhe sejam atribuídas por lei ou por despacho 
superior. 
 
Referência 5 - A atribuição, competência ou 
atividade prevista nos artigos 6.º e 10.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: proceder à abertura e aterro de 
sepultura; proceder ao depósito, levantamento e 
lavagem de restos mortais (ossadas); cuidar do 
setor do cemitério que lhe está atribuído; efetuar o 
corte de vegetação de espaços verdes existentes 
no Cemitério a que se encontra adstrito; exercer 
as demais funções que lhe sejam atribuídas por lei 
ou por despacho superior. 
 
Referência 6 - A atribuição, competência ou 
atividade prevista nos artigos 6.º e 10.º e do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: executar a implantação de 
novos espaços verdes municipais; proceder à 
manutenção dos espaços verdes do município; 
utilizar as técnicas, os meios manuais e 
mecânicos apropriados às funções inerentes à 
plantação de árvores, arbustos e todas as 
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operações que garantem o bom estado 
fitossanitário das plantas; executar a instalação de 
relvados, desde a preparação do terreno, 
sementeira, corte, tratamento, e demais funções 
necessárias; zelar pelas máquinas e 
equipamentos que lhe são atribuídos para 
desempenho das funções; exercer as demais 
funções que lhe sejam atribuídas por lei ou por 
despacho superior. 
 
Referência 7 - A atribuição, competência ou 
atividade prevista nos artigos 6.º e 10.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: realizar ações de silvicultura; 
proceder à gestão de combustíveis; acompanhar a 
realização de fogos controlados; realizar 
queimadas; fazer a manutenção e beneficiação da 
rede divisional e de faixas e mosaicos de gestão 
de combustíveis; fazer a manutenção e 
beneficiação de outras infraestruturas; realizar 
ações de controlo e eliminação de agentes 
bióticos; sensibilizar o público para as normas de 
conduta em matéria de natureza fitossanitária, de 
prevenção, do uso do fogo e da limpeza das 
florestas; vigiar as áreas a que se encontra 
adstrito, quando tal seja reconhecido pela Guarda 
Nacional Republicana; efetuar a primeira 
intervenção em incêndios florestais, de combate e 
subsequentes operações de rescaldo e vigilância 
pós-incêndio, desde que integrados no Dispositivo 
Integrado de Prevenção Estrutural (DIPE), e 
previsto em diretiva operacional aprovada pela 
Comissão Nacional de Proteção Civil; efetuar a 
proteção a pessoas e bens prevista em diretiva 
operacional aprovada pela Comissão Nacional de 
Proteção Civil; exercer as demais funções que lhe 
sejam atribuídas por lei ou por despacho superior. 
 
Referência 8 - A atribuição, competência ou 
atividade prevista nos artigos 6.º e 8.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: preparar/serrar madeira de 
natureza diversa para executar portas, janelas, 
rodapés, escadas, divisórias, lambris entre outros 
elementos (mobiliário); ler e interpretar desenhos 
construtivos de montagem; assegurar trabalhos de 
reparação em elementos de madeira, tais como: 
guarnições, aros, portas, aduelas, entre outros; 
assentar e montar os elementos atrás referidos; 
proceder a alterações/transformações de peças a 
partir de uma estrutura velha para uma nova, com 
as devidas adaptações; assumir a 
responsabilidade pelos equipamentos sob a sua 
guarda e pela sua correta utilização, procedendo à 
manutenção dos mesmos sempre que necessário; 
identificar e utilizar os equipamentos de proteção 
individual e coletiva, necessários à realização das 

atividades em segurança; exercer as demais 
funções que lhe sejam atribuídas por lei ou por 
despacho superior. 
 
6 - Legislação aplicável, na atual redação: Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, 
Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, 
Decreto-Lei n.º 254-A/2015, de 31 de dezembro, 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro e Lei n.º 
7-A/2016, de 30 de março. 
 
7 - Posição remuneratória: de acordo com o artigo 
38.º da LTFP e artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 
31 de dezembro, mantido em vigor pelo artigo 19.º 
da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro. A posição 
remuneratória de referência é a 2.ª posição da 
categoria de Assistente Operacional da carreira 
geral de Assistente Operacional - Nível 2 da tabela 
remuneratória única, a que corresponde, nos 
termos da Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de 
dezembro, e do Decreto-Lei n.º 86-B/2016, de 29 
de dezembro, o montante pecuniário de 557(euro) 
(quinhentos e cinquenta e sete euros). 
 
8 - Requisitos de admissão: 
 
8.1 - Os requisitos gerais constantes do artigo 17.º 
da LTFP: 
 
a) Nacionalidade portuguesa, quando não 
dispensada pela Constituição, por convenção 
internacional ou por lei especial; 
b) 18 anos de idade completos; 
c) Não inibição do exercício de funções públicas 
ou não interdição para o exercício daquelas que 
se propõe desempenhar; 
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis 
ao exercício das funções; 
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 
 
8.2 - Outros requisitos: 
 
a) Em caso de impossibilidade de ocupação dos 
postos de trabalho por candidatos detentores de 
vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecido, 
atendendo aos princípios constitucionais da 
economia, eficácia e eficiência da gestão da 
administração pública, está autorizado, por 
deliberação da Câmara Municipal, na sua 95.ª 
reunião ordinária, realizada a 25 de julho de 2017, 
o recrutamento de trabalhadores com vínculo de 
emprego público a termo resolutivo ou sem 
vínculo; 
b) Não podem ser admitidos candidatos que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na 
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carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos de 
trabalho previstos no mapa de pessoal da Câmara 
Municipal de Loures idênticos aos postos de 
trabalho para cuja ocupação se publica o 
procedimento, conforme alínea l) do n.º 3 do artigo 
19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. 
 
8.3 - Habilitações literárias exigidas: titularidade de 
escolaridade obrigatória, sem possibilidade de 
substituição de habilitação literária por formação e 
ou experiência profissional. 
 
A Referência 2 (Condutor de Máquinas Pesadas e 
Veículos Especiais) tem ainda como requisito de 
candidatura ser detentor de Carta de Condução 
válida para as categorias C e C1 e a respetiva 
Carta de Qualificação de Motorista válida. 
 
9 - Forma, prazo e local de apresentação das 
candidaturas: 
 
9.1 - Os documentos de apresentação obrigatória 
para efeitos de admissão ao procedimento ou 
avaliação, não podendo ser apresentados por via 
eletrónica, são os seguintes: 
 
a) Formulário de candidatura ao procedimento 
concursal, de preenchimento obrigatório, 
disponível no Departamento de Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de Loures ou na 
página eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt); 
b) Curriculum vitae, contendo os elementos 
obrigatórios a ponderar pelo júri, constantes do 
artigo 11.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
janeiro, datado e assinado, acrescido dos 
documentos comprovativos da experiência 
profissional e da formação profissional ou 
especializada; 
c) Declaração passada e autenticada pelo serviço 
de origem para efeitos de conferência dos 
requisitos, que comprove a natureza do vínculo de 
emprego público constituído, a carreira e categoria 
onde se encontra integrado e respetivo 
posicionamento remuneratório, a indicação da 
atribuição, competência ou atividade desenvolvida 
no serviço de afetação, assim como a respetiva 
avaliação de desempenho relativa ao último 
período, não superior a 3 ciclos avaliativos; 
d) Cópia do certificado de habilitações literárias. 
 
Só é admissível a apresentação da candidatura 
em suporte de papel. 
A não apresentação dos documentos exigidos 
determina a exclusão do procedimento concursal, 
quando a sua falta impossibilite a admissão ou a 
avaliação. 
 

9.2 - Os trabalhadores em exercício de funções na 
Câmara Municipal de Loures estão dispensados 
da apresentação dos documentos referidos na 
alínea c) do ponto 9.1. 
 
9.3 - Prazo: o prazo de aceitação de candidaturas 
é de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente aviso no Diário da República 2.ª série, 
conforme previsto no artigo 26.º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de janeiro. 
 
9.4 - Local: apenas são aceites as candidaturas 
entregues pessoalmente no Departamento de 
Recursos Humanos, sito na rua Dr. Manuel de 
Arriaga n.º 7 em Loures, ou remetidas, por correio 
registado com aviso de receção, para Câmara 
Municipal de Loures, Praça da Liberdade, 2674-
501 em Loures, nos termos do disposto no artigo 
27.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. 
 
9.5 - As falsas declarações prestadas pelos 
candidatos serão punidas nos termos da lei. 
 
9.6 - Em caso de dúvida, assiste ao júri a 
faculdade de exigir a qualquer candidato a 
apresentação dos documentos comprovativos das 
declarações prestadas. 
 
10 - Métodos de seleção: 
 
10.1 - Os métodos de seleção a aplicar são os 
previstos nas alíneas a) e b) dos n.ºs 1 ou 2 do 
artigo 36.º da LTFP e nos artigos 6.º e 7.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, conforme 
despacho da Sr.ª Vereadora dos Recursos 
Humanos, de 21 de setembro de 2017, exarado na 
informação n.º 104/DGRH/APG/CP-PO, de 20 de 
setembro de 2017: 
 
a) Avaliação Curricular e Entrevista de Avaliação 
de Competências, a aplicar aos candidatos que 
reúnam as condições referidas no n.º 2 do artigo 
36.º da LTFP, desde que não tenham exercido por 
escrito a opção pelos métodos referidos na alínea 
seguinte; 
b) Prova de Conhecimentos e Avaliação 
Psicológica, a aplicar aos restantes candidatos; 
c) Exame Médico, a aplicar a todos os candidatos 
aprovados nos métodos de seleção referidos nas 
alíneas a) e b); 
d) Entrevista Profissional de Seleção, a aplicar a 
todos os candidatos com menção classificativa de 
"Apto" no Exame médico. 
 
Nos termos dos n.ºs 12 e 13 do artigo 18.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, cada um 
dos métodos de seleção, bem como cada uma das 
fases que comportem, é eliminatório, sendo 
considerados excluídos do procedimento os 
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candidatos que faltem à sua aplicação, tenham 
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores ou 
menção classificativa de "Não apto" num dos 
métodos ou fases, não se lhes aplicando o método 
ou fases seguintes. 
 
10.2 - A valoração dos métodos de seleção 
obedece ao disposto no artigo 18.º da Portaria n.º 
83-A/2009 de 22 de janeiro, e será convertida 
numa escala de 0 a 20 valores, considerando-se a 
valoração até às centésimas, de acordo com a 
especificidade de cada método. 
 
Nas condições previstas na alínea a) do ponto 
10.1, a valoração final é calculada através da 
média ponderada, sendo: 
 
Avaliação Curricular - 40 %; 
Entrevista de Avaliação de Competências - 30 %; 
Entrevista Profissional de Seleção - 30 %. 
 
Nas condições previstas na alínea b) do ponto 
10.1, a valoração final é calculada através da 
média ponderada, sendo: 
Prova de Conhecimentos - 40 %; 
Avaliação Psicológica - 30 %; 
Entrevista Profissional de Seleção - 30 %. 
 
10.3 - A Avaliação Curricular visa analisar a 
qualificação dos candidatos, designadamente a 
habilitação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiência adquirida e 
da formação realizada, tipo de funções exercidas e 
avaliação de desempenho obtida. 
 
10.4 - A Entrevista de Avaliação de Competências 
terá a duração máxima de 90 minutos e visa obter, 
através de uma relação interpessoal, informações 
sobre comportamentos profissionais diretamente 
relacionados com as competências consideradas 
essenciais para o exercício da função. 
 
10.5 - A Prova de Conhecimentos visa avaliar os 
conhecimentos académicos e ou profissionais e as 
competências técnicas dos candidatos 
necessários ao exercício de determinada função. 
 
Referência 1 
 
A prova de conhecimentos assumirá a forma 
prática, é individual, terá a duração máxima de 30 
minutos e incidirá sobre o seguinte programa: 
Limpeza de alojamento de animais; 
Bordejar de relvados (recorte de relva junto a 
lancis ou limite de canteiros), corte de ervas sobre 
calçada e limpeza de terrenos, com utilização de 
Equipamento de Proteção Individual (EPI) 
fornecido e equipamento moto-manual. 
 

Referência 2 
 
A prova de conhecimentos assumirá a forma 
prática, é individual, terá a duração máxima de 60 
minutos e incidirá sobre o seguinte programa: 
Condução de veículos pesados de mercadorias, 
operação de báscula e grua hidráulica; 
Operação de conjunto industrial (retroescavadora); 
Operação de máquina de rastos (pá carregadora). 
 
Referência 3 
 
A prova de conhecimentos assumirá a forma 
prática, é individual, terá a duração máxima de 60 
minutos e incidirá sobre o seguinte programa: 
Peça 1 - Preparação de superfície metálica para 
pintura, até à fase de aplicação de aparelho; 
Peça 2 - Aplicação de tinta em superfície metálica. 
 
Referência 4 
 
A prova de conhecimentos assumirá a forma 
prática, é individual, terá a duração máxima de 60 
minutos e incidirá sobre o seguinte programa: 
Utilização de engenho de furar; 
Utilização de equipamento de oxiacetileno - corte 
e soldadura; 
Execução de soldadura com elétrodo revestido. 
 
Referência 5 
 
A prova de conhecimentos assumirá a forma 
prática, é individual, terá a duração máxima de 20 
minutos e incidirá sobre o seguinte programa: 
Abertura de sepultura; 
Lavagem de restos mortais (ossadas). 
 
Referência 6 
 
A prova de conhecimentos assumirá a forma 
prática, é individual, terá a duração máxima de 30 
minutos e incidirá sobre o seguinte programa: 
Bordejar de relvados (recorte de relva junto a 
lancis ou limite de canteiros), corte de ervas sobre 
calçada e limpeza de terrenos (linha de água e/ou 
área florestal) com utilização de Equipamento de 
Proteção Individual (EPI) fornecido e equipamento 
moto-manual. 
 
Referência 7 
 
A prova de conhecimentos assumirá a forma 
prática, é individual, terá a duração máxima de 30 
minutos e incidirá sobre o seguinte programa: 
Limpeza de terrenos (linha de água e/ou área 
florestal), com utilização de Equipamento de 
Proteção Individual (EPI) fornecido e equipamento 
moto-manual. 
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Referência 8 
 
A prova de conhecimentos assumirá a forma 
prática, é individual, terá a duração máxima de 40 
minutos e incidirá sobre o seguinte programa: 
Executar corte de uma peça, montar e reparar 
uma estrutura de madeira (ex: aduela), proceder à 
furação e outros trabalhos necessários para a 
colocação de um puxador. Proceder ainda à 
identificação e prévia seleção das ferramentas 
necessárias e adequadas para o efeito, tendo 
presente a importância das regras de segurança 
aplicáveis, incluindo a correta utilização dos 
Equipamentos de Proteção Individual. 
 
10.6 - A avaliação psicológica visa avaliar, através 
de técnicas de natureza psicológica, aptidões, 
características de personalidade e competências 
comportamentais dos candidatos e estabelecer um 
prognóstico de adaptação às exigências do posto 
de trabalho a ocupar, tendo como referência o 
perfil de competências previamente definido. 
 
10.7 - O Exame Médico visa avaliar as condições 
de saúde física e psíquica dos candidatos exigidas 
para o exercício da função. 
 
10.8 - A Entrevista Profissional de Seleção terá a 
duração aproximada de 20 minutos e visa avaliar, 
de forma objetiva e sistemática, a experiência 
profissional e aspetos comportamentais 
evidenciados durante a interação estabelecida 
entre o entrevistador e o entrevistado, 
nomeadamente os relacionados com a motivação 
e interesses profissionais, a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal. 
 
10.9 - Atendendo aos recursos disponíveis para o 
recrutamento e por questões de celeridade, a 
aplicação dos métodos de seleção poderá ser 
faseada, conforme disposto no artigo 8.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. 
 
11 - A primeira ata do júri do procedimento 
concursal é disponibilizada na página eletrónica da 
Câmara Municipal de Loures em www.cm-loures.pt 
e, para consulta, no Departamento de Recursos 
Humanos, sito na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 
7, em Loures, dentro do horário de funcionamento 
do atendimento das 9:00 às 16:30 horas, no dia 
útil seguinte à publicação do presente aviso. 
 
12 - Ordenação final e fases de recrutamento: a 
ordenação final dos candidatos é unitária, ainda 
que lhes tenham sido aplicados métodos de 
seleção diferentes. 
 
12.1 - Nos procedimentos concursais com as 
referências 1, 2, 6 e 7, de acordo com o n.º 2 do 

artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de 
fevereiro, é garantida a reserva de um lugar para 
candidatos com incapacidade superior a 60 %, 
devidamente comprovada. Nos restantes 
procedimentos, referências 3, 4, 5 e 8, o candidato 
com deficiência tem preferência em igualdade de 
classificação, a qual prevalece sobre qualquer 
outra preferência legal, conforme disposto no n.º 3 
do mesmo normativo legal. 
 
12.2 - Em caso de igualdade de valoração entre 
candidatos, os critérios de ordenação preferencial 
a adotar serão os previstos no artigo 35.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. 
Subsistindo o empate após aplicação dos critérios 
anteriores, serão utilizados os seguintes critérios 
de ordenação preferencial: 
 
1.º Candidato com a melhor classificação obtida 
no parâmetro da avaliação da entrevista 
profissional de seleção - "Motivação e Interesses 
Profissionais"; 
2.º Candidato residente no Município de Loures. 
 
12.3 - O recrutamento inicia-se de entre 
trabalhadores com vínculo de emprego público por 
tempo indeterminado, efetuando-se em primeiro, e 
pela ordem decrescente da ordenação final, o 
recrutamento dos candidatos colocados em 
situação de requalificação, nos termos da alínea d) 
do n.º 1 do artigo 37.º, artigo 38.º da LTFP e artigo 
37.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. 
Conforme o disposto no n.º 4 do artigo 30.º da 
LTFP, em caso de impossibilidade de ocupação 
de postos de trabalho por candidatos aprovados 
com vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, recorre-se ao recrutamento dos 
candidatos aprovados com vínculo de emprego 
público a termo resolutivo ou sem vínculo. 
 
13 - Constituição de reservas de recrutamento: o 
procedimento concursal é válido para o 
preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e 
para os efeitos previstos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 
40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. 
 
14 - Composição e identificação do júri e do 
respetivo secretariado: 
 
Referência 1: 
 
Presidente: Arqt.ª Madalena do Rosário Manso 
Henriques da Rosa Neves, Chefe da Divisão de 
Zonas Verdes e Floresta. 
 
Vogais efetivos: 
 
Dr. João Pedro Ramos de Ribeirinho Patrocínio, 
Chefe da Unidade de Serviço do Veterinário 
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Municipal, que substitui a Presidente nas suas 
faltas e impedimentos; 
Dr. Cândido Miguel Nascimento Esteves, Chefe da 
Divisão de Gestão de Recursos Humanos. 
 
Vogais suplentes: 
 
Dr. Rui Miguel Rodrigues Máximo dos Santos, 
Chefe da Divisão de Serviços Públicos 
Ambientais; 
Dr.ª Maria Cristina da Silva Alves da Costa, 
Técnica Superior do Departamento de Recursos 
Humanos. 
Secretariado: Sr.ª Sandra Isabel Alberto Gomes, 
Assistente Técnica da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
 
Referência 2: 
 
Presidente: Eng.º Francisco Manuel Piedade 
Teixeira, Chefe da Divisão de Transportes e 
Oficinas. 
 
Vogais efetivos: 
 
Sr.ª Cláudia Madalena Lourenço de Carvalho, 
Assistente Técnica da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos, que substitui o Presidente 
nas suas faltas e impedimentos; 
Sr. Carlos António Farinha, Encarregado 
Operacional da Divisão de Transportes e Oficinas. 
 
Vogais suplentes: 
 
Dr.ª Teresa Alexandra Nunes Braz Figueiredo, 
Técnica Superior da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos; 
Dr.ª Carla Sofia Lourenço Fernandes Pombal, 
Técnica Superior da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
Secretariado: Sr.ª Maria Adelaide Parafita da 
Rocha, Assistente Técnica da Divisão de Gestão 
de Recursos Humanos 
 
Referência 3: 
 
Presidente: Eng.º Francisco Manuel Piedade 
Teixeira, Chefe da Divisão de Transportes e 
Oficinas. 
Vogais efetivos: 
 
Sr.ª Sónia Isabel Silva de Abreu, Assistente 
Técnica da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos, que substitui o Presidente nas suas 
faltas e impedimentos; 
Sr. Augusto Guilherme da Conceição Esteves, 
Encarregado Operacional da Divisão de 
Transportes e Oficinas. 
 

Vogais suplentes: 
 
Dr.ª Carla Cristina Pratas Semedo, Técnica 
Superior da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos; 
Dr.ª Ana Cristina Louro Valério Gaspar, Técnica 
Superior da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
Secretariado: Sr.ª Maria Adelaide Parafita da 
Rocha, Assistente Técnica da Divisão de Gestão 
de Recursos Humanos 
 
Referência 4: 
 
Presidente: Eng.º Francisco Manuel Piedade 
Teixeira, Chefe da Divisão de Transportes e 
Oficinas. 
 
Vogais efetivos: 
 
Dr.ª Maria Cristina da Silva Alves da Costa, 
Técnica Superior do Departamento de Recursos 
Humanos, que substitui o Presidente nas suas 
faltas e impedimentos; 
Sr. Augusto Guilherme da Conceição Esteves, 
Encarregado Operacional da Divisão de 
Transportes e Oficinas. 
 
Vogais suplentes: 
 
Dr.ª Ana Patrícia Gomes Pimentel de Oliveira, 
Técnica Superior da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos; 
Dr.ª Maria do Carmo Lucinda Martins da Silva, 
Técnica Superior da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
Secretariado: Sr.ª Maria Adelaide Parafita da 
Rocha, Assistente Técnica da Divisão de Gestão 
de Recursos Humanos 
 
Referência 5: 
 
Presidente: Dr. Rui Miguel Rodrigues Máximo dos 
Santos, Chefe da Divisão de Serviços Públicos e 
Ambientais. 
 
Vogais efetivos: 
 
Dr.ª Raquel Maria Matos Silva, Técnica Superior 
da Divisão de Serviços Públicos Ambientais, que 
substitui o Presidente nas suas faltas e 
impedimentos; 
Dr.ª Carmen Anjos Pereira da Silva, Técnica 
Superior da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
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Vogais suplentes: 
 
Eng.º António Miguel Alves Sales Entrezede, 
Técnico Superior da Divisão de Serviços Públicos 
Ambientais; 
Sr.ª Sónia Isabel Silva de Abreu, Assistente 
Técnica da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
Secretariado: Sr.ª Sandra Isabel Alberto Gomes, 
Assistente Técnica da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
 
Referência 6 
 
Presidente: Arqt.ª Madalena do Rosário Manso 
Henriques da Rosa Neves, Chefe da Divisão de 
Zonas Verdes e Floresta. 
 
Vogais efetivos: 
 
Dr. Rui Miguel Rodrigues Máximo dos Santos, 
Chefe da Divisão de Serviços Públicos e 
Ambientais, que substitui a Presidente nas suas 
faltas e impedimentos; 
Dr. Cândido Miguel nascimento Esteves, Chefe da 
Divisão de Gestão de Recursos Humanos. 
 
Vogais suplentes: 
 
Eng.ª Ana Paula Luís Rodrigues, Técnica Superior 
da Divisão de Zonas Verdes e Floresta; 
Dr.ª Ana Patrícia Gomes Pimentel de Oliveira, 
Técnica Superior da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
Secretariado: Sr.ª Sandra Isabel Alberto Gomes, 
Assistente Técnica da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
 
Referência 7: 
 
Presidente: Arqt.ª Madalena do Rosário Manso 
Henriques da Rosa Neves, Chefe da Divisão de 
Zonas Verdes e Floresta. 
 
Vogais efetivos: 
 
Dr. Rui Miguel Rodrigues Máximo dos Santos, 
Chefe da Divisão de Serviços Públicos e 
Ambientais, que substitui a Presidente nas suas 
faltas e impedimentos; 
Dr. Cândido Miguel nascimento Esteves, Chefe da 
Divisão de Gestão de Recursos Humanos. 
 
Vogais suplentes: 
 
Eng.ª Ana João dos Santos Gaiolas, Chefe da 
Unidade de Sustentabilidade Ambiental; 

Dr.ª Carmen Anjos Pereira da Silva, Técnica 
Superior da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
Secretariado: Sr.ª Sandra Isabel Alberto Gomes, 
Assistente Técnica da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
 
Referência 8: 
 
Presidente: Eng.ª Carla Cristina Vieira Monteiro, 
Chefe da Divisão de Equipamentos Coletivos. 
 
Vogais efetivos: 
 
Eng.ª Vanda Maria Rodrigues, Técnica Superior 
da Divisão de Equipamentos Coletivos, que 
substitui a Presidente nas suas faltas e 
impedimentos; 
Dr.ª Carla Sofia Lourenço Fernandes Pombal, 
Técnica superior da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
 
Vogais suplentes: 
 
Eng.º Luís Filipe Correia Soares, Técnico Superior 
da Divisão de Equipamentos Coletivos; 
Dr.ª Maria do Carmo Lucinda Martins da Silva, 
Técnica superior da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
Secretariado: Sr.ª Maria Adelaide Parafita da 
Rocha, Assistente Técnica da Divisão de Gestão 
de Recursos Humanos 
 
15 - Notificação dos candidatos: A notificação dos 
candidatos será efetuada por uma das formas 
previstas no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de janeiro. 
 
16 - Convocatória para aplicação dos métodos de 
seleção: 
 
16.1 - Os candidatos serão convocados para a 
realização dos métodos de seleção que exijam a 
sua presença pela forma prevista no ponto 15. 
 
16.2 - A publicitação dos resultados obtidos em 
cada método de seleção intercalar é efetuada 
através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 
no Departamento de Recursos Humanos da 
Câmara Municipal de Loures e disponibilizada na 
sua página eletrónica (www.cm-loures.pt). 
 
16.3 - Lista de ordenação final homologada: a lista 
unitária de ordenação final homologada será 
afixada no Departamento de Recursos Humanos 
da Câmara Municipal de Loures, sendo ainda 
publicado um aviso na 2.ª série do Diário da 
República informando da sua publicitação, e será 
objeto de notificação aos candidatos, incluindo os 
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que tenham sido excluídos no decurso da 
aplicação dos métodos de seleção, de acordo com 
o preceituado no artigo 36.º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de janeiro. 
 
17 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º 
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, o 
presente aviso vai ser publicitado na Bolsa de 
Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil 
seguinte à presente publicitação no Diário da 
República, e, sob forma de extrato, na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt) e num jornal de expansão 
nacional, no prazo máximo de 3 dias contados da 
mesma data. 
 
18 - Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição da República Portuguesa, a Câmara 
Municipal de Loures, enquanto entidade 
empregadora pública, promove ativamente uma 
política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação. 

 
2 de novembro de 2017. 

 
A Vereadora dos Recursos Humanos, 

 
(a) Maria Eugénia Coelho 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 233, de 5 de dezembro de 2017] 

 
 
 
 

AVISO n.º 14629/2017 
 

Procedimentos concursais comuns 
de recrutamento 

para a carreira de Técnico Superior 
 

1 - Para efeitos do disposto nos artigos 30.º e 33.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, e nos termos do artigo 9.º do Decreto-Lei 
n.º 209/2009, de 3 de setembro, aprovada a 
abertura dos procedimentos concursais comuns 
para ocupação de 35 (trinta e cinco) postos de 
trabalho, previstos e não ocupados no mapa de 
pessoal de 2017, para a constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, conforme deliberação tomada na 
95.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Loures, realizada em 25/07/2017, torna-se público 

que, por despacho da Sr.ª Vereadora dos 
Recursos Humanos de 21 de setembro de 2017, 
exarado na informação n.º 102/DGRH/APG/CP-
PO, de 20 de setembro de 2017, proferido no uso 
das competências delegadas pelo Sr. Presidente 
da Câmara (Despacho n.º 36/2016, de 08 de 
janeiro), se encontram abertos os seguintes 
procedimentos concursais comuns, para ocupação 
de postos de trabalho da categoria de Técnico 
Superior da carreira de Técnico Superior: 
 
Referência 1 - 1 posto de trabalho na área de 
formação de Design, afeto à Divisão de 
Atendimento, Informação e Comunicação; 
 
Referência 2 - 1 posto de trabalho na área de 
formação de Belas Artes, afeto à Divisão de 
Atendimento, Informação e Comunicação; 
 
Referência 3 - 1 posto de trabalho na área de 
formação de Engenharia Mecânica, afeto à 
Divisão de Transportes e Oficinas; 
 
Referência 4 - 5 postos de trabalho na área de 
formação de Direito, afetos ao Departamento de 
Planeamento, Finanças e Aprovisionamento (2), à 
Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal (1) e ao Departamento de Gestão e 
Modernização Administrativa (2); 
 
Referência 5 - 3 postos de trabalho na área de 
formação de Arquitetura, afetos à Equipa 
Multidisciplinar das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal (1) e ao Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística (2); 
 
Referência 6 - 2 postos de trabalho na área de 
formação de Arquitetura Paisagista, afetos ao 
Departamento de Ambiente (1) e ao Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística (1); 
 
Referência 7 - 1 posto de trabalho na área de 
formação de Engenharia do Ambiente ou Ecologia, 
afeto ao Departamento de Ambiente; 
 
Referência 8 - 1 posto de trabalho na área de 
formação de Engenharia Florestal e Recursos 
Naturais, afeto ao Departamento de Ambiente; 
 
Referência 9 - 6 postos de trabalho na área de 
formação de Engenharia Eletrotécnica, afetos ao 
Departamento de Ambiente (1) e ao Departamento 
de Obras Municipais (5); 
 
Referência 10 - 9 postos de trabalho na área de 
formação de Engenharia Civil, afetos ao 
Departamento de Coesão Social e Habitação (1), 
ao Departamento de Obras Municipais (6) e ao 
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Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística (2); 
 
Referência 11 - 4 postos de trabalho na área de 
formação de Serviço e Política Social, afetos ao 
Departamento de Coesão Social e Habitação; 
 
Referência 12 - 1 posto de trabalho na área de 
formação de Engenharia de Proteção Civil, afeto 
ao Serviço Municipal de Proteção Civil. 
 
2 - Nos termos do previsto no artigo 4.º da Portaria 
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 06 de 
abril, declara-se não estarem constituídas 
reservas de recrutamento na Câmara Municipal de 
Loures para os postos de trabalho em causa e, a 
Entidade Centralizada para Constituição de 
Reservas de Recrutamento (ECCRC), em 14 de 
julho de 2017, declarou a inexistência em reserva 
de recrutamento, de qualquer candidato com o 
perfil adequado, dado ainda não ter decorrido 
qualquer procedimento concursal para constituição 
de reservas de recrutamento. 
 
3 - De acordo com as soluções interpretativas 
uniformes da Direção-Geral da Administração 
Local, homologadas pelo Senhor Secretário de 
Estado da Administração Local em 15 de julho de 
2014, "as autarquias locais não têm que consultar 
a Direção-Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no 
âmbito do procedimento prévio de recrutamento 
de trabalhadores em situação de requalificação". 
 
4 - O local de trabalho é na área do Município de 
Loures. 
 
5 - Caracterização dos postos de trabalho, 
conforme o mapa de pessoal: 
 
Referência 1 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 30.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: criar, executar e acompanhar 
todo o processo inerente à produção de materiais 
gráficos (informativos e promocionais); elaborar 
propostas de materiais gráficos adaptados a vários 
suportes de divulgação; elaborar manuais de 
identidade de imagens gráficas e projetos de 
identidade corporativa; conceber e projetar 
espaços de divulgação, incluindo a seleção e 
adequação dos materiais; emitir pareceres 
técnicos, no domínio do design; exercer as demais 
funções que lhe sejam atribuídas por lei ou por 
despacho superior. 
 

Referência 2 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 30.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: criar, executar e acompanhar 
todo o processo inerente à produção de 
exposições municipais; criar, executar e 
acompanhar todo o processo inerente à 
implantação de iniciativas municipais; conceber e 
projetar espaços de divulgação, incluindo a 
seleção e adequação dos materiais; emitir 
pareceres técnicos; exercer as demais funções 
que lhe sejam atribuídas por lei ou por despacho 
superior. 
 
Referência 3 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 31.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: propor, elaborar e acompanhar 
programas de manutenção periódica de viaturas, 
máquinas e equipamentos; elaborar fichas de 
procedimentos e operações no âmbito da 
manutenção preventiva; identificar necessidades 
de intervenção de manutenção em viaturas, 
máquinas e equipamentos, programando, 
preparando e acompanhando as intervenções; 
elaborar especificações técnicas para contratação 
de bens e serviços e acompanhar os 
procedimentos técnicos e administrativos 
sequentes; desenvolver e apoiar ações visando o 
cumprimento de obrigações legais inerentes às 
viaturas, máquinas, equipamentos, instalações e 
recursos humanos; assegurar a gestão e 
acompanhamento de equipas; pugnar pelo 
respeito das regras e boas práticas no âmbito da 
segurança, higiene e saúde no trabalho, eficiência 
energética, conservação dos equipamentos e 
implicações ambientais; exercer as demais 
funções que lhe sejam atribuídas por lei ou 
despacho superior. 
 
Referência 4 - A atribuição, competência ou 
atividade prevista nos artigos 6.º, 13.º, 14.º e 43.º 
do Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: analisar e dar pareceres 
jurídicos; elaborar pareceres e informações sobre 
a interpretação e aplicação da legislação, assim 
como normas e regulamentos internos; elaborar 
contratos e documentos de cariz técnico-jurídico; 
exercer as demais funções que lhe sejam 
atribuídas por lei ou por despacho superior. 
 
Referência 5 - A atribuição, competência ou 
atividade prevista nos artigos 6.º, 7.º e 43.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: criar e projetar conjuntos 



 

 
N.º 24 

  

 
 

5 de DEZEMBRO 
de 2017 

 
 
 
 

67 

 

urbanos, edificações, obras públicas e objetos, 
prestando a devida assistência técnica e 
orientação no decorrer da respetiva execução; 
elaborar informações relativas a processos na 
área da respetiva especialidade, incluindo o 
planeamento urbanístico, bem como sobre a 
qualidade e adequação de projetos para 
licenciamento de obras de construção civil ou de 
outras operações urbanísticas; colaborar na 
organização de processos de candidaturas a 
financiamentos comunitários, da administração 
central ou outros; colaborar na definição de 
propostas de estratégia, de metodologia e de 
desenvolvimento para as intervenções 
urbanísticas e arquitetónicas; coordenar e 
fiscalizar a execução de obras; exercer as demais 
funções que lhe sejam atribuídas por lei ou 
despacho superior. 
 
Referência 6 - A atribuição, competência ou 
atividade prevista nos artigos 6.º, 7.º e 10.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: estudar e planear o território e 
a paisagem, ordenando os diversos elementos de 
modo a garantir a permanência do equilíbrio 
ecológico, tendo em consideração aspetos sociais, 
económicos, arquitetónicos, históricos, estéticos e 
outros de importante relevância; projetar espaços 
e estruturas verdes; realizar estudos de integração 
paisagística; integrar equipas multidisciplinares de 
estudos, projetos e planos de cariz ambiental; 
elaborar informações relativas a processos na 
área de respetiva especialidade, bem como sobre 
a qualidade e adequação de projetos para 
licenciamento de obras ou de outras operações 
urbanísticas; coordenar, acompanhar e fiscalizar a 
execução de obras e empreitadas de implantação 
de novos espaços verdes ou de reformulação dos 
existentes; exercer as demais funções que lhe 
sejam atribuídas por lei ou por despacho superior. 
 
Referência 7 - A atribuição, competência ou 
atividade prevista nos artigos 6.º e 10.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: analisar e avaliar riscos e 
impactos ambientais; realizar vistorias, auditorias e 
diagnósticos ambientais e elaborar respetivas 
recomendações superiores; assegurar a gestão e 
proteção ambiental; realizar funções consultivas, 
de estudos de avaliação ambiental, sistemas de 
proteção dos valores e recursos naturais; elaborar 
pareceres técnicos, informando sobre as 
implicações para o Município e Serviços 
Municipais sobre questões ambientais; elaborar e 
implementar políticas, planos e programas de 
gestão ambiental; elaborar e realizar estudos e 
planos de inventariação de fauna e flora; elaborar 

e implementar planos de monitorização e 
requalificação da integridade ecológica de 
ecossistemas; análise de indicadores da qualidade 
da água; exercer as demais funções que lhe sejam 
atribuídas por lei ou por despacho superior. 
 
Referência 8 - A atribuição, competência ou 
atividade prevista nos artigos 6.º e 10.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: estudar, conceber e orientar a 
execução de trabalhos que visem a utilização e 
gestão sustentada dos espaços e recursos 
florestais, assim como a proteção das florestas; 
elaborar e coordenar a elaboração dos planos de 
responsabilidade municipal em matéria de gestão 
florestal e defesa da floresta contra incêndio 
(Planos de Gestão Florestal e Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios); estabelecer 
medidas adequadas de proteção dos 
povoamentos florestais; elaborar projetos de 
florestação e reflorestação; integrar equipas 
multidisciplinares de elaboração de planos e 
projetos de cariz ambiental para a floresta; 
elaborar análises e pareceres fitossanitários e de 
risco de rutura de arvoredo urbano; exercer as 
demais funções que lhe sejam atribuídas por lei ou 
por despacho superior. 
 
Referência 9 - A atribuição, competência ou 
atividade prevista nos artigos 6.º, 8.º e 10.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: realizar estudos de 
eletricidade, incluindo iluminação pública; elaborar 
pareceres sobre instalações e equipamentos, bem 
como preparar e superintender a sua construção, 
montagem, funcionamento, manutenção e 
reparação; executar projetos de instalações 
elétricas e eletrónicas, telefónicas, gás e 
telecomunicações; fiscalizar obras enquadradas 
na sua atividade; estabelecer estimativas de 
custos, orçamentos, planos de trabalhos e 
especificações de obras, indicando o tipo de 
materiais e outros equipamentos necessários; 
consultar entidades certificadoras; elaborar 
cadernos de encargos, memórias e especificações 
para concursos públicos de projetos ou 
empreitadas; desenvolver projetos na área das 
Energias Renováveis e Eficiência Energética; 
desenvolver e apoiar candidaturas e programas 
cofinanciados na área de energia; exercer as 
demais funções que lhe sejam atribuídas por lei ou 
por despacho superior. 
 
Referência 10 - A atribuição, competência ou 
atividade prevista nos artigos 6.º, 7.º, 8.º e 11.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
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seguintes funções: elaborar informações e 
pareceres técnicos sobre processos e viabilidade 
de construção; estudar, se necessário, o terreno e 
local mais adequado para a construção da obra; 
elaborar projetos de estabilidade, contenção e 
escavação, drenagem de águas residuais e 
pluviais, abastecimento de água, térmica, vias e 
sinalização rodoviária, incluindo a elaboração das 
peças escritas e desenhadas inerente à 
elaboração do projeto de execução; conceber e 
realizar pequenos projetos, planos de trabalho e 
especificações, indicando o tipo de materiais, 
máquinas e outros equipamentos necessários; 
assegurar a coordenação de segurança em 
projeto, incluindo a elaboração do Plano de 
Segurança e Saúde; executar cálculos, 
assegurando a resistência e estabilidade da obra 
considerada; realizar vistorias técnicas e 
elaboração da respetiva proposta de intervenção; 
preparar os elementos necessários para a 
abertura de procedimentos de empreitadas, 
atendendo à legislação em vigor, nomeadamente 
elaboração do programa de concurso e cadernos 
de encargos, incluindo a definição de critérios de 
adjudicação adequados à obra em causa, bem 
como a análise técnica das propostas; analisar as 
diversas componentes de um projeto, 
nomeadamente as memórias descritivas, 
condições técnicas de execução, medições, 
especificações técnicas e peças desenhadas, 
incluindo a sua compatibilização com vista a 
minimizar erros e omissões; elaborar medições, 
determinar quantidades de materiais, mão-de-obra 
e equipamentos incluindo a elaboração de 
orçamentos; conceber, realizar e monitorizar 
planeamento de empreitadas de obras públicas, 
atendendo aos mapas de quantidades, definindo 
rendimentos de trabalho; dirigir obras por 
administração direta incluindo o acompanhamento 
das equipas de trabalho; coordenar e fiscalizar 
empreitadas de obras públicas incluindo a 
implementação do plano de controlo de qualidade 
da obra, bem como a elaboração do respetivo 
controlo de custos e prazos do contrato; assegurar 
as atividades inerentes à Coordenação de 
Segurança em obra, incluindo a análise de 
procedimentos de segurança para atividades 
específicas e o controlo e planeamento das 
atividades de segurança, no estrito cumprimento 
da legislação aplicável em matéria de segurança 
higiene e saúde no trabalho; proceder à análise de 
reclamações incluindo a elaboração de pareceres 
técnicos que visem a resolução das mesmas; 
elaborar e implementar o plano de prevenção e 
gestão de resíduos de construção e demolição no 
âmbito das empreitadas de obras públicas, bem 
como das atividades da Administração Direta; 
propor e implementar medidas tendentes à 
otimização de procedimentos e processos, sem 

prejuízo do respeito pela legalidade; elaborar 
planos de manutenção preventiva e corretivas de 
edifícios, vias e arruamentos municipais incluindo 
os elementos contruídos no espaço público; 
elaborar diagnóstico ao nível da conservação dos 
edificados e vias incluindo a identificação de 
patologias e definição de soluções construtivas de 
reparação; elaborar informações relativas a 
processos na área de respetiva especialidade, 
bem como sobre a qualidade e adequação de 
projetos para licenciamento de obras ou de outras 
operações urbanísticas; exercer as demais 
funções que lhe sejam atribuídas por lei ou por 
despacho superior. 
 
Referência 11 - A atribuição, competência ou 
atividade prevista nos artigos 6.º e 11.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: apoiar tecnicamente no âmbito 
da politica social de habitação do Município no 
sentido da promoção de respostas sociais de 
apoio a indivíduos, famílias, grupos e 
comunidades; analisar casos, elaborar diagnóstico 
e relatórios sociais; elaborar e desenvolver planos 
de intervenção social destinados aos agregados 
familiares que residem em habitações sociais; 
proceder ao atendimento e acompanhamento 
social de indivíduos e famílias no âmbito da 
intervenção social municipal; elaborar estudos e 
efetuar diagnósticos sociais para suporte à 
definição de estratégias ao planeamento social do 
município; conceber, implementar e avaliar 
politicas e projetos de intervenção comunitária nas 
áreas de ação social e habitação; exercer as 
demais funções que lhe sejam atribuídas por lei ou 
por despacho superior. 
 
Referência 12 - A atribuição, competência ou 
atividade prevista nos artigos 6.º e 48.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: executar funções de estudo, 
planeamento e aplicar métodos e processos de 
natureza técnica, que fundamentem e preparem a 
decisão; elaborar pareceres e projetos, com 
diversos graus de complexidade, e execução de 
outras atividades de apoio geral ou especializado 
nas áreas de atuação comuns, instrumentais e 
operativas, do serviço municipal de proteção civil; 
proceder ao planeamento e implementação de 
sistemas de gestão de prevenção de riscos em 
situações de emergência; conceber, programar e 
desenvolver políticas de implementação dos 
planos de emergência municipais; elaborar 
levantamento de meios e recursos, diagnosticando 
as necessidades inerentes à prevenção e atuação 
no terreno perante os riscos; proceder à avaliação 
de análise de riscos, identificando as 
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vulnerabilidades dos locais, ou situações em 
estudo; elaborar e subscrever projetos de 
segurança contra incêndio em edifícios de 
propriedade municipal, incluindo medidas de 
autoproteção; conceber e realizar exercícios e 
simulacros que testem os planos municipais em 
vigor e promovam o treino dos agentes de 
proteção civil e das estruturas internas de 
segurança; exercer as demais funções atribuídas 
por lei ao sistema de proteção civil de âmbito 
municipal ou por despacho superior. 
 
6 - Legislação aplicável, na atual redação: Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho, 
Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, 
Decreto-Lei n.º 254-A/2015, de 31 de dezembro, 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro e Lei n.º 
7-A/2016, de 30 de março. 
 
7 - Posição remuneratória: de acordo com o artigo 
38.º da LTFP e artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014, de 
31 de dezembro, mantido em vigor pelo artigo 19.º 
da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro. A posição 
remuneratória de referência é a 2.ª posição da 
categoria de Técnico Superior da carreira geral de 
Técnico Superior - Nível 15 da tabela 
remuneratória única, a que corresponde, nos 
termos da Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de 
dezembro, o montante pecuniário de 
1.201,48(euro) (mil duzentos e um euros e 
quarenta e oito cêntimos). 
 
8 - Requisitos de admissão: 
 
8.1 - Os requisitos gerais constantes do artigo 17.º 
da LTFP: 
 
a) Nacionalidade portuguesa, quando não 
dispensada pela Constituição, por convenção 
internacional ou por lei especial; 
b) 18 anos de idade completos; 
c) Não inibição do exercício de funções públicas 
ou não interdição para o exercício daquelas que 
se propõe desempenhar; 
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis 
ao exercício das funções; 
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 
 
8.2 - Outros requisitos: 
 
a) Em caso de impossibilidade de ocupação dos 
postos de trabalho por candidatos detentores de 
vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecido, 
atendendo aos princípios constitucionais da 
economia, eficácia e eficiência da gestão da 

administração pública, está autorizado, por 
deliberação da Câmara Municipal, na sua 95.ª 
reunião ordinária, realizada a 25 de julho de 2017, 
o recrutamento de trabalhadores com vínculo de 
emprego público a termo resolutivo ou sem 
vínculo; 
b) Não podem ser admitidos candidatos que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na 
carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos de 
trabalho previstos no mapa de pessoal da Câmara 
Municipal de Loures idênticos aos postos de 
trabalho para cuja ocupação se publica o 
procedimento, conforme alínea l) do n.º 3 do artigo 
19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro; 
c) As Referências 3, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 
(Engenharia Mecânica, Arquitetura, Arquitetura 
Paisagista, Engenharia do Ambiente ou Ecologia, 
Engenharia Florestal e Recursos Naturais, 
Engenharia Civil e Engenharia de Proteção Civil) 
têm ainda como requisito de candidatura a 
inscrição na respetiva Ordem Profissional; 
d) A Referência 9 (Engenharia Eletrotécnica) tem 
também como requisitos de candidatura a 
inscrição na respetiva Ordem Profissional e o 
reconhecimento como Técnico Responsável de 
instalações Elétricas de Serviço Particular. 
 
8.3 - Habilitações literárias exigidas: titularidade de 
licenciatura nas áreas de formação pretendidas, 
sem possibilidade de substituição de habilitação 
literária por formação e ou experiência 
profissional. 
 
9 - Forma, prazo e local de apresentação das 
candidaturas: 
 
9.1 - Os documentos de apresentação obrigatória 
para efeitos de admissão ao procedimento ou 
avaliação, não podendo ser apresentados por via 
eletrónica, são os seguintes: 
 
a) Formulário de candidatura ao procedimento 
concursal, de preenchimento obrigatório, 
disponível no Departamento de Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de Loures ou na 
página eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt); 
b) Curriculum vitae, contendo os elementos 
obrigatórios a ponderar pelo júri, constantes do 
artigo 11.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
janeiro, datado e assinado, acrescido dos 
documentos comprovativos da experiência 
profissional e da formação profissional ou 
especializada; 
c) Declaração passada e autenticada pelo serviço 
de origem para efeitos de conferência dos 
requisitos, que comprove a natureza do vínculo de 
emprego público constituído, a carreira e categoria 
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onde se encontra integrado e respetivo 
posicionamento remuneratório, a indicação da 
atribuição, competência ou atividade desenvolvida 
no serviço de afetação, assim como a respetiva 
avaliação de desempenho relativa ao último 
período, não superior a 3 ciclos avaliativos; 
d) Cópia do certificado de habilitações literárias; 
e) No caso das Referências 3, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 
(Engenharia Mecânica, Arquitetura, Arquitetura 
Paisagista, Engenharia do Ambiente ou Ecologia, 
Engenharia Florestal e Recursos Naturais, 
Engenharia Civil e Engenharia de Proteção Civil) 
cópia do documento comprovativo da inscrição na 
respetiva Ordem Profissional; 
f) No caso da Referência 9 (Engenharia 
Eletrotécnica) cópias dos documentos 
comprovativos da inscrição na respetiva Ordem 
Profissional e do reconhecimento como Técnico 
Responsável de instalações Elétricas de Serviço 
Particular. 
 
Só é admissível a apresentação da candidatura 
em suporte de papel. 
A não apresentação dos documentos exigidos 
determina a exclusão do procedimento concursal, 
quando a sua falta impossibilite a admissão ou a 
avaliação. 
 
9.2 - Os trabalhadores em exercício de funções na 
Câmara Municipal de Loures estão dispensados 
da apresentação dos documentos referidos na 
alínea c) do ponto 9.1. 
 
9.3 - Prazo: o prazo de aceitação de candidaturas 
é de 10 dias úteis, a contar da data da publicação 
do presente aviso no Diário da República 2.ª série, 
conforme previsto no artigo 26.º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de janeiro. 
 
9.4 - Local: apenas são aceites as candidaturas 
entregues pessoalmente no Departamento de 
Recursos Humanos, sito na rua Dr. Manuel de 
Arriaga n.º 7 em Loures, ou remetidas, por correio 
registado com aviso de receção, para Câmara 
Municipal de Loures, Praça da Liberdade, 2674-
501 em Loures, nos termos do disposto no artigo 
27.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. 
 
9.5 - As falsas declarações prestadas pelos 
candidatos serão punidas nos termos da lei. 
 
9.6 - Em caso de dúvida, assiste ao júri a 
faculdade de exigir a qualquer candidato a 
apresentação dos documentos comprovativos das 
declarações prestadas. 
 
 
 
 

10 - Métodos de seleção: 
 
10.1 - Os métodos de seleção a aplicar são os 
previstos nas alíneas a) e b) dos n.ºs 1 ou 2 do 
artigo 36.º da LTFP e nos artigos 6.º e 7.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, conforme 
despacho da Sr.ª Vereadora dos Recursos 
Humanos, de 21 de setembro de 2017, exarado na 
informação n.º 102/DGRH/APG/CP_PO, de 20 de 
setembro de 2017. 
 
a) Avaliação Curricular e Entrevista de Avaliação 
de Competências, a aplicar aos candidatos que 
reúnam as condições referidas no n.º 2 do artigo 
36.º da LTFP, desde que não tenham exercido por 
escrito a opção pelos métodos referidos na alínea 
seguinte; 
b) Prova de Conhecimentos e Avaliação 
Psicológica, a aplicar aos restantes candidatos; 
c) Exame Médico, a aplicar a todos os candidatos 
das referências 5, 6, 9, 10 e 12 (Arquitetura, 
Arquitetura Paisagista, Engenharia Eletrotécnica, 
Engenharia Civil e Engenharia de Proteção Civil), 
aprovados nos métodos de seleção referidos nas 
alíneas a) e b); 
d) Entrevista Profissional de Seleção, a aplicar a 
todos os candidatos das referências 1, 2, 3, 4, 7, 8 
e 11 (Design, Belas Artes, Engenharia Mecânica, 
Direito, Engenharia do Ambiente ou Ecologia, 
Engenharia Florestal e Recursos Naturais e 
Serviço e Política Social) aprovados nos métodos 
de seleção referidos nas alíneas a) e b) e a todos 
os candidatos das referências 5, 6, 9, 10 e 12 
(Arquitetura, Arquitetura Paisagista, Engenharia 
Eletrotécnica, Engenharia Civil e Engenharia de 
Proteção Civil) com menção classificativa de 
"Apto" no Exame Médico. 
 
Nos termos dos n.ºs 12 e 13 do artigo 18.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, cada um 
dos métodos de seleção, bem como cada uma das 
fases que comportem, é eliminatório, sendo 
considerados excluídos do procedimento os 
candidatos que faltem à sua aplicação, tenham 
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores ou 
menção classificativa de "Não apto" num dos 
métodos ou fases, não se lhes aplicando o método 
ou fases seguintes. 
 
10.2 - A valoração dos métodos de seleção 
obedece ao disposto no artigo 18.º da Portaria n.º 
83-A/2009 de 22 de janeiro, e será convertida 
numa escala de 0 a 20 valores, considerando-se a 
valoração até às centésimas, de acordo com a 
especificidade de cada método. 
 
Nas condições previstas na alínea a) do ponto 
10.1, a valoração final é calculada através da 
média ponderada, sendo: 
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Avaliação Curricular - 40 %; 
Entrevista de Avaliação de Competências - 30 %; 
Entrevista Profissional de Seleção - 30 %. 
 
Nas condições previstas na alínea b) do ponto 
10.1, a valoração final é calculada através da 
média ponderada, sendo: 
 
Prova de Conhecimentos - 40 %; 
Avaliação Psicológica - 30 %; 
Entrevista Profissional de Seleção - 30 %. 
 
10.3 - A Avaliação Curricular visa analisar a 
qualificação dos candidatos, designadamente a 
habilitação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiência adquirida e 
da formação realizada, tipo de funções exercidas e 
avaliação de desempenho obtida. 
 
10.4 - A Entrevista de Avaliação de Competências 
terá a duração máxima de 90 minutos e visa obter, 
através de uma relação interpessoal, informações 
sobre comportamentos profissionais diretamente 
relacionados com as competências consideradas 
essenciais para o exercício da função. 
 
10.5 - A Prova de Conhecimentos visa avaliar os 
conhecimentos académicos e ou profissionais e as 
competências técnicas dos candidatos 
necessários ao exercício de determinada função. 
 
Referência 1 
 
A Prova de Conhecimentos assumirá a forma 
escrita, revestindo carácter teórico, é individual e 
será efetuada em suporte de papel com duração 
aproximada de 90 minutos. 
Durante a realização da prova é permitida a 
consulta da bibliografia, desde que não comentada 
ou anotada, devendo os candidatos fazer-se 
acompanhar da mesma. 
 
A prova incidirá sobre o programa/bibliografia 
seguinte: 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, na sua atual redação; 
Twemlow, Alice. Para que serve o design gráfico. 
Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 2007; 
Dabner, David. Stewart, Sandra. Zempol, Eric. 
Curso de Design Gráfico. Editorial Gustavo Gili. 
Barcelona 2017; 
Munari, Bruno. Design e comunicação visual. 
Edições 70. Lisboa, 1968; 
Peças de comunicação do Município de Loures, 
www.cm-loures.pt; 
Adobe Photoshop, 
http://www.adobe.com/pt/creativecloud.html; 

Adobe InDesin, 
http://www.adobe.com/pt/creativecloud.html; 
Adobe Illustrator, 
http://www.adobe.com/pt/creativecloud.html; 
Adobe Acrobat Pro, 
http://www.adobe.com/pt/creativecloud.html; 
Adobe Muse, 
http://www.adobe.com/pt/creativecloud.html. 
 
Referência 2 
 
A Prova de Conhecimentos assumirá a forma 
escrita, revestindo carácter teórico, é individual e 
será efetuada em suporte de papel com duração 
aproximada de 90 minutos. 
Durante a realização da prova é permitida a 
consulta da bibliografia, desde que não comentada 
ou anotada, devendo os candidatos fazer-se 
acompanhar da mesma. 
 
A prova incidirá sobre o programa/bibliografia 
seguinte: 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, na sua atual redação; 
Adorno, Theodor, (2003) Sobre a Indústria da 
Cultura, Coimbra, Angelus Novus; 
Greenberg, Reesa, (2002), Thinking about 
Exhibitions, UK, Routledge; 
Grosenik, Uta; Riemschneider, Burkhard (1999), 
Art at the turn of the Millenium, Colónia, Taschen; 
Janon, H. W. (1992) História da Arte, Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian; 
Panfsky, Erwin, (1989), O Significado nas Artes 
Visuais, Lisboa, Editorial Presença. 
 
Referência 3 
A Prova de Conhecimentos assumirá a forma 
escrita, revestindo carácter teórico, é individual e 
será efetuada em suporte de papel com duração 
aproximada de 90 minutos. 
 
Durante a realização da prova é permitida a 
consulta da bibliografia, desde que não comentada 
ou anotada, devendo os candidatos fazer-se 
acompanhar da mesma. 
 
A prova incidirá sobre o seguinte 
programa/bibliografia, na sua atual redação: 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho; 
NEALE, M. J., A Tribology Handbook, 
SAE/Butterworth, 1993 - CDU: 621.89; 
SILVA, F. P., Tribologia, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1995 - CDU: 621.89; 
Edições Técnicas ISQ - Processos de soldadura - 
CDU: 621.79; 
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RGEST - Regulamento da Gestão do Consumo de 
Energia para o Sector dos Transportes; 
Portaria n.º 228/90, de 17 de março; 
Regulamento (CE) n.º 715/2007 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 20 de junho de 2007; 
Regulamento (CE) n.º 595/2009 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2009; 
NOVAIS, J. M. A., Ar Comprimido Industrial, 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1995 - 
CDU: 621.22; 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
redação em vigor a partir de 01 de janeiro de 
2018, conforme alterações e republicação 
efetuadas pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 
de agosto; 
Decreto-Lei n.º 72/2000, de 6 de maio; 
Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25 de fevereiro; 
Decreto-Lei n.º 144/2012, de 11 de julho, alterado 
pela Declaração de Retificação n.º 44/2012, de 07 
de setembro; 
Regime Geral de Gestão de Resíduos - Decreto-
Lei n.º 73/2011, de 17 de junho; 
Guia de Classificação de Resíduos - Agência 
Portuguesa do Ambiente, 2017 
(www.apambiente.pt/_zdata/Politicas/Residuos/Cla
ssificacao/Manual%20de%20Classificao%20de%2
0resduos_20170316.pdf). 
 
Referência 4 
 
A Prova de Conhecimentos assumirá a forma 
escrita, revestindo carácter teórico, é individual e 
será efetuada em suporte de papel com duração 
aproximada de 90 minutos. 
Durante a realização da prova é permitida a 
consulta da bibliografia, desde que não comentada 
ou anotada, devendo os candidatos fazer-se 
acompanhar da mesma. 
 
A prova incidirá sobre o seguinte 
programa/bibliografia, na sua atual redação: 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho; 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
Lei das Autarquias Locais - Competências e 
Regime Jurídico, aprovada pela Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro; 
Código do Procedimento Administrativo (CPA), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de 
janeiro; 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
redação em vigor a partir de 01 de janeiro de 
2018, conforme alterações e republicação 
efetuadas pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 
de agosto; 

Regime Financeiro das Autarquias Locais e 
Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 
73/2013, de 03 de setembro; 
Regime Jurídico do Património Imobiliário Público, 
aprovado pelo DL n.º 280/2007, de 07 de agosto; 
Reconversão das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal, aprovada pela Lei n.º 91/95, de 02 de 
setembro. 
 
Referência 5 
 
A Prova de Conhecimentos assumirá a forma 
escrita, revestindo carácter teórico, é individual e 
será efetuada em suporte de papel com duração 
aproximada de 90 minutos. 
Durante a realização da prova é permitida a 
consulta da bibliografia, desde que não comentada 
ou anotada, devendo os candidatos fazer-se 
acompanhar da mesma. 
 
A prova incidirá sobre o seguinte 
programa/bibliografia, na sua atual redação: 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/1999, de 16 de 
dezembro; 
Regime da Acessibilidade aos Edifícios e 
Estabelecimentos que recebem público, via 
pública e edifícios habitacionais, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 08 de agosto; 
Regime Jurídico das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 91/1995, de 
02 de setembro; 
Regulamento Municipal de Edificação e 
Urbanização da Câmara Municipal de Loures, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
80/2012, de 23 de abril; 
Regulamento do Plano Diretor Municipal de 
Loures, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 117/2015, de 16 de agosto, com o aviso 
n.º 6008; 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho. 
 
Referência 6 
 
A Prova de Conhecimentos assumirá a forma 
escrita, revestindo carácter teórico, é individual e 
será efetuada em suporte de papel com duração 
aproximada de 90 minutos. 
Durante a realização da prova é permitida a 
consulta da bibliografia, desde que não comentada 
ou anotada, devendo os candidatos fazer-se 
acompanhar da mesma. 
 
A prova incidirá sobre o seguinte 
programa/bibliografia, na sua redação atual: 
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Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho; 
Lei n.º 26/2013, de 11 de abril - Aplicação de 
produtos fitofarmacêuticos em meio urbano; 
Regulamento Municipal de Edificação e 
Urbanização (RMEU), publicado no Diário da 
República, 2.ª série - N.º 80 - 23 de abril de 2012; 
Regulamento Municipal para Reconversão 
Urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal 
(RMAUGI), publicado no Diário da República, 2.ª 
série - N.º213, de 7 de novembro de 2011 
Decreto-Lei n.º 565/99 de 21 de dezembro - 
Regula a introdução na natureza de espécies não 
indígenas da flora e da fauna; 
Lei n.º 75/2013 - Estabelece o regime jurídico das 
autarquias locais; 
Regime Jurídico de Urbanização e Edificação 
(RJUE), Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de junho, pela Lei 
n.º 60/2007, de 4 de setembro, pelo Decreto-Lei 
n.º 26/2010, de 30 de março, e pela Lei n.º 
28/2010, de 2 de setembro; 
Lei de bases gerais da política pública de solos, de 
ordenamento do território e de urbanismo - Lei n.º 
31/2014, de 30 de maio. 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 
de maio; 
Lei n.º 31/2009 de 3 de julho, aprova o regime 
jurídico que estabelece a qualificação profissional 
exigível aos técnicos responsáveis pela 
elaboração e subscrição de projetos, pela 
fiscalização de obra e pela direção de obra, que 
não esteja sujeita a legislação especial, e os 
deveres que lhes são aplicáveis e revoga o 
Decreto n.º 73/73, de 28 de fevereiro; 
Código do Procedimento Administrativo (CPA), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de 
janeiro; 
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, aprova 
o regime da acessibilidade aos edifícios e 
estabelecimentos que recebem público, via pública 
e edifícios habitacionais, que revoga o Decreto-Lei 
n.º 123/97, de 22 de maio; 
Decreto-Lei n.º 203/2015 de 17 de setembro, 
regulamento que estabelece as condições de 
segurança a observar na localização, implantação, 
conceção e organização funcional dos espaços de 
jogo e recreio, respetivo equipamento e 
superfícies de impacto; 
Reserva Ecológica Nacional - REN, Decreto-Lei 
n.º 166/2008, alterado e republicado pelo Decreto-
Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, com a 
redação do seu artigo 20.º dada pelo artigo 21.º do 
Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho; 
Decreto-Lei n.º 199/2015, que procede à primeira 
alteração ao Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de 

março, que aprova o regime jurídico da Reserva 
Agrícola Nacional; 
Regulamento do Plano Diretor Municipal de 
Loures - PDM, publicado no Diário da República, 
2.ª série - N.º 117 - 18 de junho de 2015. 
 
Referência 7 
 
A Prova de Conhecimentos assumirá a forma 
escrita, revestindo carácter teórico, é individual e 
será efetuada em suporte de papel com duração 
aproximada de 90 minutos. 
Durante a realização da prova é permitida a 
consulta da bibliografia, desde que não comentada 
ou anotada, devendo os candidatos fazer-se 
acompanhar da mesma. 
 
A prova incidirá sobre o seguinte 
programa/bibliografia, na sua atual redação: 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho; 
Lei de Bases da Política de Ambiente, aprovada 
pela Lei n.º 19/2014, de 14 de abril; 
Regulamento Geral do Ruído, aprovada pelo 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro; 
Avaliação de Impacte Ambiental, aprovada pelo 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro; 
Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos 
Urbanos para o período de 2007 a 2016 (PERSU 
II), aprovado pela Portaria n.º 187/2007, de 12 de 
fevereiro; 
Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos, 
aprovada pela Lei n.º 54/2005 de 15 de novembro; 
Regime Jurídico da Conservação da Natureza e 
da Biodiversidade, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
142/2008 de 24 de julho; 
Educação e Sensibilização ambiental aplicada ao 
município de Loures (Guia de respostas 
Educativas). 
 
Referência 8 
 
A Prova de Conhecimentos assumirá a forma 
escrita, revestindo carácter teórico, é individual e 
será efetuada em suporte de papel com duração 
aproximada de 90 minutos. 
Durante a realização da prova é permitida a 
consulta da bibliografia, desde que não comentada 
ou anotada, devendo os candidatos fazer-se 
acompanhar da mesma. 
 
A prova incidirá sobre o seguinte 
programa/bibliografia, na sua atual redação: 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho; 
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Decreto-Lei n.º 16/2009, de 14 de janeiro - Regime 
Jurídico dos Planos de Ordenamento, de gestão e 
de intervenção de âmbito Florestal; 
Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto - Altera o Sistema 
Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, 
procedendo à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho; 
Decreto-Lei n.º 8/2017, de 9 de janeiro - Regime 
Jurídico aplicável aos sapadores florestais e às 
equipas de sapadores florestais; 
Despacho n.º 5711/2014, de 10 de abril - 
Regulamento que define as normas aplicáveis aos 
pontos de água; 
Lei n.º 77/2017, de 17 de agosto, que altera o 
Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho - Regime 
jurídico aplicável às ações de arborização e 
rearborização, com recurso a espécies florestais, 
no território continental (a Lei n.º 77/2017, entra 
em vigor 180 dias após a publicação); 
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho - 
Proteção do sobreiro e da azinheira; 
Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro - 
Regula a introdução na natureza de espécies não 
indígenas da flora e da fauna; 
Lei n.º 26/2013, de 11 de abril - Regula as 
atividades com produtos fitofarmacêuticos; 
Lei n.º 75/2013 - Estabelece o regime jurídico das 
autarquias locais. 
 
Referência 9 
 
A Prova de Conhecimentos assumirá a forma 
escrita, revestindo carácter teórico, é individual e 
será efetuada em suporte de papel com duração 
aproximada de 90 minutos. 
Durante a realização da prova é permitida a 
consulta da bibliografia, desde que não comentada 
ou anotada, devendo os candidatos fazer-se 
acompanhar da mesma. 
 
A prova incidirá sobre o seguinte 
programa/bibliografia, na sua atual redação: 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho; 
Regulamento de Licenças para Instalações 
Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
26852/1936, de 30 de julho; 
Regras Técnicas de Instalações Elétricas de baixa 
tensão, aprovadas pela Portaria n.º 949-A/2006, 
de 11 de setembro, com as alterações 
introduzidas pela Portaria n.º 252/2015, de 19 de 
agosto; 
Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto; 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
redação em vigor a partir de 01 de janeiro de 
2018, conforme alterações e republicação 

efetuadas pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 
de agosto. 
 
Referência 10 
 
A Prova de Conhecimentos assumirá a forma 
escrita, revestindo carácter teórico, é individual e 
será efetuada em suporte de papel com duração 
aproximada de 90 minutos. 
Durante a realização da prova é permitida a 
consulta da bibliografia, desde que não comentada 
ou anotada, devendo os candidatos fazer-se 
acompanhar da mesma. 
 
A prova incidirá sobre o seguinte 
programa/bibliografia, na sua atual redação: 
Regime Jurídico das Empreitadas de Obras 
Públicas - Lei n.º 163/99, de 14 de setembro, 
primeira alteração, por apreciação parlamentar, do 
Decreto-Lei n.º 59/99; 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro; 
Condições de Segurança e de Saúde no Trabalho 
em Estaleiros Temporários ou Móveis, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro; 
Regime de Revisão de Preços das Empreitadas 
de Obras Públicas e de Obras Particulares e de 
Aquisição de Bens e Serviços, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 6/2004, de 06 de janeiro; 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
redação em vigor a partir de 01 de janeiro de 
2018, conforme alterações e republicação 
efetuadas pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 
de agosto; 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho. 
 
Referência 11 
 
A Prova de Conhecimentos assumirá a forma 
escrita, revestindo carácter teórico, é individual e 
será efetuada em suporte de papel com duração 
aproximada de 90 minutos. 
Durante a realização da prova é permitida a 
consulta da bibliografia, desde que não comentada 
ou anotada, devendo os candidatos fazer-se 
acompanhar da mesma. 
 
A prova incidirá sobre o seguinte 
programa/bibliografia, na sua atual redação: 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho; 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro; 
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Regime de Arrendamento Apoiado, aprovado pela 
Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na redação 
em vigor, republicada pela Lei n.º 32/2016, de 24 
de agosto. 
 
Referência 12 
 
A Prova de Conhecimentos assumirá a forma 
escrita, revestindo carácter teórico, é individual e 
será efetuada em suporte de papel com duração 
aproximada de 90 minutos. 
Durante a realização da prova é permitida a 
consulta da bibliografia, desde que não comentada 
ou anotada, devendo os candidatos fazer-se 
acompanhar da mesma. 
 
A prova incidirá sobre o seguinte 
programa/bibliografia, na sua atual redação: 
Lei n.º 27/2006, de 03 de julho, alterada e 
republicada pela Lei n.º 80/2015, de 03 de agosto, 
que aprova a lei de bases da Proteção Civil; 
Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25 de julho, alterado 
e republicado pelos Decretos-Leis n.ºs 114/2011, 
de 30 de novembro, e 72/2013, de 31 de maio, 
que cria o Sistema Integrado de Operações de 
Proteção e Socorro (SIOPS); 
Resolução n.º 25/2008, de 30 de junho, que 
aprova a diretiva relativa aos critérios e normas 
técnicas para a elaboração e operacionalização de 
planos de emergência de Proteção Civil; 
Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
224/2015, de 09 de outubro, que estabelece o 
regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios 
em Edifícios; 
Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, que 
aprova o Regulamento Técnico de Segurança 
Contra Incêndios em Edifícios; 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho; 
Decreto-Lei n.º 150/2015, de 05 de agosto, que 
estabelece o regime de prevenção de acidentes 
graves que envolvem substâncias perigosas e de 
limitação das suas consequências para a saúde 
humana e para o ambiente. 
 
10.6 - A avaliação psicológica visa avaliar, através 
de técnicas de natureza psicológica, aptidões, 
características de personalidade e competências 
comportamentais dos candidatos e estabelecer um 
prognóstico de adaptação às exigências do posto 
de trabalho a ocupar, tendo como referência o 
perfil de competências previamente definido. 
 
10.7 - O Exame Médico visa avaliar as condições 
de saúde física e psíquica dos candidatos exigidas 
para o exercício da função. 
 

10.8 - A Entrevista Profissional de Seleção terá a 
duração aproximada de 20 minutos e visa avaliar, 
de forma objetiva e sistemática, a experiência 
profissional e aspetos comportamentais 
evidenciados durante a interação estabelecida 
entre o entrevistador e o entrevistado, 
nomeadamente os relacionados com a motivação 
e interesses profissionais, a capacidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal. 
 
10.9 - Atendendo aos recursos disponíveis para o 
recrutamento e por questões de celeridade, a 
aplicação dos métodos de seleção poderá ser 
faseada, conforme disposto no artigo 8.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. 
 
11 - A primeira ata do júri do procedimento 
concursal é disponibilizada na página eletrónica da 
Câmara Municipal de Loures em www.cm-loures.pt 
e, para consulta, no Departamento de Recursos 
Humanos, sito na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 
7, em Loures, dentro do horário de funcionamento 
do atendimento das 9:00 às 16:30 horas, no dia 
útil seguinte à publicação do presente aviso. 
 
12 - Ordenação final e fases de recrutamento: a 
ordenação final dos candidatos é unitária, ainda 
que lhes tenham sido aplicados métodos de 
seleção diferentes. 
 
12.1 - Nos procedimentos concursais com as 
referências n.ºs 4, 5, 9, 10 e 11 de acordo com o 
n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 
de fevereiro, é garantida a reserva de um lugar 
para candidatos com incapacidade superior a 60 
%, devidamente comprovada. Nos restantes 
procedimentos o candidato com deficiência tem 
preferência em igualdade de classificação, a qual 
prevalece sobre qualquer outra preferência legal, 
conforme disposto no n.º 3 do mesmo normativo 
legal. 
 
12.2 - Em caso de igualdade de valoração entre 
candidatos, os critérios de ordenação preferencial 
a adotar serão os previstos no artigo 35.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. 
Subsistindo o empate após aplicação dos critérios 
anteriores, serão utilizados os seguintes critérios 
de ordenação preferencial: 
 
1.º Candidato com a melhor classificação obtida 
no parâmetro da avaliação da entrevista 
profissional de seleção - "Motivação e Interesses 
Profissionais"; 
2.º Candidato residente no Município de Loures. 
 
12.3 - O recrutamento inicia-se de entre 
trabalhadores com vínculo de emprego público por 
tempo indeterminado, efetuando-se em primeiro, e 
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pela ordem decrescente da ordenação final, o 
recrutamento dos candidatos colocados em 
situação de requalificação, nos termos da alínea d) 
do n.º 1 do artigo 37.º, artigo 38.º da LTFP e artigo 
37.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. 
Conforme o disposto no n.º 4 do artigo 30.º da 
LTFP, em caso de impossibilidade de ocupação 
de postos de trabalho por candidatos aprovados 
com vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado, recorre-se ao recrutamento dos 
candidatos aprovados com vínculo de emprego 
público a termo resolutivo ou sem vínculo. 
 
13 - Constituição de reservas de recrutamento: o 
procedimento concursal é válido para o 
preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e 
para os efeitos previstos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 
40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. 
 
14 - Composição e identificação do júri e do 
respetivo secretariado: 
 
Referência 1 
 
Presidente: 
Dr. Carlos Manuel de Sousa Gomes, Chefe da 
Divisão de Atendimento, Informação e 
Comunicação. 
 
Vogais efetivos: 
 
Dr.ª Ana Sofia Alonso Batalha, Técnica Superior 
da Divisão de Atendimento, Informação e 
Comunicação, que substitui o Presidente nas suas 
faltas e impedimentos; 
Dr.ª Ana Patrícia Gomes Pimentel de Oliveira, 
Técnica Superior da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
 
Vogais suplentes: 
 
Dr.ª Rita Maria Gomes Correia, Técnica Superior 
da Divisão de Atendimento, Informação e 
Comunicação; 
Dr.ª Carla Sofia Lourenço Fernandes Pombal, 
Técnica Superior da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
Secretariado: 
Sr.ª Sandra Isabel Alberto Gomes, Assistente 
Técnica da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
 
Referência 2: 
 
Presidente: 
Dr. Carlos Manuel de Sousa Gomes, Chefe da 
Divisão de Atendimento, Informação e 
Comunicação. 
 

Vogais efetivos: 
 
Dr.ª Maria Filomena Silva Cunha, Técnica Superior 
da Divisão de Atendimento, Informação e 
Comunicação, que substitui o Presidente nas suas 
faltas e impedimentos; 
Dr.ª Maria do Carmo Lucinda Martins da Silva, 
Técnica Superior da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
 
Vogais suplentes: 
 
Dr.ª Rita Maria Gomes Correia, Técnica Superior 
da Divisão de Atendimento, Informação e 
Comunicação; 
Dr.ª Maria Cristina da Silva Alves da Costa, 
Técnica Superior do Departamento de Recursos 
Humanos. 
Secretariado: 
Sr.ª Sandra Isabel Alberto Gomes, Assistente 
Técnica da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
 
Referência 3 
 
Presidente: 
Eng.º Francisco Manuel Piedade Teixeira, Chefe 
da Divisão de Transportes e Oficinas. 
 
Vogais efetivos: 
 
Eng.º Carlos Alberto Rodrigues Lestre, Técnico 
Superior da Divisão de Infraestruturas Rodoviárias 
e Espaços Públicos, que substitui o Presidente 
nas suas faltas e impedimentos; 
Dr.ª Ana Cristina Louro Valério Gaspar, Técnica 
Superior da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
 
Vogais suplentes: 
 
Dr.ª Anabela Manaia dos Santos, Técnica Superior 
da Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e 
Apoio Psicossocial; 
Dr.ª Teresa Alexandra Nunes Braz Figueiredo, 
Técnica Superior da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
Secretariado: 
Sr.ª Sandra Isabel Alberto Gomes, Assistente 
Técnica da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
 
Referência 4 
 
Presidente: 
Dr. Filipe João Marques Caçapo, Diretor do 
Departamento de Planeamento, Finanças e 
Aprovisionamento. 
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Vogais efetivos: 
 
Dr. Júlio Esteves Ribeiro, Diretor do Departamento 
de Gestão e Modernização Administrativa, que 
substitui o Presidente nas suas faltas e 
impedimentos; 
Dr. Carlos Manuel Rio Santos, Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos. 
 
Vogais suplentes: 
 
Arqt.º Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da 
Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal; 
Dr.ª Cristina Maria Jerónimo Lopes Azevedo, 
Chefe da Unidade Administrativa de Recursos 
Humanos. 
Secretariado: 
Sr.ª Sandra Isabel Alberto Gomes, Assistente 
Técnica da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
 
Referência 5 
 
Presidente: 
Arqt.º Luís Jorge Rodrigues de Carvalho, Diretor 
do Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística. 
 
Vogais efetivos: 
 
Arqt.º Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da 
Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal, que substitui o Presidente nas suas 
faltas e impedimentos; 
Dr. Carlos Manuel Rio Santos, Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos. 
 
Vogais suplentes: 
 
Arqt.º João Pedro Alves Oliveira Silva Costa, 
Chefe da Divisão de Gestão Urbanística; 
Dr.ª Ana Cristina Louro Valério Gaspar, Técnica 
Superior da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
Secretariado: 
Sr.ª Sandra Isabel Alberto Gomes, Assistente 
Técnica da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
 
Referência 6 
 
Presidente: 
Arqt.º Luís Jorge Rodrigues de Carvalho, Diretor 
do Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística. 
 
 
 

Vogais efetivos: 
 
Eng.º Pedro Jorge Borlido Amorim, Diretor do 
Departamento de Ambiente, que substitui o 
Presidente nas suas faltas e impedimentos; 
Dr. Carlos Manuel Rio Santos, Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos. 
 
Vogais suplentes: 
 
Arqt.ª Madalena do Rosário Manso Henriques da 
Rosa Neves, Chefe da Divisão de Zonas Verdes e 
Floresta; 
Dr.ª Carla Cristina Pratas Semedo, Técnica 
Superior da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
Secretariado: 
Sr.ª Sandra Isabel Alberto Gomes, Assistente 
Técnica da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
 
Referência 7 
 
Presidente: 
Eng.º Pedro Jorge Borlido Amorim, Diretor do 
Departamento de Ambiente. 
 
Vogais efetivos: 
 
Eng.ª Ana João dos Santos Gaiolas, Chefe da 
Unidade de Sustentabilidade Ambiental, que 
substitui o Presidente nas suas faltas e 
impedimentos; 
Dr. Cândido Miguel Nascimento Esteves, Chefe da 
Divisão de Gestão de Recursos Humanos. 
 
Vogais suplentes: 
 
Eng.º Bruno Miguel Reis Ornelas Rodrigues, 
Técnico Superior da Divisão de Serviços Públicos 
e Ambientais; 
Dr.ª Carmen Anjos Pereira da Silva, Técnica 
Superior da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
Secretariado: 
Sr.ª Maria Adelaide Parafita da Rocha, Assistente 
Técnica da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
 
Referência 8 
 
Presidente: 
Eng.º Pedro Jorge Borlido Amorim, Diretor do 
Departamento de Ambiente. 
 
Vogais efetivos: 
 
Arqt.ª Madalena do Rosário Manso Henriques da 
Rosa Neves, Chefe da Divisão de Zonas Verdes e 
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Floresta, que substitui o Presidente nas suas faltas 
e impedimentos; 
Dr. Cândido Miguel Nascimento Esteves, Chefe da 
Divisão de Gestão de Recursos Humanos. 
 
Vogais suplentes: 
 
Dr. Rui Miguel Rodrigues Máximo dos Santos, 
Chefe da Divisão de Serviços Públicos e 
Ambientais; 
Dr.ª Ana Patrícia Gomes Pimentel de Oliveira, 
Técnica Superior da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
Secretariado: 
Sr.ª Maria Adelaide Parafita da Rocha, Assistente 
Técnica da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
 
Referência 9 
 
Presidente: 
Eng.ª Carla Cristina Vieira Monteiro, Chefe da 
Divisão de Equipamentos Coletivos. 
 
Vogais efetivos: 
 
Eng.º Luís Filipe Correia Soares, Técnico Superior 
da Divisão de Equipamentos Coletivos, que 
substitui a Presidente nas suas faltas e 
impedimentos; 
Dr.ª Teresa Alexandra Nunes Braz Figueiredo, 
Técnica Superior da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
 
Vogais suplentes: 
 
Eng.º Rui Alexandre Oliveira das Neves, Técnico 
Superior da Divisão de Segurança, Saúde 
Ocupacional e Apoio Psicossocial; 
Dr.ª Maria do Carmo Lucinda Martins da Silva, 
Técnica Superior da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
Secretariado: 
Sr.ª Maria Adelaide Parafita da Rocha, Assistente 
Técnica da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
 
Referência 10 
 
Presidente: 
Arqt.º Luís Jorge Rodrigues de Carvalho, Diretor 
do Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística. 
 
Vogais efetivos: 
 
Eng.ª Ana Luísa de Melo Ferreira, que substitui o 
Presidente nas suas faltas e impedimentos; 

Dr. Cândido Miguel Nascimento Esteves, Chefe da 
Divisão de Gestão de Recursos Humanos. 
 
Vogais suplentes: 
 
Eng.ª Lucília da Conceição Caetano da Silva Reis, 
Chefe da Divisão de Habitação; 
Dr.ª Maria Cristina da Silva Alves da Costa, 
Técnica Superior do Departamento de Recursos 
Humanos. 
Secretariado: 
Sr.ª Cláudia Madalena Lourenço de Carvalho, 
Assistente Técnica da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
 
Referência 11 
 
Presidente: 
Dr.ª Carla Maria Rodrigues Barra da Silva, Diretora 
do Departamento de Coesão Social e Habitação. 
 
Vogais efetivos: 
 
Dr.ª Paula Cristina Ferreira Henriques, Chefe da 
Divisão de Intervenção Social e Saúde, que 
substitui a Presidente nas suas faltas e 
impedimentos; 
Dr. Carlos Manuel Rio Santos, Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos. 
 
Vogais suplentes: 
 
Dr.ª Adília Maria Ferreira, Chefe da Divisão de 
Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio 
Psicossocial; 
Dr.ª Carla Sofia Lourenço Fernandes Pombal, 
Técnica Superior da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
Secretariado: 
Sr.ª Maria Adelaide Parafita da Rocha, Assistente 
Técnica da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
 
Referência 12 
 
Presidente: 
Eng.º Rui Jorge Vitorino Alves, Chefe do Serviço 
Municipal de Proteção Civil. 
 
Vogais efetivos: 
 
Dr.ª Elsa Maria Silva Sobrinho, Técnica Superior 
do Serviço Municipal de Proteção Civil, que 
substitui o Presidente nas suas faltas e 
impedimentos; 
Dr.ª Carmen Anjos Pereira da Silva, Técnica 
Superior da Divisão de Gestão de Recursos. 
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Vogais suplentes: 
 
Dr.ª Anabela Manaia dos Santos, Técnica Superior 
da Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e 
Apoio Psicossocial; 
Dr.ª Carla Cristina Pratas Semedo, Técnica 
Superior da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
Secretariado: 
Sr.ª Maria Adelaide Parafita da Rocha, Assistente 
Técnica da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
 
15 - Notificação dos candidatos: 
A notificação dos candidatos será efetuada por 
uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º 
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. 
 
16 - Convocatória para aplicação dos métodos de 
seleção: 
 
16.1 - Os candidatos serão convocados para a 
realização dos métodos de seleção que exijam a 
sua presença pela forma prevista no ponto 15. 
 
16.2 - A publicitação dos resultados obtidos em 
cada método de seleção intercalar é efetuada 
através de lista, ordenada alfabeticamente, afixada 
no Departamento de Recursos Humanos da 
Câmara Municipal de Loures e disponibilizada na 
sua página eletrónica (www.cm-loures.pt). 
 
16.3 - Lista de ordenação final homologada: a lista 
unitária de ordenação final homologada será 
afixada no Departamento de Recursos Humanos 
da Câmara Municipal de Loures, sendo ainda 
publicado um aviso na 2.ª série do Diário da 
República informando da sua publicitação, e será 
objeto de notificação aos candidatos, incluindo os 
que tenham sido excluídos no decurso da 
aplicação dos métodos de seleção, de acordo com 
o preceituado no artigo 36.º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de janeiro. 
 
17 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º 
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, o 
presente aviso vai ser publicitado na Bolsa de 
Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia útil 
seguinte à presente publicitação no Diário da 
República, e, sob forma de extrato, na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt) e num jornal de expansão 
nacional, no prazo máximo de 3 dias contados da 
mesma data. 
 
 
 
 
 

18 - Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição da República Portuguesa, a Câmara 
Municipal de Loures, enquanto entidade 
empregadora pública, promove ativamente uma 
política de igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação. 

 
3 de novembro de 2017. 

 
A Vereadora dos Recursos Humanos, 

 
(a) Maria Eugénia Coelho 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 233, de 5 de dezembro de 2017] 

 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

AVISO n.º 14243/2017 
 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 32.º 
conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º 
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua 
atual redação, convocam-se os candidatos 
admitidos ao procedimento concursal comum para 
preenchimento de 1 posto de trabalho do mapa de 
pessoal dos SIMAR de Loures e Odivelas, na 
carreira e categoria de Técnico Superior na área 
funcional de Direito - Ref.ª 3/2017, a que se refere 
o Aviso n.º 10717/2017 publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 180, de 18.09.2017, o 
código de oferta OE201709/0292 na Bolsa de 
Emprego Público e o anúncio no jornal "Público" 
do dia 2017.09.20, para constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para a realização da Prova de 
Conhecimentos Específicos, de natureza teórica, 
de forma escrita sem consulta, com duração 
máxima de 45 minutos, no próximo dia 10 de 
janeiro de 2018, às 16.00 horas, no Auditório do 
complexo oficinal destes Serviços 
Intermunicipalizados, sito na Rua Francisco 
Franco Canas (Estrada das Carrafouchas), em 
Sete Casas - Loures, devendo comparecer com 
trinta minutos de antecedência e ser portadores de 
documento de identificação e esferográfica. 
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Mais se torna público que a lista de candidatos 
admitidos se encontra afixada para consulta em 
placard da Divisão de Recursos Humanos dos 
SIMAR, sito na Rua Ilha da Madeira, n.º 2, em 
Loures, encontrando-se ainda disponibilizada na 
respetiva página eletrónica, em www.simar-
louresodivelas.pt > Recursos Humanos > 
procedimentos concursais > procedimentos 
concursais a decorrer. 

 
10 de novembro de 2017. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 228, de 27 de novembro de 2017] 

 
 
 


