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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

7.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 31 de janeiro de 2018 

 
 
 

Notas: 
 

Pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista foi apresentada uma 
Proposta de Deliberação no sentido de alteração 
da Proposta n.º 593 aprovada na 2.ª Reunião 
Extraordinária de Câmara Municipal, realizada em 
12 de dezembro de 2017, relativa ao Tarifário dos 
Serviços de Abastecimento de Água, Serviços de 
Águas Residuais e Serviço de Resíduos Urbanos 
e Serviços Prestados, dos SIMAR, para vigorar em 
2018. 
 
Pelo Sr. Presidente da Câmara foi decidido não 
admitir a referida Proposta de Deliberação na 
Ordem do Dia da presente reunião. 
 
 
 
 
Pela Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata foi apresentada uma 
Proposta de Deliberação no sentido de alteração 
ao Tarifário dos Serviços de Abastecimento de 
Água, Serviços de Águas Residuais e Serviço de 
Resíduos Urbanos e Serviços Prestados, dos 
SIMAR, para vigorar em 2018. 
 
Pelo Sr. Presidente da Câmara foi decidido não 
admitir a referida Proposta de Deliberação na 
Ordem do Dia da presente reunião. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação apresentada pela Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 56/2018 

 
XVI Congresso da ANAFRE 

Associação Nacional de Freguesias 
 

Decorreu em Viseu, entre 26 e 28 de janeiro, o 
XVI Congresso Nacional da ANAFRE - Associação 
Nacional de Freguesias, sob o lema “Somos 
Portugal lnteiro!”. 
 
Conscientes da importância das Freguesias no 
poder local democrático, os Vereadores do Partido 
Social Democrata saúdam a eleição dos órgãos 
sociais da ANAFRE para o quadriénio 2018/2021, 
e os autarcas que terminaram os seus mandatos. 
 
Aos autarcas eleitos de Loures que integram os 
novos órgãos sociais, desejamos um bom trabalho 
e aos que cessaram funções agradecemos o 
desempenho de funções ao longo do último 
mandato. 

 
 

Os Vereadores do PPD/PSD 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar, pelo falecimento de Edmundo 
Pedro, apresentado pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 

 
Edmundo Pedro, antifascista convicto e dirigente 
histórico do Partido Socialista, faleceu no passado 
sábado, dia 27 de janeiro, aos 99 anos de idade. 
 
Edmundo Pedro nasceu a 9 de novembro de 
1918, no Samouco, concelho de Alcochete, 
revelando desde muito jovem as suas fortes 
convicções na defesa dos valores da Liberdade e 
Justiça Social, lutando contra a imposição do 
totalitarismo do regime fascista então vigente no 
País. 
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Foi preso pela primeira vez, em 1934, com apenas 
15 anos de idade, por ter participado na 
organização da greve geral de 18 de janeiro, tendo 
sido, ainda, várias vezes preso pelo regime 
fascista, sentindo na pele a repressão dos 
cárceres da ditadura, passando pelas prisões do 
Aljube, Peniche e Caxias. 
 
Foi também o mais jovem preso político do sinistro 
campo de concentração do Tarrafal, para onde foi 
desterrado, conjuntamente com o seu pai, em 
1936, aí passando dez anos da sua vida, sob 
condições deploráveis e indignas da condição 
humana. 
 
Libertado em 1946, envolveu-se em várias 
conspirações e tentativas de derrube do regime 
fascista, que lhe valeram mais uma prisão, em 
1962, na sequência do assalto ao quartel de Beja. 
 
Após o 25 de Abril de 1975, em pleno PREC, 
assume um papel decisivo no combate às 
tentações totalitárias de alguns, o que lhe valeu 
acusações injustas que a História e a Justiça 
acabaram por demonstrar infundadas. 
 
Foi Deputado, eleito pelo Partido Socialista, em 
várias legislaturas, inicialmente na Assembleia 
Constituinte e posteriormente na Assembleia da 
República. Ao longo da sua vida publicou vários 
livros, dos quais se destacam os três volumes de 
“Memórias: Um Combate pela Liberdade”, 
prefaciados por Mário Soares. 
 
Galardoado com o grau de Grande Oficial da 
Ordem da Liberdade em 1994, foi elevado à Grã-
Cruz daquela Ordem em 2005. 
 
Edmundo Pedro, homem de carácter humilde, de 
grande sentido de humanidade e de enorme 
coragem, deixa-nos um forte legado de luta pela 
Liberdade e Justiça Social. 
 
Ao vermos partir Edmundo Pedro, sentimos que a 
Liberdade e a Democracia, ficam mais pobres pela 
sua perda como grande referência na defesa 
desses valores. 
 
 
Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista na 
Câmara Municipal de Loures têm a honra de 
propor que a Câmara Municipal, reunida a 31 de 
janeiro, delibere: 
 
1. Guardar um minuto de silêncio em sua 

memória; 
 
2. Remeter o presente voto de pesar à sua 

família e ao Partido Socialista. 

Loures, 31 de janeiro de 2018 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 
 
(Aprovado por unanimidade, sendo cumprido 
um minuto de silêncio em memória do falecido) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

Voto de Congratulação apresentado pelas Sr.ªs 
Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 58/2018 

 
Posição da CPCJ de Loures 

sobre o programa televisivo “Supernanny” 
 

No passado dia 14 de janeiro de 2018, a 
Sociedade Independente de Comunicação (SIC) 
emitiu a estreia da versão portuguesa do 
programa Supernanny, tendo como protagonista a 
criança Margarida, residente no concelho de 
Loures, expondo aspetos conturbados da vida da 
criança e do seu tecido familiar. 
 
Entre outros factos, a exposição televisiva e em 
conteúdos multimédia de momentos de irritação, 
desconforto e da intimidade conduzem a um 
retrato negativo, perverso e até irreparável da 
imagem a que nenhuma criança deverá estar 
sujeita, com o intuito de salvaguardar a garantia 
da dignidade e consagrar o seu direito à imagem e 
desenvolvimento harmonioso. 
 
A Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e 
da Proteção das Crianças e Jovens alertou para 
um “elevado risco” do programa na violação dos 
direitos das crianças, bem como a própria 
UNICEF, em relação a versões internacionais, que 
o conteúdo do programa “vai contra o superior 
interesse da criança”. 
 
O disposto no n.º 1 do Artigo 90.º da Lei n.º 
147/99, de 1 de setembro, que define a lei de 
proteção de crianças e jovens em perigo, 
estabelece que “Os órgãos de comunicação 
social, sempre que divulguem situações de 
crianças e jovens em perigo, não podem 
identificar, nem transmitir elementos, sons ou 
imagens que permitam a sua identificação (...)”, 
factos estes que foram amplamente contrariados 
com a emissão do referido episódio. 
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A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 
Loures, em articulação com o Ministério Público, 
emitiu um ofício à SIC no passado dia 17 de 
janeiro a dar um prazo de 48h para que fosse 
retirado o acesso a qualquer conteúdo público do 
referido programa, bem como quaisquer 
retransmissões do mesmo, sob pena de os seus 
agentes incorrerem na prática de crime de 
desobediência. 
 
Posto isto, a Câmara Municipal de Loures, reunida 
a 31 de janeiro de 2018, delibera: 
 
Valorizar a posição adotada pela CPCJ de Loures 
e a sua pronta intervenção na promoção dos 
direitos da criança, no uso e cumprímento das 
competências estabelecidas nos artigos 6.º, 8.º e 
n.º 1 do artigo 90.º da Lei de Proteção de Crianças 
e Jovens em Perigo. 

 
 

Loures, 31 de janeiro de 2018 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

Voto de Congratulação apresentado pelas Sr.ªs 
Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 59/2018 

 
À Empresa Montiqueijo 

pela Distinção “Sabor do Ano 2018” 
 

A Montiqueijo é uma empresa de produtos lácteos, 
especializada na produção de queijos de vaca, 
fundada em 1963 pelo casal Carlos e Ludovina 
Duarte, onde a tradição no paladar permanece 
desde as gerações mais antigas. 
 
A família Duarte iniciou a sua atividade com uma 
pequena queijaria em Lousa, para vender queijo 
fresco em Lisboa e rapidamente conseguiu impor-
se, sendo atualmente umas das principais marcas 
portuguesas produtoras de queijo fresco, requeijão 
e queijo curado de vaca. 
 
 

Reconhecida pela qualidade dos seus queijos 
frescos e requeijões, a Montiquejo orgulha-se de 
ser a única marca em Portugal que produz os seus 
queijos desde a origem. 
 
Em 2017, o queijo fresco em barra foi reconhecido 
com vários prémios nacionais e internacionais. 
 
Esta gama de queijo fresco foi novamente 
distinguida, desta vez com o prémio nacional 
«Sabor do Ano 2018” na categoria de Queijo 
Fresco Tradicional e com Especiarias. 
 
Assim a Câmara Municipal de Loures, reunida a 
31 de janeiro de 2018, delibera atribuir um voto de 
congratulação à empresa Montiqueijo. 
 
Esta congratulação, pretende relevar a 
importância que este prémio tem não só para a 
Montiqueijo, mas também para sedimentar a 
imagem do Município nesta área de negócio. 

 
Loures, 31 de janeiro de 2018 

 
Os Vereadores do Partido Socialista 

 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 1.ª Reunião Extraordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 5 de dezembro 
de 2017. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
Projeto de Ata da 2.ª Reunião Extraordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 12 de dezembro 
de 2017. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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PROTEÇÃO CIVIL 
 

Proposta de celebração de Protocolo entre o 
Município de Loures e cada Associação/Corpo de 
Bombeiros do Concelho de Loures, para 
manutenção de um Grupo de Intervenção 
Permanente (GIPE). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 36/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Os Corpos de Bombeiros Voluntários do 

Concelho são um parceiro estratégico na 
política municipal de proteção civil nos 
domínios da proteção e socorro às populações 
do concelho; 

 
B. A base de recrutamento dos homens e 

mulheres que compõem os seus quadros de 
pessoal assenta na génese do voluntariado, o 
que constitui um fator limitativo na 
disponibilidade destes recursos durante a 
maior parte do dia para acorrer em tempo às 
emergências; 

 
C. É importante, no domínio do socorro e da 

emergência, haver uma primeira intervenção 
rápida, qualificada e muitas das vezes 
musculada, para garantir o bom sucesso das 
operações, o socorro pronto das pessoas e 
outros seres vivos em perigo e a limitação dos 
impactos sobre o património e o ambiente; 

 
D. Este objetivo apenas pode ser conseguido 

através da presença de equipas, em regime 
de prontidão, nos respetivos Corpos de 
Bombeiros, constituindo Grupos de 
Intervenção Permanente (GIPE); 

 
E. O apoio financeiro à manutenção do GIPE 

deve ser objeto de protocolo. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea o) do número 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprove a celebração 
de um protocolo entra a Câmara Municipal de 
Loures e cada Associação/Corpo de Bombeiros do 
Concelho para a Manutenção de um Grupo de 
Intervenção Permanente (GIPE), de que se anexa 
minuta comum. 

 
 
 

Loures, 24 de janeiro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

PROTOCOLO 
PARA A MANUTENÇÃO 

DE UM GRUPO 
DE INTERVENÇÃO PERMANENTE 

(GIPE) 
 

Entre 
 
O Município de Loures, com sede na Praça da 
Liberdade, em Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo seu 
Presidente, Dr. Bernardino José Torrão Soares, 
com poderes para o efeito 
 
e 
 
a Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de (nome), com sede em (morada), 
pessoa coletiva (número), neste ato representada 
pelo seu Presidente de Direção, (nome) e pelo seu 
Comandante do Corpo de Bombeiros, (nome), 
ambos com poderes para o efeito, 
 
em conjunto designados por “Partes”, 
 
é celebrado o presente protocolo de colaboração, 
que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA 1.ª 
Objeto 

 
O presente protocolo visa a manutenção de um 
Grupo de Intervenção Permanente, adiante 
designado por GIPE, no Corpo de Bombeiros 
Voluntários de (nome), na prossecução dos 
objetivos estabelecidos na Lei de Bases da 
Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 
de julho, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 80/2015, de 3 de agosto. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
Obrigações do Município de Loures 

 
1. No âmbito do presente Protocolo, o Município 

de Loures, através do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, adiante designado por 
CML/SMPC, compromete-se a: 
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a) Disponibilizar uma verba para o ano de 2018, 
com o objetivo de ser mantido, no Corpo de 
Bombeiros Voluntários de (nome), um GIPE 
com um total de (número) bombeiros; 

 
b) O montante global da verba a transferir resulta 

da aplicação da seguinte fórmula: 
 

Mg = Vr x Nm x Nb 
 
Em que as variáveis têm o seguinte significado: 
 
Mg - montante global a transferir; 
Vr - valor de referência; 
Nm - número de meses; 
Nb - número de bombeiros. 
 
c) Para o período de vigência do presente 

protocolo, o valor de referência é igual a 
900,00 € (novecentos euros); o número de 
meses é igual a 14 (catorze); e o número de 
bombeiros a considerar é o constante da 
alínea a) do n.º 1 deste artigo. 

 
d) O montante global da verba a transferir para a 

Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de (nome), é, para o período de 
vigência do presente protocolo, de (valor) 
euros. 

 
2. Para concretizar o referido na alínea a) do 

ponto anterior, a CML/SMPC transferirá 
mensalmente para a Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de (nome) a verba 
correspondente a 1/12 avos do valor do 
montante global inscrito na alínea d) do ponto 
anterior. 

 
3. A CML iniciará a transferência da verba 

mencionada no ponto 2 a partir do primeiro 
mês, inclusive, de entrada em vigor do 
Protocolo. 

 
 
§ único - Se razões de natureza técnico-
administrativa não possibilitarem a entrada em 
vigor de novo Protocolo no primeiro mês do ano, 
manter-se-á o valor das transferências 
correspondentes ao que vigorar à data e até à 
entrada em vigor de novo protocolo. Após a 
entrada em vigor do novo protocolo serão 
efetuados os acertos correspondentes ao 
diferencial entre o valor já recebido e o que 
deveria ter sido pago até aquele período, se for o 
caso. 

 
 
 

CLÁUSULA 3.ª 
Obrigações 

da Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de (nome) 

 
No âmbito do presente protocolo, a Associação 
compromete-se a: 
 
a) Recrutar e contratar, para o seu Corpo de 

Bombeiros, os elementos necessários ao 
funcionamento do GIPE, de acordo com o 
número estabelecido na alínea a) do ponto 1 
da cláusula 2.ª, após seleção promovida pelo 
respetivo Comandante, obrigando-se a aplicar 
integralmente a verba consagrada na alínea d) 
do ponto 1 da mesma cláusula, para esse fim; 

 
b) Entregar na CML/SMPC, com conhecimento 

ao Secretariado das Associações de 
Bombeiros do Concelho de Loures, adiante 
designado por Secretariado, até 5 dias úteis 
após a assinatura do Protocolo, uma relação 
nominal dos bombeiros que fazem parte do 
GIPE, conforme formulário constante do anexo 
I. Estas relações ficarão anexas ao presente 
protocolo, depois de assinado, sendo parte 
integrante do mesmo; 

 
c) Entregar na CML/SMPC, com conhecimento 

ao Secretariado, com base em modelo 
fornecido pelo SMPC, assinado pelo 
Comandante do Corpo de Bombeiros, a 
relação dos serviços prestados pelo respetivo 
GIPE, com periodicidade trimestral, conforme 
modelo constante no anexo I; 

 
d) Assegurar todas as obrigações decorrentes da 

celebração dos contratos de trabalho com 
cada elemento do GIPE, nomeadamente as 
que decorrem de obrigações fiscais, 
contribuições para a segurança social, 
subsídio de refeição, seguro e outras, 
consagradas pela legislação em vigor, em 
matéria de relações laborais; 

 
e) Aplicar a cada elemento do GIPE um horário 

de trabalho não superior a 40 horas semanais. 
 
 

CLÁUSULA 4.ª 
Requisitos dos bombeiros a integrar o GIPE 

 
Os bombeiros que vão integrar o GIPE devem 
satisfazer os seguintes requisitos: 
 
a) Pertencerem aos quadros de Comando e Ativo 

do Corpo de Bombeiros; 
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b) Possuírem, no mínimo, a categoria de 
Bombeiro de 3.ª, na atividade no quadro, 
cumprindo os requisitos estabelecidos na 
legislação em vigor; 

 
c) O coordenador do GIPE, se existir, deve ser 

um elemento do quadro de comando; 
 
d) O chefe do GIPE deve, no mínimo, possuir a 

categoria de Bombeiro de 1.ª; 
 
e) O motorista do GIPE deve possuir habilitação 

legal para a condução de veículos pesados e 
a formação complementar adequada ao 
exercício da função; 

 
f) Todos os elementos do GIPE devem obter 

formação complementar especializada em 
função das necessidades e riscos específicos 
da área de atuação do Corpo de Bombeiros. 

 
 

CLÁUSULA 5.ª 
Gestão do pessoal do GIPE 

 
A gestão do pessoal do GIPE é feita pelo 
Comandante do Corpo de Bombeiros, 
designadamente em matéria de férias, escalas e 
folgas, tendo em conta as disposições legais 
aplicáveis. 

 
 

CLÁUSULA 6.ª 
Área de atuação do GIPE 

 
O GIPE atuará prioritariamente na área de 
atuação do Corpo de Bombeiros a que pertence e, 
complementarmente, em toda a área do concelho 
de Loures quando necessário, podendo, em 
situações de reconhecida emergência, atuar nos 
concelhos limítrofes, dando conhecimento em 
tempo útil ao Serviço Municipal de Proteção Civil. 

 
 

CLÁUSULA 7.ª 
Missão do GIPE 

 
A atividade a desenvolver pelo GIPE integra-se na 
missão dos corpos de bombeiros, conforme 
estipulado no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 
247/2007, de 27 de junho, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 248/2012, de 21 
de novembro, nomeadamente, o seguinte: 
 
a) A prevenção e o combate a incêndios; 
b) O socorro às populações em caso de 

incêndios, inundações, desabamentos e, de 
um modo geral, em todos os acidentes; 

c) O socorro a náufragos e buscas subaquáticas; 

d) O socorro e transporte de acidentados e 
doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar, 
no âmbito do sistema integrado de emergência 
médica; 

e) A participação em outras atividades de 
proteção civil, no âmbito do exercício das 
funções específicas que lhes forem cometidas; 

f) O exercício de atividades de formação e 
sensibilização, com especial incidência para a 
prevenção do risco de incêndio e acidentes 
junto das populações. 

 
 
 

CLÁUSULA 8.ª 
Deveres dos elementos do GIPE 

 
1. Os elementos que constituem o GIPE devem 

permanecer nos quartéis durante o período de 
serviço, prontos a intervir, devidamente 
uniformizados e com equipamento apropriado 
a cada tipo de missão, efetuando apenas 
serviços de emergência, sem prejuízo do 
disposto na cláusula 7.ª do presente Protocolo. 

 
2. Fora dos períodos de intervenção, sem 

prejuízo da prontidão no socorro, os 
elementos do GIPE deverão estar 
permanentemente ocupados, nomeadamente 
em tarefas de manutenção de veículos, 
equipamentos, instalações e outras 
necessárias ao seu bom funcionamento; em 
ações de valorização e formação profissional e 
naquelas que decorrem das alíneas e) e f) da 
cláusula 7.ª. 

 
 
 

CLÁUSULA 9.ª 
Fiscalização 

 
A Câmara Municipal de Loures, através do SMPC, 
poderá fiscalizar o cumprimento das cláusulas 
constantes do presente Protocolo, 
comprometendo-se a Associação a prestar, com o 
apoio do Comandante do Corpo de Bombeiros, 
toda a colaboração necessária para o efeito. 

 
 
 

CLÁUSULA 10.ª 
Revogação 

 
O presente Protocolo pode ser revogado, por 
acordo expresso das Partes. 
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CLÁUSULA 11.ª 
Denúncia do Protocolo 

 
O presente Protocolo pode ser denunciado por 
qualquer uma das Partes, com um aviso expresso 
e prévio de 30 (trinta) dias úteis, sem prejuízo de 
ficar assegurada a realização de eventuais 
atividades em curso. 

 
 

CLÁUSULA 12.ª 
Resolução 

 
1. O incumprimento, por qualquer uma das 

Partes, das obrigações constantes no 
presente protocolo, confere à parte lesada o 
direito à resolução do Protocolo, não havendo, 
no entanto, lugar a qualquer indemnização. 

 
2. A resolução deverá ser notificada à parte 

faltosa através de carta registada com aviso 
de receção, operando automaticamente a 
partir da data de receção, sem prejuízo de 
ficar assegurada a realização de eventuais 
atividades em curso. 

 
 

CLÁUSULA 13.ª 
Dúvidas e Omissões 

 
As dúvidas resultantes da interpretação, validade 
ou aplicação das cláusulas do presente protocolo 
serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre 
as partes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA 14.ª 
Vigência do Protocolo 

 
O presente Protocolo, e enquanto não for 
publicada legislação que venha a enquadrar 
financeira e estruturalmente os GIPEs, produz 
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018 e é válido 
pelo período de um ano, considerando-se 
tacitamente renovado por iguais períodos 
sucessivos, caso não seja denunciado, por escrito, 
por qualquer das partes signatárias, mediante o 
envio de notificação por escrito com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
relativamente à data prevista para a denúncia. 

 
 

Loures, xx de janeiro de 2018 
 

Pelo Município de Loures 
O Presidente da Câmara Municipal de Loures 

 
___________________________________ 

Bernardino José Torrão Soares 
 
 
 

Pela Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de (nome) 

O Presidente da Direção 
 

___________________________________ 
(nome) 

 
 
 

O Comandante 
do Corpo de Bombeiros Voluntários de (nome) 

 
________________________________________ 

(nome) 
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Formulário 1 - Listagem nominal dos elementos do GIPE 
 

Dados referentes ao ___ Trimestre de _______ 
       
Corpo de Bombeiros Voluntários de: _____________________________ 
       
1 - Composição dos Grupos     
       
Grupo 1      
Nome Categoria Função 
     
     
      
       
Horário  Período semanal 
     
       
Grupo 2      
Nome Categoria Função 
      
      
      
       
Horário  Período semanal 
     
       
2 - Alterações e impedimentos     

 
       
3 - Atividades realizadas     

 
       
4 - Atividade operacional     

  
       
5 - Missões fora do Concelho     

  
       
       
Data: ____ de ____________________ de _______   
       
       
O Comandante 
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Formulário 2 - Relatório trimestral da atividade desenvolvida pelos GIPE’s 
 

Tabela com as mensalidades de acordo com a metodologia proposta 
 

CB Vr Nm Nb Mg Meses Valor mensal 
Loures 900,00 € 14 16 201.600,00 € 12 16.800,00 € 
Sacavém 900,00 € 14 16 201.600,00 € 12 16.800,00 € 
Camarate 900,00 € 14 10 126.000,00 € 12 10.500,00 € 
Moscavide 900,00 € 14 10 126.000,00 € 12 10.500,00 € 
Bucelas 900,00 € 14 9 113.400,00 € 12 9.450,00 € 
Fanhões 900,00 € 14 9 113.400,00 € 12 9.450,00 € 
Zambujal 900,00 € 14 9 113.400,00 € 12 9.450,00 € 

TOTAIS 995.400,00 €  82.950,00 € 
 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
 

 
 
 

Proposta de celebração de Protocolo entre o 
Município de Loures e as Associações e Corpos 
de Bombeiros do Concelho de Loures, no âmbito 
do Apoio ao Associativismo e Voluntariado em 
Bombeiros (PAAVB). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 37/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A atividade geral das Associações 

Humanitárias de Bombeiros, sediadas na área 
geográfica do concelho, é de extrema 
importância no contexto do socorro e 
assistência às pessoas e outros seres vivos 
em perigo, assim como na proteção do 
património e do ambiente; 

 
B. Para a prossecução destes fins, as 

Associações mantêm e sustentam Corpos de 
Bombeiros Voluntários dotados de recursos 
humanos especializados, veículos, 
equipamentos e ferramentas diversas para 
intervir nas situações de emergência; 

 
C. A Câmara Municipal de Loures desde há anos 

que procede a transferências financeiras e 
apoios em género em regime de 
complementaridade aos disponibilizados às 
Associações através da Autoridade Nacional 
de Proteção Civil; 

 
D. Se tem revelado decisivo o apoio da Câmara 

Municipal neste contexto, daqui resultando um 
benefício maior para as populações; 

 
 
 
E. O apoio concedido anualmente deve ser 

objeto de protocolo. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprove a celebração 
de um protocolo entre a Câmara Municipal de 
Loures e as Associações e Corpos de Bombeiros 
Voluntários do Concelho no âmbito do Apoio ao 
Associativismo e Voluntariado em Bombeiros 
(PAAVB), que se anexa. 

 
 

Loures, 24 de janeiro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas características, 
e para consulta facilitada, o Protocolo de Apoio ao 
Associativismo e Voluntariado em Bombeiros 
(PAAVB) encontra-se integralmente 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
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Proposta de celebração de Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
Associação Brigada Autónoma de Resgate com 
Cães (BARC). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 38/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O socorro e assistência na área geográfica do 

município, de pessoas e outros seres vivos em 
perigo é um dos objetivos fundamentais da 
proteção civil municipal; 

 
B. Através do Serviço Municipal de Proteção 

Civil, o Município pode ter de intervir em 
situações em que seja necessário desenvolver 
esforços na busca de pessoas desaparecidas 
em situações muito particulares; 

 
C. Os cães são elementos de reconhecida 

capacidade de colaboração nas ações de 
busca e salvamento, quando devidamente 
treinados para o efeito; 

 
D. A Associação Brigada Autónoma de Resgate 

com Cães (BARC) é uma entidade de direito 
privado que forma e mantém, 
permanentemente, uma equipa operacional de 
cães e respetivos guias, aptos a intervir nas 
ações referidas; 

 
E. A BARC disponibiliza-se de forma voluntária a 

participar em missões de busca e salvamento 
com cães, quando para tal for solicitada pelo 
Serviço Municipal de Proteção Civil; 

 
F. Esta colaboração deve ser objeto de 

protocolo. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea o) do número 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprove a celebração 
de um protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Loures e a Associação Brigada 
Autónoma de Resgate com Cães (BARC), que se 
anexa. 

 
 

Loures, 24 de janeiro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

entre o Município de Loures 
e a Associação Brigada Autónoma 

de Resgate com Cães 
 

Considerando que: 
 
a) O socorro e assistência, no território municipal, 

de pessoas e outros seres vivos em perigo é 
um dos objetivos fundamentais da proteção 
civil municipal; 

 
b) No âmbito da proteção civil e através do 

Serviço Municipal de Proteção Civil, o 
Município pode ter que intervir em situações 
em que seja necessário socorrer pessoas em 
perigo ou ainda em situações de 
desaparecimento; 

 
c) Os cães são elementos de reconhecida 

capacidade de colaboração nas ações de 
busca e salvamento de pessoas que se 
encontrem em perigo ou desaparecidas, 
quando devidamente treinados para esse 
efeito; 

 
d) A Associação Brigada Autónoma de Resgate 

com Cães, adiante designada por BARC, é 
uma entidade de direito privado que forma e 
mantém, permanentemente, uma equipa 
operacional de cães e respetivos guias, aptos 
a intervir nas ações acima referidas; 

 
e) A BARC disponibiliza-se de forma voluntária, a 

participar nas missões de busca e salvamento 
com cães, quando para tal for solicitada pelo 
Serviço Municipal de Proteção Civil. 

 
 
Entre 
 
O Município de Loures, com sede em Loures, na 
Praça da Liberdade, em Loures, pessoa coletiva 
n.º 501294996, neste ato representado pelo seu 
Presidente, Dr. Bernardino José Torrão Soares, 
com poderes para o efeito 
 
e 
 
a Associação Brigada Autónoma de Resgate com 
Cães, com sede na Calçada da Ajuda, n.º 86, 1.º 
Esquerdo, em Lisboa, pessoa coletiva n.º 
507871618, neste ato representada por Luís 
Miguel Candeias Guerreiro, com poderes para o 
efeito, 
 
em conjunto designados por “Partes” 
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é celebrado o presente protocolo de colaboração, 
que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA 1.ª 
Objeto 

 
O presente protocolo visa a colaboração voluntária 
e gratuita da equipa canina de busca e salvamento 
da BARC com o Serviço Municipal de Proteção 
Civil de Loures, sempre que ocorram situações de 
desaparecimento de seres humanos, na área 
territorial do Município e que envolvam a 
necessidade de resgatar pessoas que se 
encontrem em perigo ou desaparecidas. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
Condições Gerais de Execução 

 
1. A colaboração estabelecida na cláusula 

anterior será precedida de requisição dos 
meios da BARC, por parte do Serviço 
Municipal de Proteção Civil de Loures, que 
coordenará sempre a intervenção dos 
referidos meios a envolver nas operações a 
realizar, em acordo com as Forças de 
Segurança. 

 
2. Caso a BARC seja ativada diretamente por 

familiares ou amigos da pessoa desaparecida, 
a Associação informará o Serviço Municipal de 
Proteção Civil e caso este serviço entenda 
ativar a BARC em conformidade com o ponto 
anterior, nestes casos também é válido o 
presente protocolo. 

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
Obrigações da Associação BARC 

 
A BARC, no âmbito do presente Protocolo, 
compromete-se, de forma gratuita, a participar nas 
missões de busca e salvamento com cães, 
quando para tal for convocada pelo Serviço 
Municipal de Proteção Civil, e de acordo com a 
supervisão das Forças de Segurança. 

 
 

CLÁUSULA 4.ª 
Obrigações do Município de Loures 

 
1. No âmbito do presente Protocolo, o Município 

de Loures, através do Serviço Municipal de 
Proteção Civil e enquanto durar a intervenção 
da BARC, porá à disposição desta os meios 
de comunicação e logísticos que se revelem 
indispensáveis ao desempenho das missões 
de busca e salvamento, à cobertura das 

deslocações dos membros das equipas 
convocadas desde a sede da Associação até 
ao local das buscas e seu retorno à sede, 
assegurando, igualmente, a alimentação, o 
fornecimento de água e locais para descanso 
dos voluntários e respetivos cães. 

 
2. Ainda, como forma de apoio à BARC, o 

município compromete-se a desenvolver 
esforços no sentido de divulgar a Associação 
e a atividade desta junto de meios de 
comunicação social e de outras entidades, 
sempre que enquadráveis no âmbito das 
atividades de proteção civil. 

 
3. Aquando da realização de exercícios e 

simulacros promovidos pelo Serviço Municipal 
de Proteção Civil, no âmbito das suas 
atividades de planeamento e de prevenção, 
caso enquadráveis nos objetivos e nas 
atividades dos mesmos, será a BARC 
convidada a participar, estabelecendo-se com 
a devida antecedência o seu enquadramento e 
forma de participação. 

 
 

CLÁUSULA 5.ª 
Revogação 

 
O presente Protocolo pode ser revogado, por 
acordo expresso das Partes. 

 
 

CLÁUSULA 6.ª 
Denúncia do Protocolo 

 
O presente Protocolo pode ser denunciado por 
qualquer uma das Partes, com um aviso expresso 
e prévio de 30 (trinta) dias úteis, sem prejuízo de 
ficar assegurada a realização de eventuais 
atividades em curso. 

 
 

CLÁUSULA 7.ª 
Resolução 

 
1. O incumprimento por qualquer uma das 

Partes, das obrigações constantes no 
presente protocolo, confere à parte lesada o 
direito à resolução do Protocolo, não havendo 
no entanto lugar a qualquer indemnização. 

 
2. A resolução deverá ser notificada à parte 

faltosa através de carta registada com aviso 
de receção, operando automaticamente a 
partir da data de receção, sem prejuízo de 
ficar assegurada a realização de eventuais 
atividades em curso. 
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CLÁUSULA 8.ª 
Dúvidas e Omissões 

 
As dúvidas resultantes da interpretação, validade 
ou aplicação das cláusulas do presente protocolo 
serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre 
as partes. 

 
 

CLÁUSULA 9.ª 
Vigência do Protocolo 

 
O presente Protocolo produz efeitos a partir da 
data da sua assinatura e vigora até 31 de 
dezembro de 2018. 

 
 

Loures, xx de xxxxxxx de 2018 
 

Pelo Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
Bernardino José Torrão Soares 

 
 
 

Pela Brigada Autónoma de Resgate com Cães 
 

Luís Miguel Candeias Guerreiro 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de celebração de Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
Associação de Radioamadores da Vila de 
Moscavide. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 39/2018 

 
Considerando que: 
 
A. As comunicações em emergência são um 

instrumento decisivo na gestão, condução e 
operacionalização das atividades de proteção 
civil em contexto de acidente grave ou 
catástrofe; 

 
B. É avisado existirem redundâncias nas redes 

de comunicações rádio de forma a garantir 
alternativas fiáveis em caso de falência das 
redes existentes; 

 

C. A Associação de Radioamadores da Vila de 
Moscavide (ARVM) detém a experiência, os 
equipamentos e operadores que possibilitam, 
de forma rápida e célere, estabelecer uma 
rede de comunicações alternativa, cobrindo as 
necessidades neste domínio; 

 
D. Esta colaboração deve ser objeto de 

protocolo. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprove a celebração 
de um protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Loures e a Associação de 
Radioamadores da Vila de Moscavide (ARVM), 
que se anexa. 

 
 

Loures, 24 de janeiro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

entre o Município de Loures 
e a Associação de Radioamadores 

da Vila de Moscavide 
 

Considerando que a Bolsa de Radioamadores 
Voluntários (BRV) é uma Rede Alternativa de 
Operadores de Comunicações, formada por 
radioamadores voluntários, coordenados pela 
Associação de Radioamadores da Vila de 
Moscavide (ARVM), que tem por finalidade 
colaborar com o Município de Loures através do 
Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), em 
casos de emergência declarada e sempre que a 
sua ação for solicitada. 
 
 
Entre 
 
O Município de Loures, com sede em Loures, na 
Praça da Liberdade, em Loures, pessoa coletiva 
n.º 501294996, neste ato representado pelo seu 
Presidente, Dr. Bernardino José Torrão Soares, 
com poderes para o efeito 
 
e 
 



 

 
N.º 3 

  

 

 

31 de JANEIRO 
de 2018 

 
 
 
 

18 

 

a Associação de Radioamadores da Vila de 
Moscavide, com sede na Rua António Maria Pais, 
6 - 4.º D em Moscavide, Loures, pessoa coletiva 
n.º 502022620, neste ato representada pelo seu 
Presidente, Francisco José Martins Gonçalves, 
com poderes para o efeito, 
 
em conjunto designados por “Partes” 
 
é celebrado o presente protocolo de colaboração, 
que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA 1.ª 
Objeto 

 
O presente protocolo tem por objeto a cooperação 
entre as duas entidades com vista à criação de 
uma Rede alternativa de Operadores de 
Comunicações ao serviço do Serviço Municipal de 
Proteção Civil de Loures (SMPC). 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
Condições Gerais de Execução 

 
O SMPC de Loures, em caso de necessidade de 
ativação da rede alternativa de comunicações ou 
em face de uma previsão de necessidades neste 
domínio, entrará em contato com a ARVM e com a 
seguinte ordem de prioridade: 
 
1. Presidente da ARVM; 
 
2. Outros associados a designar pela Direção, 

cuja lista nominal será entregue ao SMPC de 
Loures e atualizada sempre que necessário 
pela ARVM; 

 
3. Vice-presidente da ARVM; 
 
4. Restantes membros da Direção. 

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
Condições de funcionamento 

da Bolsa de Radioamadores Voluntários 
 

1. A Bolsa de Radioamadores Voluntários é 
coordenada pela ARVM e é aberta a todos os 
radioamadores que nela queiram participar 
sem qualquer espécie de interesse. 

 
2. A Bolsa de Radioamadores Voluntários estará 

representada na Comissão Municipal de 
Proteção Civil pelo Presidente da ARVM ou 
seu substituto. 

 

3. A Bolsa de Radioamadores Voluntários atuará 
em conformidade com o prescrito neste 
Protocolo e de acordo com as necessidades 
operacionais requeridas pelo Serviço 
Municipal de Proteção Civil de Loures. 

 
4. A Bolsa de Radioamadores Voluntários reger-

se-á, no aspeto técnico e ético, pelas normas 
legais do Regulamento do Radioamador. 

 
5. A Bolsa de Radioamadores Voluntários tem a 

sua sede na Rua António Maria Pais, n.º 6 - 
4.º D, em Moscavide, sede da ARVM. O local 
do Centro Coordenador em frequências de 
Radioamador será a sede da ARVM e 
funcionará nas frequências do Serviço de 
Amador. 

 
6. O Radioamador, ao ter conhecimento duma 

ocorrência grave no Concelho de Loures, deve 
utilizar as frequências indicadas na cláusula 
9.ª, manter-se em escuta e aguardar que os 
seus serviços sejam solicitados pela Estação 
Coordenadora da Bolsa de Radioamadores 
Voluntários. 

 
7. O Radioamador pertencente à Bolsa de 

Radioamadores Voluntários deverá manter a 
sua estação sempre apta a funcionar em 
situações de emergência. 

 
8. Fazem parte integrante da Bolsa de 

Radioamadores Voluntários todos os 
Radioamadores licenciados pela ANACOM - 
Autoridade Nacional de Comunicações que a 
ela desejem aderir em pleno espírito de 
voluntariado e que se inscrevam através da 
ARVM. 

 
 

CLÁUSULA 4.ª 
Obrigações dos aderentes 

à Bolsa de Radioamadores Voluntários 
 

Os aderentes à Bolsa de Radioamadores 
Voluntários comprometem-se a: 
 
a) Respeitar o Regulamento do Radioamador e 

obedecer à sua deontologia; 
 
b) Aceitar o presente Protocolo e providenciar o 

seu cumprimento; 
 
c) Colocar ao serviço da Bolsa de 

Radioamadores Voluntários os seus 
conhecimentos técnicos, estação e o material 
de que disponham e seja indispensável para a 
operacionalidade na ação; 
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d) Colaborar com todas as entidades 
intervenientes em situações de emergência; 

 
e) Não interferir, ou de qualquer modo, dificultar 

a ação de entidades especializadas de 
socorro; 

 
f) Colaborar no recrutamento de novos 

elementos para a Bolsa de Radioamadores 
Voluntários; 

 
g) Usar de discrição e ser comedido durante a 

emergência; 
 
h) Manter a confidencialidade das comunicações. 

 
 

CLÁUSULA 5.ª 
Modos de Comunicação 

 
Os modos de Comunicação serão os seguintes: 
 
a) Fonia, AM, FM, SSB; 
 
b) Comunicações Digitais: Packet Radio; RTTY; 

TVA (Televisão de Amadores). 
 
 

CLÁUSULA 6.ª 
Coordenador Técnico 

da Bolsa de Radioamadores Voluntários 
 

O Coordenador Técnico da Bolsa de 
Radioamadores Voluntários é indigitado pela 
ARVM e: 
 
1. Responde perante a ARVM e tem sob a sua 

responsabilidade a manutenção da estação da 
Proteção Civil de Loures instalada na sede da 
ARVM; 

 
2. Dá apoio técnico à Estação Coordenadora da 

Bolsa de Radioamadores Voluntários; 
 
3. Deve ser detentor de uma Licença de Amador 

da classe 2 ou superior. 
 
 

CLÁUSULA 7.ª 
Condições de funcionamento 

da Associação de Radioamadores 
da Vila de Moscavide 

 
1. A ARVM deverá, pelas suas características, 

estar equipada de equipamentos rádio, 
antenas e acessórios, bem como de 
equipamento digital e componentes, que 
permitam ter uma cobertura efetiva de todo o 
Concelho; 

2. A ARVM funciona com o indicativo CT1RVM 
nas bandas de amador e com indicativo a 
atribuir pela ANACOM / Serviço Municipal de 
Proteção Civil quando da instalação do 
equipamento da Proteção Civil de Loures; 

 
3. Face a eventual inoperacionalidade da 

Estação Coordenadora da Bolsa de 
Radioamadores Voluntários, esta poderá 
designar outra estação que a substitua. 

 
 

CLÁUSULA 8.ª 
Operador de Emergência 

da Bolsa de Radioamadores Voluntários 
 

O Operador de Emergência da Bolsa de 
Radioamadores Voluntários é indigitado pela 
ARVM e: 
 
1. Responde perante a ARVM, e tem sob a sua 

responsabilidade a operação da Estação do 
Serviço Municipal de Proteção Civil de Loures 
na sede da ARVM; 

 
2. Deverá ser detentor da uma Licença de 

Amador da classe 2 ou superior. 
 
 
 

CLÁUSULA 9.ª 
Frequências de Serviço 

 
1. Frequência de Serviço VHF (Simplex) 

145.350 MHz F.M. 
 
2. Frequência de Serviço UHF (Simplex) 

434.350 MHz F.M. 
 
3. Frequência de Serviço UHF (REPETIDOR) 

439.325 MHz F.M. RU746 - CQ0URVM - 
Santa Eulália - Vialonga. 

 
 
 

CLÁUSULA 10.ª 
Identificação dos membros 

da Bolsa de Radioamadores Voluntários 
 

Quando em atividade e integrados em missões 
que resultem da ativação da Bolsa de 
Radioamadores Voluntários por parte do Serviço 
Municipal de Proteção Civil, será fornecida 
identificação, por parte deste Serviço, que 
comprove a sua atividade junto das entidades que 
o requeiram. 
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CLÁUSULA 11.ª 
Obrigações do Município de Loures 

 
1. A Câmara Municipal de Loures 

responsabilizar-se-á pela atribuição de um 
subsídio anual, cujo valor não excederá os 
2.000,00 € sendo que a utilização do referido 
montante, deverá ter, como alvo primordial, os 
investimentos em equipamentos e sua 
manutenção, não podendo ser aceites pedidos 
de comparticipação, sem as faturas 
acompanhadas dos respetivos comprovativos 
de pagamento. 
Em complemento, serão admissíveis as 
despesas relativas à organização de eventos 
por parte da ARVM, no montante limite de 
500,00 € ou da sua representação em eventos 
realizados por terceiros, no âmbito do 
radioamadorismo, que decorram em território 
nacional continental. 

 
2. Os elementos pertencentes à Bolsa de 

Radioamadores Voluntários, quando em 
missão solicitada pelo Serviço Municipal de 
Proteção Civil, bem como quaisquer avarias 
ou deterioração dos equipamentos imputáveis 
à sua utilização no âmbito do presente 
protocolo, estarão abrangidos por seguro da 
Câmara Municipal de Loures. 

 
3. Aquando da realização de exercícios e/ou 

simulacros promovidos pelo Serviço Municipal 
de Proteção Civil, no âmbito das suas 
atividades de planeamento e de prevenção, 
caso enquadráveis nos objetivos e nas 
atividades dos mesmos, será a ARVM 
convidada a participar, estabelecendo-se com 
a devida antecedência o seu enquadramento e 
forma de participação. 

 
 

CLÁUSULA 12.ª 
Utilização de símbolos 

 
A utilização de símbolos da Câmara Municipal por 
parte da ARVM, nomeadamente o brasão, logótipo 
e símbolo da proteção civil municipal, fica 
condicionada à presença destes elementos 
enquanto referência do apoio municipal à ARVM e 
enquadrados neste contexto. 

 
 

CLÁUSULA 13.ª 
Revogação 

 
O presente Protocolo pode ser revogado, por 
acordo expresso das Partes. 

 
 

CLÁUSULA 14.ª 
Denúncia do Protocolo 

 
O presente Protocolo pode ser denunciado por 
qualquer uma das Partes, com um aviso expresso 
e prévio de 30 (trinta) dias úteis, sem prejuízo de 
ficar assegurada a realização de eventuais 
atividades em curso. 

 
 

CLÁUSULA 15.ª 
Resolução 

 
1. O incumprimento por qualquer uma das 

Partes, das obrigações constantes no 
presente protocolo, confere à parte lesada o 
direito à resolução do Protocolo, não havendo 
no entanto lugar a qualquer indemnização. 

 
2. A resolução deverá ser notificada à parte 

faltosa através de carta registada com aviso 
de receção, operando automaticamente a 
partir da data de receção, sem prejuízo de 
ficar assegurada a realização de eventuais 
atividades em curso. 

 
 

CLÁUSULA 16.ª 
Regulação 

 
O presente Protocolo será regulado nos seus 
aspetos legais pela legislação em vigor respeitante 
ao voluntariado de Proteção Civil. 

 
 

CLÁUSULA 17.ª 
Dúvidas e Omissões 

 
As dúvidas resultantes da interpretação, validade 
ou aplicação das cláusulas do presente protocolo 
serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre 
as Partes. 

 
 

CLÁUSULA 18.ª 
Vigência do Protocolo 

 
O presente Protocolo produz efeitos a partir da 
data da sua assinatura e vigora até 31 de 
dezembro de 2018. 

 
 

Loures, xx de xxxxxxx de 2018 
 

Pelo Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
Bernardino José Torrão Soares 
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Pela Associação de Radioamadores 
da Vila de Moscavide 

 
O Presidente da Direção 

Francisco José Martins Gonçalves 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 64087/LA/L/N 
Manuel dos Santos Barreira 
Proposta de submissão a prévia discussão 
pública, por um período de 20 dias úteis, da 
delimitação da unidade de execução na Quinta da 
Bandeira e Quinta Pequena, em São Julião do 
Tojal, União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 41/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A informação a fls. 279 e 280 e o despacho do 

Diretor do Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística a fl. 281; 

 
B. Apesar de estar formalizada no processo 

64.087/LA/L/N a pretensão de loteamento da 
Quinta da Bandeira e Quinta Pequena, a 
mesma só poderá ser admitida no âmbito de 
uma “unidade de execução”, nos termos do 
artigo 202.º do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal (PDM), de acordo com a 
programação estabelecida para a Subunidade 
Operativa de Planeamento e Gestão (SUOPG) 
12 – Tojais; 

 
C. Tal procedimento prévio, de acordo com 

estatuído no artigo 148.º, n.º 4, do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
80/2015, de 14 de maio, na sua redação atual, 
impõe que a deliberação de delimitação da 
unidade de execução em apreço, com a 
identificação dos prédios envolvidos, com vista 
à sua mobilização nos termos do PDM, seja 
precedida de um período de discussão 
pública, em termos equivalentes aos 
estabelecidos para os planos de pormenor; 

 

D. A delimitação da unidade de execução em 
apreço serve a programação e é instrumento 
da execução do PDM; 

 
E. A mobilização da área em questão, 

classificada como espaço urbano a colmatar, 
permitirá estabelecer a adequada ligação e 
integração do Bairro do Tazim no aglomerado 
de São Julião do Tojal e reforçar a 
centralidade deste, com a ampliação da 
capacidade de localização de novos 
equipamentos coletivos; 

 
F. A qualidade urbanística da ocupação 

preconizada na sequência da delimitação da 
unidade de execução já se encontra definida 
na proposta de loteamento instruída no 
processo apresentado; 

 
G. Tal definição das condições de ocupação 

demonstra que as mesmas respeitam o PDM; 
 
H. A Junta da União das Freguesias de Santo 

Antão e São Julião do Tojal emitiu parecer 
favorável. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nos artigos 89.º e 148.º, n.º 4 do RJIGT, e 
reportando ao requerido no âmbito do processo 
64.087/LA/L/N, submeter a prévia discussão 
pública, por um período de 20 dias úteis, a 
delimitação de unidade de execução, nos termos 
requeridos por Manuel dos Santos Barreira, em 
nome do conjunto dos proprietários dos 24 prédios 
por ela abrangidos, descritos a fls. 5 a 56 do 
processo em referência e representados na planta 
cadastral a fls. 192 do mesmo processo, com uma 
área total de 128.664 m2, localizados na Quinta da 
Bandeira e Quinta Pequena, em São Julião do 
Tojal, na União das Freguesias de Santo Antão e 
São Julião do Tojal, no sentido da sua mobilização 
com a finalidade da solução urbanística proposta, 
em respeito pela aptidão conferida pelo PDM em 
vigor, no âmbito da Subunidade Operativa de 
Planeamento e Gestão (SUOPG) 12 – Tojais. 

 
 

Loures, 24 de janeiro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PLANEAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA 
 

Proposta de aprovação e de submissão a 
discussão pública, por período de 20 dias úteis 
com início a 29 de janeiro de 2018 e termo a 23 de 
fevereiro de 2018, do Plano de Pormenor do Prior 
Velho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 12/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 1393 e o despacho do Diretor 
do Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística a fl. 1423; 

 
B. A proposta de Plano de Pormenor (PP) reflete 

a ponderação das posições manifestadas 
pelas várias entidades envolvidas na 
conferência de serviços e processo de 
concertação empreendidos nos termos dos 
artigos 86.º e 87.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) e, 
por tal motivo, conformando-se com o Plano 
Diretor Municipal em vigor, também se 
conforma com os instrumentos de gestão 
territorial vigentes de ordem superior; 

 
C. A proposta de PP define as condições 

concretas da edificabilidade admitida como 
alternativa ao processo de realojamento do 
aglomerado de barracas que ocupava os 
terrenos da Quinta de Santo António da Serra, 
de forma a garantir coerência na consolidação 
do tecido urbano do Prior Velho; 

 
D. A proposta de PP visa ampliar os espaços 

destinados a espaços verdes e equipamentos 
do Prior Velho; 

 
E. A proposta de PP incorpora modos operativos 

que possibilitem a reabilitação de áreas 
urbanas degradadas do Prior Velho ou 
alternativas de compensação da edificação 
irrecuperável; 

 
F. A proposta de PP visa a mitigação dos 

impactos da construção do nó viário da A1 
com a CRIL e acessos à Ponte Vasco da 
Gama, no que respeita ao corte das ligações 
entre Sacavém/Portela e o Prior Velho, 
ampliando a capacidade de acesso ao Prior 
Velho e permitindo condições de operação de 
rede de transporte coletivo público rodoviário 
capaz de servir as necessidades de 
mobilidade da população e os acessos aos 
territórios urbanos envolventes; 

G. A proposta de PP visa reforçar as condições 
de centralidade de um polo de atividades 
económicas repartido pelo Prior Velho e 
Portela, tirando partido da acessibilidade a 
partir da A1, CRIL e Ponte Vasco da Gama. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos das 
competências estabelecidas no artigo 89.º do 
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, que 
institui o Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT), na redação em vigor: 
 
1. Aprovar a submissão a discussão pública da 

proposta de Plano de Pormenor do Prior 
Velho, nos termos expressos no processo em 
referência – GD-2003/2009/PDM, por um 
período de 20 dias úteis, com início a 12 de 
fevereiro de 2018 e termo a 13 de março de 
2018.; 

 
 

Loures, 9 de janeiro de 2018 
 

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 os votos contra da Sr.ª 
Vereadora e Sr. Vereador eleitos pelo Partido 
Social Democrata, na ausência do Sr. Vereador 
André Claro Amaral Ventura) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: pela sua extensão (726 
páginas, equivalentes a > 181Mb), que extrapola 
largamente o âmbito da presente edição, o 
documento Plano de Pormenor do Prior Velho 
encontra-se disponível, em suporte informático, 
para eventual consulta, no Gabinete Loures 
Municipal, e, até 6 de fevereiro de 2018, também 
disponível para descarga no endereço 
https://we.tl/tbrv2dhfdL. 
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TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 31.061/OM-A 
Toponímia de Portela 
Proposta de atribuição de denominação 
toponímica para espaço público na localidade de 
Portela, União das Freguesias de Moscavide e 
Portela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 42/2018 

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

e o despacho do Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística, a fl. 
255; 

 
B. O topónimo agora proposto pretende 

acompanhar a designação que informalmente 
foi adotada para o espaço fronteiro ao quartel 
dos Bombeiros Voluntários de Moscavide e 
Portela quando este equipamento foi 
construído; 

 
C. A atribuição do topónimo agora proposto 

mereceu aprovação da Junta da União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, na sua 6.ª 
reunião ordinária, realizada em 14 de 
dezembro de 2017. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea ss, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e no Regulamento 
Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia 
em vigor, aprovar para a localidade de Portela, na 
União das Freguesias de Moscavide e Portela, a 
atribuição de topónimo com a seguinte 
designação: 
 
Largo dos Bombeiros Voluntários de Moscavide e 
Portela, ao troço viário com início na Estrada da 
Circunvalação e na Praceta do Cardeal Patriarca 
José Policarpo e termo na Rua Cidade Rio de 
Janeiro e Rua do Brasil. 

 
 

Loures, 24 de janeiro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Largo dos Bombeiros Voluntários de Moscavide e 
Portela 
 
Início: Estrada da Circunvalação e na Praceta do 
Cardeal Patriarca José Policarpo 
Termo: Rua Cidade Rio de Janeiro e Rua do 
Brasil 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Processo n.º 37.109/OM-E 
Toponímia de Santa Iria de Azóia e Bobadela 
Proposta de atribuição de denominações 
toponímicas para arruamentos nas localidades de 
Santa Iria de Azóia e Bobadela, União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 43/2018 

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

e o despacho do Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística, a fl. 
1179; 

 
B. O topónimo agora proposto reporta à 

proximidade das artérias em questão à 
margem do rio Tejo, apesar de tal relação 
espacial estar prejudicada pela interposição do 
IC2; 

 
C. A atribuição dos topónimos agora propostos 

mereceu aprovação da Junta da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, na sua 2.ª reunião 
ordinária, realizada em 6 de dezembro de 
2017. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea ss), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e no Regulamento 
Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia 
em vigor, a aprovação da atribuição dos seguintes 
topónimos, em artérias da plataforma ribeirinha, na 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, com a seguinte 
designação: 
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1. Rua Beira Tejo, ao troço viário com início 
indeterminado e termo no IC2/EN10 – Santa 
Iria de Azóia; 

 
2. Travessa Beira Tejo, ao troço viário com início 

Rua Beira Tejo e termo indeterminado. 
 
 

Loures, 24 de janeiro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua Beira Tejo 
 
Início: indeterminado 
Termo: IC2/EN10 – Santa Iria de Azóia 
 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Travessa Beira Tejo 
 
Início: Rua eira Tejo 
Termo: indeterminado 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

CULTURA 
 

Proposta de aprovação do preço para venda, nas 
lojas da rede de Museus de Loures, de caderno de 
notas com capa alusiva aos Museus Municipais. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 50/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A diversidade e a inovação ao nível dos 

materiais de divulgação constituem fatores de 
valorização da oferta disponível nas lojas da 
Rede de Museus Municipais de Loures; 

 

B. Neste contexto e nos termos do documento 
com o registo webdoc n.º E/120364/2017, é 
proposta a venda de cadernos de notas com 
capa alusiva aos Museus Municipais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo do n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro em conjugação com a alínea e) 
do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, aprovar o preço 
de venda ao público nas lojas da Rede Municipal 
de Museus de Loures, de caderno de notas com 
capa alusiva aos Museus Municipais, no valor de 
1,00 € (um euro), IVA incluído à taxa legal em 
vigor. 

 
 

Loures, 15 de janeiro de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 46/2018 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação Humanitária dos Bombeiros 

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

 
B. A utilização do Cineteatro de Loures 

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

 
C. A ocupação teve a duração de três horas e 

trinta minutos, correspondendo a um valor 
total a pagamento de 23,45 € (vinte e três 
euros e quarenta e cinco cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 
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D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 
do valor relativo à utilização acima indicada. 

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

 
 

Loures, 19 de janeiro de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 47/2018 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Loures, com o NIF 501064770, 
solicitou a utilização do Cineteatro de Loures, 
para a realização de um concerto 
comemorativo do 120.º aniversário e respetivo 
ensaio geral, nos dias 10 e 11 de novembro de 
2017, entre as 20H00 e as 24H00 e as 14H00 
e as 24H00, respetivamente; 

 
B. A utilização do Cineteatro de Loures 

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

 
C. A ocupação teve a duração de catorze horas, 

correspondendo a um valor total a pagamento 
de 97,80 € (noventa e sete euros e oitenta 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; 

D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 
do valor relativo à utilização acima indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do Quadro Normativo 
de Cedência e Utilização do Cineteatro de Loures, 
em conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela utilização respetiva, à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures, 
no valor total 97,80 € (noventa e sete euros e 
oitenta cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 
vigor. 

 
 

Loures, 15 de janeiro de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 48/2018 
 

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

506849171, solicitou a utilização do Cineteatro 
de Loures, para a realização da Cerimónia de 
entrega dos Prémios de mérito “Melhores 
alunos da Freguesia de Loures”, no dia 9 de 
novembro de 2017, entre as 17H00 e as 
20H00; 

 
B. A utilização do Cineteatro de Loures 

pressupõe o pagamento do valor, por hora 
diurna, de 16,50 € (dezasseis euros e 
cinquenta cêntimos) e, por hora noturna, de 
17,70 € (dezassete euros e setenta cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
C. A ocupação teve a duração de três horas, 

correspondendo a um valor total a pagamento 
de 50,70 € (cinquenta euros e setenta 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

do valor relativo à utilização acima indicada. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do Quadro Normativo 
de Cedência e Utilização do Cineteatro de Loures, 
em conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a isenção do pagamento pela utilização 
respetiva, à Junta de Freguesia de Loures, no 
valor total de 50,70 € (cinquenta euros e setenta 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 15 de janeiro de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 49/2018 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação de Planadores de Santa Iria de 

Azóia, com o NIF 503165310, realizou no dia 
26 de novembro de 2017, entre as 9H00 e as 
18H00, o Encontro XV Indoor APSIA, no 
Pavilhão Desportivo do Agrupamento de 
Escolas de Santa Iria de Azóia; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 
Azóia, prevê o pagamento, por hora diurna, de 
11,90 € (onze euros e noventa cêntimos) e, 
por hora noturna, de 13,23 € (treze euros e 
vinte e três cêntimos), isento de IVA; 

 
C. A ocupação teve a duração de nove horas, 

correspondendo a um valor total a pagamento 
pela utilização de 107,92 € (cento e sete euros 
e noventa e dois cêntimos); 

 
D. A Associação supramencionada disponibilizou 

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

 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a isenção 
do pagamento pela utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa 
Iria de Azóia, à Associação de Planadores de 
Santa Iria de Azóia, no valor total 107,92 € (cento 
e sete euros e noventa e dois cêntimos). 

 
 

Loures, 11 de janeiro de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de transferência de verbas para 
entidades dinamizadoras de atividades de 
enriquecimento curricular – pagamento de 2.ª 
tranche do ano letivo de 2017/2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 51/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Programa de Enriquecimento Curricular, no 

1.º ciclo do Ensino Básico Público, nas 
Escolas do Município de Loures, é dinamizado 
pelas entidades abaixo especificadas que se 
constituíram como parceiras diretas do 
município no desenvolvimento deste 
programa, para o ano letivo 2017/2018; 

 
B. Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 

144/2008, de 28 de julho, em especial ao 
determinado no seu artigo 12.º, o qual 
estabelece o quadro de transferência de 
atribuições e competências para os Municípios 
em matéria de Educação, foi celebrado o 
Contrato de Execução entre o Ministério da 
Educação e o Município de Loures, em 16 de 
setembro de 2008; 
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C. Este Contrato de Execução, na sua 1.ª 
cláusula, alínea b), transfere para o Município 
de Loures a competência de prossecução das 
atividades de enriquecimento curricular no 1.º 
Ciclo do Ensino Básico; 

 
D. O Decreto-Lei n.º 169/2015, de 24 de agosto e 

a Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, do 
Gabinete do Ministro da Educação e Ciência, 
definem as autarquias locais como uma das 
entidades promotoras das atividades de 
enriquecimento curricular no 1.º ciclo do 
Ensino Básico; 

 
E. A Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, 

define a introdução da disciplina de Inglês 
como obrigatória no 3.º ano de escolaridade 
do ensino básico no ano letivo 2015/2016, e 
no ano letivo 2016/2017 no que respeita ao 4.º 
ano de escolaridade do ensino básico. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
art.º 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 
69/2015, de 16 de julho, a aprovação de 
transferência de verbas às entidades 
dinamizadoras de Atividades de Enriquecimento 
Curricular, referentes ao pagamento da 2.ª 
tranche, num total de 247.397,55 € (duzentos e 
quarenta e sete mil trezentos e noventa e sete 
euros e cinquenta e cinco cêntimos), conforme 
abaixo especificado: 
 
1. 
 

Entidade Contribuinte Verba 
a transferir 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
dos alunos da Escola Básica 
Integrada da Bobadela 

 
 
 

509368212 

 
 
 

3.158,65 € 
Associação de Pais/ 
Encarregados de Educação 
da Escola do Ensino Básico 
do 1.º Ciclo, n.º 3 da Bobadela 

 
 
 

504949853 

 
 
 

3.394,41 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
dos Alunos da Escola Básica 1 
n.º 1 da Bobadela 

 
 
 

505293447 

 
 
 

4.488,17 € 
Associação Pais 
e Encarregados de Educação 
do Agrupamento de Escolas 
Catujal-Unhos 

 
 
 

502368845 

 
 
 

11.865,33 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do Agrupamento 
General Humberto Delgado 

 
 
 

505426390 

 
 
 

16.622,29 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Básica 1,2,3 de Bucelas 

 
 

503670910 

 
 

8.152,77 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do Núcleo Escolar de Fanhões 

 
 

503965685 

 
 

3.775,43 € 

 
 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
e Jardim de Infância do Infantado – 
Loures 

 
 
 
 

503845531 

 
 
 
 

11.551,58 € 
Associação A.P.A.D.L 
(Associação de Pais 
da EB de A-das-Lebres) 

 
 

514036206 

 
 

3.979,07 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Primária n.º 3 de Loures 

 
 

503058793 

 
 

8.832,34 € 
Associação de Pais da Escola E.B. 1, 
n.º 1 de Santo Antão do Tojal, Loures 

 
504076116 

 
1.294,60 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Básica n.º 1 
de S. Julião do Tojal 

 
 
 

505198908 

 
 
 

4.722,00 € 
APEEFS – Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola EB1/JI da Fonte Santa 

 
 

509065686 

 
 

10.435,60 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola E.B1/Jardim de Infância 
da Portela 

 
 
 

504927493 

 
 
 

10.900,77 € 
Bússola da Brincadeira 
Associação de Pais 

 
509497810 

 
8.085,72 € 

Sítio da Bela Vista 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 

 
 

508613418 

 
 

4.209,70 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
das Escolas EB1/JI 
da Portela da Azóia 

 
 
 

508384320 

 
 
 

4.574,82 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola EB1/JI Alto da Eira 

 
 

501926712 

 
 

5.077,93 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola EB1 da Covina 

 
 

507602838 

 
 

3.739,24 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Básica de Via Rara 

 
 

504447050 

 
 

1.904,48 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico 
n.º 4 de S. João da Talha 

 
 
 
 

503389684 

 
 
 
 

18.681,20 € 
Associação de Pais 
do Agrupamento de Escolas 
Eduardo Gageiro 

 
 

504183397 

 
 

23.941,22 € 
A.E.C. – Associação Escola Comvida 508265339 26.786,49 € 

Total 200.173,81 € 

 
 
2. 
 

Entidade Contribuinte Verba 
a transferir 

Jardim de Infância O Nosso Mundo 501354760 7.871,48 € 
Centro Popular Infantil Nascer do 
Sol 

501391509 2.758,94 € 

Assoc Cantinho da Pequenada 503666602 2.324,65 € 
Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos 
de S. Julião do Tojal 

 
 

503180360 

 
 

1.007,65 € 
Centro Social Paroquial 
de S. Pedro de Lousa 

 
501683755 

 
4.829,48 € 

Associação Dr. João dos Santos 503045020 3.936,72 € 
Associação “O Saltarico” 501400206 12.535,94 € 

Total 35.264,86 € 

 
 
3. 
 

Entidade Contribuinte Verba 
a transferir 

Junta de Freguesia 
de Moscavide e Portela 

510838162 11.958,88 € 

Total 11.958,88 € 
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Loures, 24 de janeiro de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de transferência de verbas para 
Associações de Bombeiros, no âmbito do 
Programa Hidroterapia para Crianças com 
Necessidades Educativas Especiais – pagamento 
referente ao 1.º período letivo. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 52/2018 

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

implementou, em 2004/2005, o Programa de 
Hidroterapia para Crianças com Necessidades 
Educativas Especiais garantindo a estes 
alunos sessões individualizadas de 
Hidroterapia. No presente ano letivo, este 
projeto abrange 333 alunos, identificados 
pelas equipas de ensino especial de cada 
Agrupamento de Escolas do concelho; 

 
B. Considerando que a totalidade de alunos 

abrangidos, mais de metade (195) são alunos 
de 1.º ciclo, esta ação constitui-se ainda como 
medida diferenciada na execução de um 
Programa de Enriquecimento Curricular 
inclusivo, já que permite aos alunos com 
Necessidades Educativas Especiais usufruir 
de Atividades de Enriquecimento Curricular 
enquadradas na Atividade Física Desportiva; 

 
C. Assim, foi solicitada a colaboração das 

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

 
D. Esta parceria assentou num valor de 

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

 
 

E. Visando a otimização da gestão financeira 
destas Associações, perspetivou-se a 
transferência do valor total em 3 períodos 
escolares durante o ano letivo 2017/2018. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
art.º 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013 de 12 
de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 
69/2015, de 16 de julho, a aprovação de 
transferência de verbas às Associações dos 
Bombeiros Voluntários, referentes ao pagamento 
do 1.º período letivo, num total de 33.100,00 € 
(trinta e três mil e cem euros), conforme abaixo 
especificado: 
 
 
Entidade: Associação Humanitária dos Bombeiros 
de Bucelas 
N.º de Contribuinte: 501073523 
Valor a atribuir: 550,00 € 
 
 
Entidade: Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Camarate 
N.º de Contribuinte: 501241230 
Valor a atribuir: 6.050,00 € 
 
 
Entidade: Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Moscavide e Portela 
N.º de Contribuinte: 501139257 
Valor a atribuir: 550,00 € 
 
 
Entidade: Associação dos Bombeiros Voluntários 
de Sacavém 
N.º de Contribuinte: 501143416 
Valor a atribuir: 16.500,00 € 
 
 
Entidade: Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Loures 
N.º de Contribuinte: 501064770 
Valor a atribuir: 9.450,00 € 
 
 
Total: 33.100,0 € 

 
 

Loures, 24 de janeiro de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de abertura de procedimento concursal 
para constituição de reserva de recrutamento, 
para futura ocupação de posto(s) de trabalho da 
categoria de Assistente Operacional da carreira 
geral de Assistente Operacional, para exercício de 
funções nos estabelecimentos de ensino do 
Concelho de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 53/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 6.ª reunião 

ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
17 de janeiro de 2018, foi aprovada a 
admissão de 63 trabalhadores para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, por 
utilização da reserva de recrutamento interna 
do procedimento concursal publicado em 
Diário da República, 2.ª série, n.º 157, de 17 
de agosto de 2016, Aviso n.º 10195/2016, a 
afetar ao Departamento de Educação, para 
exercício de funções nos estabelecimentos de 
ensino do concelho, esgotando-se, desta 
forma, a reserva de recrutamento existente; 

 
B. No contexto atual dos agrupamentos 

escolares são frequentes as situações de 
absentismo prolongado e saídas, por vezes 
inesperadas, por via de procedimentos 
concursais noutras entidades, denúncias de 
contratos, entre outras; 

 
C. Um procedimento concursal é moroso e é 

essencial ter disponível em permanência uma 
reserva de recrutamento, que permita dotar os 
estabelecimentos de ensino do Concelho de 
Loures com os meios humanos necessários 
ao seu regular funcionamento e cumprir os 
rácios determinados pela DGEstE; 

 
D. Nos termos do n.º 1 do artigo 32.º da Lei n.º 7-

A/2016, de 30 de março, as autarquias locais 
podem proceder ao recrutamento de 
trabalhadores, nos termos e de acordo com as 
regras previstas na legislação aplicável, no 
que diz respeito às regras de equilíbrio 
orçamental, cumprimento dos limites de 
endividamento e demais obrigações de 
sustentabilidade das respetivas finanças 
locais; 

 

E. Os princípios constitucionais da economia, 
eficácia e eficiência da gestão da 
administração pública recomendam que seja 
autorizado o recrutamento de trabalhadores 
sem vínculo de emprego público, em caso de 
impossibilidade de ocupação dos postos de 
trabalho por candidatos em situação de 
requalificação ou detentores de vínculo de 
emprego público por tempo indeterminado; 

 
F. Em 18/01/2018, o INA – Direção-Geral da 

Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas, enquanto ECCRC – Entidade 
Centralizada para Constituição de Reservas 
de Recrutamento declarou, para efeitos do 
disposto 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 6 
de abril, a inexistência, em reserva de 
recrutamento, de qualquer candidato com o 
perfil adequado; 

 
G. As soluções interpretativas uniformes da 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, aprovar a abertura 
de procedimento concursal para constituição de 
reserva de recrutamento, para futura ocupação de 
posto(s) de trabalho da categoria de Assistente 
Operacional da carreira geral de Assistente 
Operacional, para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do Concelho de 
Loures e prossecução das atribuições do 
município no domínio da educação, previstas na 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no Decreto-
Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, e estabelecidas 
no contrato n.º 194/2009, celebrado entre o 
Ministério da Educação e a Câmara Municipal de 
Loures, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, 
destinado a trabalhadores com e sem vínculo de 
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emprego público, nos termos do n.º 5 do artigo 
30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho. 

 
 

Loures, 24 de janeiro de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de revogação da deliberação havida na 
82.ª Reunião Ordinária de Câmara Municipal, 
realizada em 25 de janeiro de 2017, incidente 
sobre a Proposta de Deliberação n.º 12/2017 
[publicitada em L o u r e sL o u r e sL o u r e sL o u r e s  MUNICIPAL, n.º 2/2017, de 25 de 
janeiro de 2017, pág.s 30-33], e de aprovação da 
minuta do Acordo para execução de trabalhos do 
Emissário da Quinta das Pretas a celebrar entre o 
Município de Loures e a Águas do Tejo Atlântico, 
S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 44/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures promoveu a elaboração 

do projeto de “Regularização Fluvial e 
Controlo de Cheias da Ribeira do Prior Velho, 
em Sacavém” com vista à construção de um 
novo troço do Caneiro de Sacavém, entre a 
AE A1 e o Rio Trancão e drenagem da Zona 
Baixa de Sacavém, com vista à minimização 
dos efeitos das cheias do Rio Trancão nesta 
zona de Sacavém; 

 
B. O troço do Caneiro de Sacavém, na sua atual 

configuração entre a AE A1 e o Rio Trancão, 
serve também ao escoamento dos caudais de 
águas residuais do Emissário da Quinta das 
Pretas, no troço entre a EEA1 e a EEE de 
Sacavém, os quais deverão passar a circular 
em troço de emissário próprio e dedicado, com 
vista à adequada exploração e gestão do 
Sistema de Drenagem de Beirolas, que 
compreende o Sistema Multimunicipal de 

Saneamento do Tejo Trancão, integrante do 
Contrato de Concessão entre o Estado 
Português e a Simtejo - Saneamento 
Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, 
S.A., celebrado a 03/12/2001; 

 
C. O projeto mandado elaborar pelo Município de 

Loures, para a “Regularização Fluvial e 
Controlo de Cheias da Ribeira do Prior Velho, 
em Sacavém” compreende, de entre outros, 
os trabalhos para a construção do um 
intercetor, ao longo de todo o percurso do 
caneiro e à construção de câmaras de controlo 
de caudal, necessários e suficientes para o 
escoamento dos caudais de águas residuais 
desde o troço do Emissário da Quinta das 
Pretas já construído a norte, da AE A1, até à 
EEE de Sacavém, integrando os Capítulos 6.1 
e 6.4 do processo relativo ao projeto, em cuja 
elaboração se teve em conta as diretivas e 
recomendações dos técnicos da 
SIMTEJO/ALVT e a atual Águas do Tejo 
Atlântico, S.A. de quem mereceu a respetiva 
aceitação; 

 
D. Que os trabalhos de construção do novo troço 

do Caneiro são indissociáveis dos trabalhos 
de execução da infraestrutura para o 
escoamento das águas residuais, isto é, do 
intercetor previsto no projeto de 
“Regularização Fluvial e Controlo de Cheias 
da Ribeira do Prior Velho, em Sacavém” e das 
Câmaras de Controlo de Caudal a que se 
referem os capítulos 6.1.e 6.4 do projeto geral; 

 
E. Que a Águas do Tejo Atlântico, S.A. é a 

sociedade constituída por via do Decreto-Lei 
n.º 34/2017, de 24 de março, que sucedeu nos 
direitos e obrigações à sociedade Águas de 
Lisboa e Vale do Tejo, S.A., criada por via do 
Decreto-Lei n.º 94/2015, de 28 de maio, que, 
por sua vez, sucedeu à sociedade SIMTEJO - 
Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo 
e Trancão, S.A., criada pelo Decreto-Lei n.º 
288/A/2001, de 10 de novembro, a quem 
caberia a responsabilidade de execução do 
intercetor e das câmaras de controlo do caudal 
referidas na alínea anterior, responsabilidade 
essa que se transferiu para a Águas do Tejo 
Atlântico, S.A. e que consta, nomeadamente, 
das rubricas TA107 e TA108 (Emissário da 
Quinta das Pretas - Fases I e II), inscritas no 
Apêndice IV do Anexo I ao Contrato de 
Concessão firmado entre esta e o Estado 
Português; 
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F. Que é intenção do Município de Loures 
realizar, por empreitada pública e nos termos 
do CCP, os trabalhos relativos ao projeto de 
“Regularização Fluvial e Controlo de Cheias 
da Ribeira do Prior Velho, em Sacavém”, que 
se já encontra elaborado; 

 
G. Para efeitos de construção dos trabalhos que 

compreendem o projeto de “Regularização 
Fluvial e Controlo de Cheias da Ribeira do 
Prior Velho, em Sacavém” o Município de 
Loures vai recorrer ao financiamento de 
fundos estruturais integrantes do POSEUR - 
Programa Operacional de Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos, tendo a 
despesa referente ao troço do Emissário da 
Quinta das Pretas, incluindo as câmaras de 
controlo de caudal, sido considerada como 
não elegível pela Autoridade de Gestão do 
Programa, para esse financiamento; 

 
H. Ambas as instituições concluíram, entre si e 

de boa-fé, o acordo para a construção do troço 
do Emissário da Quinta das Pretas, em 
Sacavém, e Câmaras de Controlo de Caudal a 
que se referem os capítulos 6.1 e 6.4 do 
respetivo projeto. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do disposto no artigo 23.º, n.º 1 e n.º 2, alíneas f), 
t) e uu) artigo 33.º, n.º 1, todos da Lei n.º 75/ 2013, 
de 12 de setembro, na redação em vigor, aprovar 
o seguinte: 
 
1. A revogação da sua deliberação n.º 12/2017 - 

titulada de “Contrato Relativo à Cedência 
Mediante o Pagamento da Renda, de 
Infraestruturas entre o Município de Loures e a 
Simtejo”, e que em sua substituição; 

 
2. Aprove a minuta em anexo, respeitante ao 

“Acordo para a Execução de Trabalhos do 
Emissário da Quinta das Pretas”, acordado 
entre o Município de Loures e a empresa 
Águas do Tejo Atlântico, S.A.. 

 
 

Loures, 25 de janeiro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

ACORDO 
PARA A EXECUÇÃO DE TRABALHOS 

DO EMISSÁRIO DA QUINTA DAS PRETAS 
 

Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com domicílio na Praça da Liberdade, 
2674-501 Loures, representado neste ato pelo 
Senhor Bernardino José Torrão Soares, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal, 
adiante também designado por Primeira 
Outorgante 
 
e 
 
Águas do Tejo Atlântico, S.A., pessoa coletiva 
número 514387130, com sede na Fábrica de Água 
de Alcântara, Av. de Ceuta, 1300-254 Lisboa, 
representada neste ato pelo ___________ adiante 
também designada por Segunda Outorgante. 
 
 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures promoveu a elaboração 

do projeto de “Regularização Fluvial e 
Controlo de Cheias da Ribeira do Prior Velho, 
em Sacavém” com vista à construção de um 
novo troço do Caneiro de Sacavém, entre a 
AE A1 e o Rio Trancão e drenagem da Zona 
Baixa de Sacavém, com vista à minimização 
dos efeitos das cheias do Rio Trancão, nesta 
zona de Sacavém; 

 
B. O troço do Caneiro de Sacavém, na sua atual 

configuração entre a AE A1 e o Rio Trancão, 
serve também ao escoamento dos caudais de 
águas residuais do Emissário da Quinta das 
Pretas, no troço entre a EEA1 e a EEE de 
Sacavém, os quais deverão passar a circular 
em troço de emissário próprio e dedicado, com 
vista à adequada exploração e gestão do 
Sistema de Drenagem de Beirolas, que 
compreende o Sistema Multimunicipal de 
Saneamento do Tejo Trancão, integrante do 
Contrato de Concessão entre o Estado 
Português e a Simtejo - Saneamento 
Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, 
S.A., celebrado a 03/12/2001; 

 
C. O projeto mandado elaborar pelo Município de 

Loures, para a “Regularização Fluvial e 
Controlo de Cheias da Ribeira do Prior Velho, 
em Sacavém” compreende, de entre outros, 
os trabalhos para a construção do um 
intercetor, ao longo de todo o percurso do 
caneiro e à construção de câmaras de controlo 
de caudal, necessários e suficientes para o 
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escoamento dos caudais de águas residuais 
desde o troço do Emissário da Quinta das 
Pretas já construído a norte da AE A1, até à 
EEE de Sacavém, integrando os Capítulos 6.1 
e 6.4 do processo relativo ao projeto, em cuja 
elaboração se teve em conta as diretivas e 
recomendações dos técnicos da 
SIMTEJO/ALVT e atual Águas do Tejo 
Atlântico, S.A. de quem mereceu a respetiva 
aceitação; 

 
D. Que os trabalhos de construção do novo troço 

do Caneiro são indissociáveis dos trabalhos 
de execução da infraestrutura para o 
escoamento das águas residuais, isto é, do 
intercetor previsto no projeto de 
“Regularização Fluvial e Controlo de Cheias 
da Ribeira do Prior Velho, em Sacavém” e das 
Câmaras de Controlo de Caudal a que se 
referem os capítulos 6.1 e 6.4 do projeto geral; 

 
E. Que a Águas do Tejo Atlântico, S.A. é a 

sociedade constituída por via do Decreto-Lei 
n.º 34/2017, de 24 de março, que sucedeu nos 
direitos e obrigações à sociedade Águas de 
Lisboa e Vale do Tejo, S.A., criada por via do 
Decreto-Lei n.º 94/2015, de 28 de maio, que, 
por sua vez, sucedeu à sociedade SIMTEJO - 
Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo 
e Trancão, S.A., criada pelo Decreto-Lei n.º 
288/A/2001, de 10 de novembro, a quem 
caberia a responsabilidade de execução do 
intercetor e das câmaras de controlo do caudal 
referidas na alínea anterior, responsabilidade 
essa que se transferiu para a Águas do Tejo 
Atlântico, S.A. e que consta, nomeadamente, 
das rubricas TA107 e TA108 (Emissário da 
Quinta das Pretas - Fases I e II), inscritas no 
Apêndice IV do Anexo I ao Contrato de 
Concessão firmado entre esta e o Estado 
Português; 

 
F. Que é intenção do Município de Loures 

realizar, por empreitada pública e nos termos 
do CCP, os trabalhos relativos ao projeto de 
“Regularização Fluvial e Controlo de Cheias 
da Ribeira do Prior Velho, em Sacavém”, que 
se já encontra elaborado; 

 
G. Para efeitos de construção dos trabalhos que 

compreendem o projeto de “Regularização 
Fluvial e Controlo de Cheias da Ribeira do 
Prior Velho, em Sacavém” o Município de 
Loures vai recorrer ao financiamento de 
fundos estruturais integrantes do POSEUR - 
Programa Operacional de Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos, tendo a 
despesa referente ao troço do Emissário da 
Quinta das Pretas, incluindo as câmaras de 

controlo de caudal, sido considerada como 
não elegível pela Autoridade de Gestão do 
Programa, para esse financiamento. 

 
 
Ambas as Outorgantes celebram, entre si e de 
boa-fé, o presente acordo para a construção do 
troço do Emissário da Quinta das Pretas, em 
Sacavém, e Câmaras de Controlo de Caudal a 
que se referem os capítulos 6.1 e 6.4 do respetivo 
projeto, que se rege pelas cláusulas seguintes. 

 
 

Cláusula Primeira 
 

Pelo presente acordo, a Segunda Outorgante 
concorda e aceita que a Primeira Outorgante dê 
execução aos trabalhos de construção do troço do 
intercetor entre a AE A1 e a EEE de Sacavém, 
bem como das Câmaras de Controlo de Caudal, 
que integram os Capítulos 6.1 e 6.4 do projeto de 
“Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da 
Ribeira do Prior Velho, em Sacavém”, no âmbito 
da respetiva empreitada geral de execução do 
mesmo, nos termos e conforme referido na alínea 
F do Preâmbulo do presente Acordo e projeto 
também ali referido. 

 
 

Cláusula Segunda 
 

Pelos trabalhos executados no âmbito do presente 
acordo, a Segunda Outorgante obriga-se a pagar 
à Primeira Outorgante os preços que resultarem 
da adjudicação, por esta, dos trabalhos da referida 
empreitada, no que respeita aos trabalhos 
referidos na cláusula anterior, até ao limite máximo 
do valor inscrito nas rubricas TA107 e TA108 do 
Apêndice IV do Anexo I ao Contrato de Concessão 
firmado entre o Estado Português e a Simtejo – 
Saneamento Integrado os Municípios do Tejo e 
Trancão, S.A., correspondentes ao proporcional 
do preço base da Empreitada, relativa à parte dos 
trabalhos objeto do presente acordo. 

 
 

Cláusula Terceira 
 

1. Para efeitos do disposto na cláusula anterior, a 
Primeira Outorgante providenciará a medição 
e faturação discriminada dos trabalhos objeto 
deste acordo, dos restantes trabalhos da 
empreitada, de cujos autos e títulos de 
liquidação será remetido um exemplar à 
Segunda Outorgante no prazo de sete dias 
após a sua receção e validação pela Primeira 
Outorgante e que serão objeto de faturação 
pela Primeira Outorgante à Segunda 
Outorgante, nos 15 dias subsequentes à 
remessa a esta dos referidos elementos; 
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2. Caso a Segunda Outorgante não concorde 
com o conteúdo e valores dos autos e títulos 
que lhe sejam enviados pela Primeira 
Outorgante nos termos do número anterior, 
deverá expor, por escrito, a esta, os respetívos 
fundamentos e/ou solicitar-lhe os 
esclarecimentos e/ou correções que tenha por 
convenientes, no prazo de 5 dias após a 
receção de tais documentos, caso em que o 
prazo de 30 dias referido na Cláusula Quinta 
só começa a contar depois de prestados os 
esclarecimentos e/ou efetuadas as correções 
a que deva haver lugar. 

 
 

Cláusula Quarta 
 

A Segunda Outorgante acompanhará todos os 
atos administrativos/procedimentais referentes à 
empreitada, designadamente os relativos ao 
processo de concurso, adjudicação, celebração e 
à execução do contrato, fiscalização e receção 
provisória e definitiva dos trabalhos, devendo 
designar para o efeito um técnico, devidamente 
habilitado, para a representar junto da Primeira 
Outorgante. 

 
 

Cláusula Quinta 
 

O prazo de pagamento das faturas que a Primeira 
Outorgante venha a emitir à Segunda Outorgante, 
no âmbito do presente acordo, nos termos de 
Cláusula Terceira, é de 30 dias; 

 
 

Cláusula Sexta 
 

O atraso no pagamento das faturas emitidas 
confere à Primeira Outorgante o direito à 
liquidação de juros de mora. 

 
 

Cláusula Sétima 
 

As infraestruturas que venham a ser executadas 
no âmbito do presente acordo integrarão o 
Sistema Multimunicipal de Saneamento de Águas 
Residuais da Grande Lisboa e Oeste, criado pelo 
Decreto-Lei n.º 34/2017, de 24 de março, e serão 
da propriedade da Segunda Outorgante, 
integrando o respetivo ativo e à qual serão 
entregues, mediante auto a outorgar entre as 
partes, num prazo de 30 dias após a receção 
provisória das mesmas. 

 
 
 
 

Cláusula Oitava 
 

Qualquer alteração aos termos do presente 
Acordo deverá merecer a concordância escrita de 
ambas as Outorgantes e ser materializado em 
adenda ao mesmo. 

 
 
 

Cláusula Nona 
 

Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, 
todas e quaisquer alterações que a Segunda 
Outorgante pretenda vir a fazer no decurso dos 
trabalhos objeto deste acordo, estarão sujeitas a 
comunicação expressa à Primeira Outorgante, e a 
Segunda Outorgante assumirá todos os encargos 
suplementares daí decorrentes, bem como os 
decorrentes das revisões de preços e alteração ou 
atualização de preços por alteração de 
circunstâncias a que as alterações pretendidas e 
realizadas derem causa. 

 
 
 

Cláusula Décima 
 

1. O presente acordo manter-se-á em vigor pelo 
tempo necessário à prossecução do seu 
objeto, tendo como limite o prazo de 5 (cinco) 
anos para a receção provisória dos trabalhos 
objeto do mesmo. 

 
2. Independentemente do disposto no n.º anterior 

e na última parte de Cláusula Sétima, a 
Primeira Outorgante é responsável por 
diligenciar e exigir do Empreiteiro a correção 
de qualquer defeito da obra/infraestruturas 
objeto do presente protocolo e dos 
equipamentos nela integrados, durante o 
prazo de garantia da mesma, nos casos e 
termos previstos nos artigos 397.º e 398.º do 
CCP, acionando, se necessário for, a caução 
a prestar, obrigatoriamente, pelo Empreiteiro, 
para o efeito. 

 
 
 
Celebrado em Loures, aos __ dias do mês de 
____________ de 2018, em cinco páginas e em 
duplicado, ficando um exemplar na posse de cada 
uma das Outorgantes. 
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Pelo Município de Loures 
 

_____________________ 
 
 

Pela Águas do Tejo Atlântico, S.A. 
 

______________________ 
 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
CP 20/2017 
Empreitada de Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Santo António dos 
Cavaleiros – Fase 3 
Proposta de aprovação da lista de erros e 
omissões, bem como de suspensão e prorrogação 
do prazo fixado para apresentação das propostas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 45/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures, na sua 99.ª 

reunião ordinária, de 20 de setembro de 2017, 
aprovou o início do procedimento por 
Concurso Público, com preço base 609.513,00 
€ (seiscentos e nove mil, quinhentos e treze 
euros), as peças do procedimento, a 
constituição do júri, e a delegação de 
competências, com possibilidade de 
subdelegação, na Chefe da Divisão de 
Aprovisionamento e no júri do procedimento, 
respeitante à empreitada de remodelação da 
Rede de Abastecimento de Água a Santo 
António dos Cavaleiros (Fase 3), segundo 
proposta do Conselho de administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR); 

 
B. O júri do concurso, reunido a 15 de janeiro, 

procedeu à análise da lista de erros e 
omissões do caderno de encargos 
identificados pelos concorrentes, procedendo 
à elaboração do respetivo relatório, onde 
concluiu que os erros e omissões aceites não 
são materialmente relevantes no valor da 
empreitada, mantendo-se, assim, o preço 
base do concurso; 

 

C. De acordo com os artigos 61.º e 64.º do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 janeiro (CCP), 
cabe ao órgão competente para a decisão de 
contratar, que no presente procedimento são 
as Câmaras Municipais de Loures e Odivelas, 
aprovar a lista de erros e omissões, bem como 
a suspensão e prorrogação do prazo fixado 
para a apresentação das propostas. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nos artigos 61.º e 64.º do CCP, aprovar a 
proposta do Conselho de Administração dos 
SIMAR n.º 47/2018, de 19 de janeiro de 2018 e, 
consequentemente, aprovar a lista de erros e 
omissões, bem como a suspensão e prorrogação 
do prazo fixado para a apresentação das 
propostas, relativa à empreitada de remodelação 
da Rede de Abastecimento de Água a Santo 
António dos Cavaleiros (Fase 3). 

 
 

Loures, 23 de janeiro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PRESIDÊNCIA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 4/GAP/NJ/2018 

 
de 10 de janeiro de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 18 de janeiro de 2018, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
 

Edital - Regulamento Municipal 
de atribuição de benefícios sociais 

aos Bombeiros Voluntários 
do Concelho de Loures 

 
Na sequência das deliberações da Câmara 
Municipal de Loures e da Assembleia Municipal de 
Loures, que aprovaram a proposta de deliberação 
n.º 538/2017, tomadas na 1.ª reunião 
extraordinária realizada em 5 de dezembro de 
2017 e na 2.ª reunião da 5.ª sessão extraordinária 
realizada em 21 de dezembro de 2017, 
respetivamente, e, esta última, publicada no 
Boletim de Deliberações e Despachos “Loures 
Municipal”, Edição Especial, n.º 21, de 21 de 
dezembro de 2017, e dando cumprimento ao 
disposto no artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, conjugado com o artigo 139.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, propõe-se 
o envio do Edital em anexo, após a sua assinatura 
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal: 
 
a) Ao Serviço de Expediente para numeração, 

registo e promoção da sua publicação no site 
institucional da Internet do Município. 

 
E, após a numeração e o registo supra 
identificados: 
 
b) À Divisão de Atendimento, Informação e 

Comunicação para efeitos de afixação no 
edifício “Paços do Concelho” da Câmara 
Municipal de Loures e publicitação no site 
institucional da internet do Município na área 
reservada ao “Regulamento de Taxas 
Municipais”; 

 
 

c) A todas as Juntas de Freguesia do concelho 
de Loures, para efeitos de afixação; 

 
d) Para publicação no Boletim de Deliberações e 

Despachos “Loures Municipal”. 
 
 
À consideração superior. 

 
 

O Jurista, 
 

(a) NeIson Januário 
 
 
 
 

EDITAL n.º 33/2018 
 

Assunto: Publicitação da aprovação do 
Regulamento Municipal de atribuição de 
benefícios sociais aos Bombeiros Voluntários do 
Concelho de Loures. 
 
 
Na sequência das deliberações da Câmara 
Municipal de Loures e da Assembleia Municipal de 
Loures, que aprovaram a proposta de deliberação 
n.º 538/2017, tomadas na 1.ª reunião 
extraordinária realizada em 5 de dezembro de 
2017 e na 2.ª reunião da 5.ª sessão extraordinária 
realizada em 21 de dezembro de 2017, 
respetivamente, e, esta última, publicada no 
Boletim de Deliberações e Despachos “Loures 
Municipal”, Edição Especial, n.º 21, de 21 de 
dezembro de 2017, e dando cumprimento ao 
disposto no artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, conjugado com o artigo 139.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, procede-
se à publicação do Regulamento Municipal de 
atribuição de benefícios sociais aos Bombeiros 
Voluntários do Concelho de Loures, junto em 
anexo ao presente Edital. 
 
Considerando o disposto no artigo 139.º do Código 
do Procedimento Administrativo supra já referido, 
a produção de efeitos do presente Regulamento 
Municipal de atribuição de benefícios sociais aos 
Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures 
depende da sua publicação a fazer em Diário da 
República. Pelo que, nos termos do artigo 140.º do 
mesmo diploma legal, o mesmo entrará em vigor 
no 1.º dia útil seguinte ao da sua publicação. 
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Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por 12 páginas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt, nos Paços do Município e nos 
locais habituais. 

 
 

Loures, 10 de janeiro de 2018 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

ANEXO 
 

Regulamento Municipal 
de atribuição de benefícios sociais 

aos Bombeiros Voluntários 
do Concelho de Loures 

 
Preâmbulo 

 
No contexto social atual, em que, não raras vezes, 
predomina uma visão individualista, materialista e 
sectária, é importante realçar aqueles que, muitas 
vezes contra a corrente, dão o melhor de si em 
prol dos outros, de modo abnegado, altruísta e até 
heróico. 
 
Os Bombeiros Voluntários são a expressão mais 
evidente deste valor universal que é o bem-fazer, 
que privilegia o coletivo em detrimento do 
individual e contribui para a construção de uma 
comunidade mais coesa, justa e solidária. 
 
A proteção de vidas humanas e bens em perigo, 
tantas vezes conseguidas por atos de coragem e 
abnegação dos soldados da paz deve ser credora 
do incondicional reconhecimento da comunidade e 
das suas instituições. 
 
Nos termos do disposto no artigo 23.º, n.º 2, al. j), 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a proteção 
civil é uma das atribuições dos municípios, 
competindo-lhes, neste âmbito, apoiar os Corpos 
de Bombeiros do seu concelho e as respetivas 
Associações Humanitárias que os mantêm, 
contribuindo para que estas realizem a sua 
missão, que voluntariamente assumiram, com 
dedicação, competência e zelo. 
 
Nestes termos, cremos que se justifica a 
regulamentação de um conjunto de benefícios aos 
Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures que 
estabeleça uma diferenciação positiva para uma 
minoria de cidadãos que dedica a sua vida ao 
exercício dessa atividade. 

Conscientes da importância da atividade 
desenvolvida pelos Bombeiros Voluntários, este 
reconhecimento deve ser materializado em 
medidas concretas a regular no presente 
normativo. 
 
Ao fazermos uma ponderação dos custos e dos 
benefícios da medida projetada, verificamos que 
os benefícios que resultam da atribuição de um 
conjunto de benefícios aos Bombeiros Voluntários 
previstos no presente regulamento, são 
francamente superiores aos custos que lhe estão 
associados. 
 
Na realidade, os encargos inerentes à sua 
execução correspondem ao dispêndio, pela 
autarquia, de um montante a definir e que será 
despesa fiscal que se irá refletir no orçamento, 
concretizando-se sem que haja necessidade de 
disponibilização de um maior número de recursos 
humanos. 
 
Em contrapartida, os benefícios ultrapassam 
largamente a despesa municipal que lhes está 
associada, particularmente quando comparada 
com as inegáveis vantagens que daí decorrem 
para os bombeiros abrangidos por esta medida, 
permitindo o reconhecimento público da ação 
meritória dos Bombeiros Voluntários e fomentar o 
exercício de uma atividade com especial 
relevância para a comunidade, em regime de 
voluntariado. 
 
 
Assim, nos termos do disposto no artigo 241.º da 
Constituição da República Portuguesa, no artigo 
23.º, n.º 2, al. j), no artigo 25.º, n.º 1, al. g) e no 
artigo 33.º, n.º 1, als. k) e u), todos da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara 
Municipal elaborar e submeter à Assembleia 
Municipal o presente regulamento, uma vez que 
se trata de um instrumento com eficácia externa. 

 
 

CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

 
 

Artigo 1.º 
Lei habilitante 

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

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

 
 

Artigo 3.º 
Definição 

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

 
 

Artigo 4.º 
Âmbito 

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

 
 
 

CAPÍTULO II 
Dos deveres e direitos ou benefícios sociais 

 
Artigo 5.º 
Deveres 

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

e regulamentos aplicáveis aos atos por si 
praticados; 

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

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

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

 
 

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

 
 

Artigo 6.º 
Deveres especiais 

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

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

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

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

 
 

Artigo 7.º 
Direitos 

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

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

 
a) Redução de 50% nas tarifas e taxas 

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

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

 
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. 
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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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DESPACHO n.º 36/2018 
 

de 24 de janeiro de 2018 
 

Tolerância de Ponto - Festejos de Carnaval 
 

Os festejos do Carnaval são uma tradição no 
Concelho de Loures que é importante manter e 
preservar. 
 
Essa preservação passa pela participação popular 
nesses festejos devendo o Município possibilitar 
essa participação a todos aqueles que o 
pretendam. 
 
É por essa razão que o Município decidiu apoiar, 
de diversas formas, os diversos festejos de 
carnaval no Concelho de Loures. 
 
De forma a possibilitar a participação dos 
trabalhadores da Câmara Municipal de Loures 
nessa tradição cultural e social determino que, 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, seja concedida tolerância de 
ponto a todos os trabalhadores da Câmara, no 
próximo dia 13 de fevereiro. 
 
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. 
 
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 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 

 
PROTOCOLO 
E RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 
 
 

� INFORMAÇÃO n.° 1/GPRI/IT 

 
de 17 de janeiro de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 18 de janeiro de 2018, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
Substituição da Coordenadora 

do Gabinete de Protocolo 
e Relações Institucionais 

 
Considerando a ausência da signatária, durante o 
período compreendido entre 22 e 31 de janeiro de 
2018, por motivo de gozo de férias, proponho que 
a minha substituição seja assegurada, com 
competências subdelegadas através do Despacho 
n.º 86/2017, de 31 de outubro, da seguinte forma: 
 
- de 22 a 25 de janeiro - pela Técnica Superior 

Ana Maria Pinto Dias; 
 
- de 26 a 31 de janeiro - pelo Técnico Superior 

João Filipe Cleto Parreira. 
 
A merecer concordância superior, mais se propõe 
que a presente informação seja remetida ao 
DGMA/DGDA/Expediente, para divulgação 
interna. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Coordenadora 
do Gabinete de Protocolo 
e Relações Institucionais 

 
(a) Isabel Tojal 
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AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 30/DA/DSPA/RMS 

 
de 22 de janeiro de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 23 de janeiro de 2018, 

pelo Sr. Diretor 
do Departamento de Ambiente 

 
Substituição na ausência do signatário 

 
Considerando a ausência do signatário no período 
compreendido entre 26 e 27 de janeiro, e 
conforme previsto no n.º 4 do art.º 2.º da Lei n.º 
29/1987, de 30 de junho, proponho que a minha 
substituição seja assegurada pela Dr.ª Ana Paula 
Assunção, com as competências que me foram 
subdelegadas pelo Sr. Diretor de Departamento. 
 
Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

O chefe da Divisão 
de Serviços Públicos Ambientais 

 
(a) Rui Máximo Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ATENDIMENTO 
INFORMAÇÃO 

E 
COMUNICAÇÃO 

 
 

DESPACHO n.º 34/2018 
 

de 23 de janeiro de 2018 
 

Subdelegação de competências 
na área do atendimento não presencial 

 
1. Tendo em vista conferir maior eficiência à 

gestão da atividade municipal e do 
funcionamento dos serviços, bem como 
conferir maior celeridade na tomada das 
decisões e considerando ainda as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal através do Despacho n.º 
89/2017, de 31 de outubro. 

 
2. 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, e 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, no n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na sua redação atual, 
mandada aplicar à administração local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada pela Lei 
n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro e ainda 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, 
subdelego na licenciada Luzia Paula Carvalho 
Duque Mendes Sousa as competências para a 
prática de atos de gestão dos serviços de 
atendimento não presencial no âmbito das 
atribuições da Divisão, bem como de 
despacho dos respetivos assuntos, incluindo 
atos preparatórios, instrutórios e instrumentais 
e ainda a adoção de todas as medidas e 
ações necessárias à execução de decisões 
e/ou ao cumprimento das orientações e 
determinações superiores. 
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3. O presente despacho produz efeitos a 22 de 
janeiro de 2018, considerando-se ratificados 
ou confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja 
regularidade dependa da conformidade com o 
presente despacho. 

 
 

O Chefe da Divisão de Atendimento, 
Informação e Comunicação 

 
(a) Carlos Gomes 

 
 
 
 

 

 
OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

DESPACHO n.º 37/2018 
 

de 25 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 155/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 155/2017, datado de 23 de 
novembro de 2017, relativo à subdelegação de 
competências na Sr.ª Chefe de Divisão de 
Equipamentos Coletivos (DEC), Eng.ª Carla 
Cristina Vieira Monteiro, 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 ponto II, n.º 4, onde se lê “(...), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(...), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 23 de novembro de 2017 
e que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

A Diretora do Departamento de Obras Municipais 
 

(a) Maria Amélia de Jesus Pardal 
 

DESPACHO n.º 38/2018 
 

de 25 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 156/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 156/2017, datado de 23 de 
novembro de 2017, relativo à subdelegação de 
competências na Sr.ª Chefe de Divisão de 
lnfraestruturas Rodoviárias e Espaços Públicos 
(DIREP), Eng.ª Ana Luísa de Melo Ferreira, 
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 ponto II, n.º 4, onde se lê “(...), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(...), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 23 de novembro de 2017 
e que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

A Diretora do Departamento de Obras Municipais 
 

(a) Maria Amélia de Jesus Pardal 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 39/2018 
 

de 25 de janeiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 157/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 157/2017, datado de 23 de 
novembro de 2017, relativo à subdelegação de 
competências no Sr. Chefe de Divisão de Estudos 
e Projetos (DEP), Arqt.º João José Félix Marques, 
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. 
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Deste modo, no ponto II, n.º 4, onde se lê “(...), no 
respeito pelos limites legalmente estabelecidos”, 
deve ler-se “(...), conforme o estabelecido no 
artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho”. 
 
Consideram-se ratificados ou confirmados todos 
os atos praticados desde 23 de novembro de 2017 
e que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

A Diretora do Departamento de Obras Municipais 
 

(a) Maria Amélia de Jesus Pardal 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 

DE ÁGUAS E RESÍDUOS 
DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 

 

AVISO n.º 1395/2018 
 

Notifica-se Carlota João Caetano Azambujo Silva, 
em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 
214.º da LTFP - Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, de que em 23 de novembro de 
2017 se deu início ao processo disciplinar que lhe 
foi instaurado por meu despacho de 2017/11/03, 
com base em participação por faltas injustificadas. 
 
Mais se notifica de que foi elaborada acusação 
concedendo-se-lhe um prazo de 30 dias, após a 
data de publicação deste aviso, para, querendo, 
apresentar a sua defesa por escrito, arrolar 
testemunhas ou requerer outras diligências de 
prova, podendo nesse prazo, por si ou por 
advogados, consultar o processo nas horas 
normais de expediente. 
 
Mais se adverte de que a falta de resposta dentro 
desse prazo vale como efetiva audiência do 
arguido para todos os efeitos legais, de acordo 
com o disposto no n.º 7 do artigo 216.º do citado 
Estatuto Disciplinar. 

 
 
 
 
 

3 de janeiro de 2018. 
 

O Vogal do Conselho de Administração, 
 

(a) António Pombinho 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 20, de 29 de janeiro de 2018] 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 37/2018 
 
 

PROTOCOLO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 

E VOLUNTARIADO EM BOMBEIROS 
 

(PAAVB) 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 

E VOLUNTARIADO EM BOMBEIROS (PAAVB) 

ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES 

E 

AS ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS DO CONCELHO DE LOURES 

 

Preâmbulo 

 

Ao Estado, em geral, e ao Município de Loures, em particular, incumbem responsabilidades de 
proteção civil das pessoas e dos bens dos cidadãos, dos munícipes e da comunidade. 
 
A concretização de tais responsabilidades, em termos práticos de execução, situa-se na esfera de 
atuação de diversas entidades, pela natureza das funções que desempenham e, em especial, está 
cometida aos Corpos de Bombeiros uma relevante contribuição no cumprimento das ações de 
proteção civil. Logo, o exercício das competências da Câmara Municipal em matéria de proteção civil 
tem como um dos instrumentos importantes a atividade dos Corpos de Bombeiros pertencentes às 
Associações Humanitárias. 
 
Imperioso se torna, pois, harmonizar e integrar, quanto possível, tal leque de responsabilidades, 
competências e ações, em termos de subsidiariedade, para que a Câmara Municipal continue a ter 
capacidade para assegurar e controlar o exercício da proteção civil no respetivo território, e os Corpos 
de Bombeiros que as integram se vejam progressivamente dotados dos meios humanos e materiais 
que, oriundos de várias fontes e devidamente geridos, lhes proporcionem o cumprimento da sua 
missão legalmente considerada de utilidade pública e administrativa. 
 
A Câmara Municipal de Loures tem um longo passado de contribuições financeiras e em espécie em 
benefício das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do seu concelho, com diversas 
aplicações em termos de despesas correntes e de investimentos. 
 
Todavia, tais contributos, com o título de subsídios, dotações ou quaisquer outros, carecem de ser 
programados em termos coerentes com os objetivos definidos ou a definir, otimizando e clarificando 
a relação Município/Associações e Corpos de Bombeiros. Em última instância, pretende-se pautar a 
metodologia, âmbito e processo de aplicação do PAAVB pelo conceito de “Contrato-Programa de 

Apoio ao Sector dos Bombeiros”, alicerçando a dita metodologia no Processo de Candidatura ao 
Programa de Apoio. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Quadro Legal 

 
1. Nos termos do Decreto-Lei nº 247/2007, de 27 de junho, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei nº 248/2012, de 21 de novembro, e das demais normas e regulamentos em vigor, 
aos Corpos de Bombeiros competem as seguintes missões: 

 
a)  A prevenção e o combate a incêndios; 
b)  O socorro às populações, em caso de incêndios, inundações, desabamentos e, de um 

modo geral, em todos os acidentes; 
c)  O socorro a náufragos e buscas subaquáticas; 
d)  O socorro e transporte de acidentados e doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar, no 

âmbito do sistema integrado de emergência médica; 
e) A emissão, nos termos da lei, de pareceres técnicos em matéria de prevenção e 

segurança contra riscos de incêndio e outros sinistros; 
f)  A participação em outras atividades de proteção civil, no âmbito do exercício das funções 

específicas que lhes forem cometidas; 
g)  O exercício de atividades de formação e sensibilização, com especial incidência para a 

prevenção do risco de incêndio e acidentes junto das populações; 
h) A participação em outras ações e o exercício de outras atividades, para as quais estejam 

tecnicamente preparados e se enquadrem nos seus fins específicos e nos fins das 
respetivas entidades detentoras; 

i)  A prestação de outros serviços previstos nos regulamentos internos e demais legislação 
aplicável. 

 
 

2. Nos termos da alínea v) do nº 1 do artigo 35.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 46-B/2013, de 1 de novembro, e 
Declaração de Retificação n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, compete ao Presidente da 
Câmara Municipal; “Dirigir, em articulação com os organismos da administração pública com 

competência no domínio da proteção civil, o serviço municipal de proteção civil, tendo em 

vista o cumprimento dos planos de emergência e programas estabelecidos e a coordenação 

das atividades a desenvolver naquele âmbito, designadamente em operações de socorro e 

assistência na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe”. 
 

Ainda nos termos do nº 1 do art.º 10º da Lei nº 65/2007, de 12 de novembro, “compete ao 

SMPC assegurar o funcionamento de todos os organismos municipais de proteção civil, bem 

como centralizar, tratar e divulgar toda a informação recebida à proteção civil municipal”, 
atendendo que “os diversos organismos que integram o serviço municipal de proteção civil 

devem estabelecer entre si relações de colaboração institucional, no sentido de aumentar a 

eficácia e efetividade das medidas tomadas”, de acordo com o nº 1 do art.º 11.º da referida 
Lei. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Assim: 
 
 

Cláusula 1.ª 
Objetivo 

 
O PAAVB tem como objetivo geral ser um instrumento de articulação e de clarificação da atitude de 
proteção civil da Câmara Municipal face ao sector dos Bombeiros do Concelho, nos domínios da 
definição das responsabilidades mútuas e específicas, da aproximação de interesses e necessidades e 
da promoção de uma lógica racional, coerente e equilibrada dos apoios prestados pela Câmara 
Municipal de Loures ao associativismo e voluntariado dos Bombeiros. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Destinatários 

 
Os destinatários do programa são as Associações Humanitárias e os Corpos de Bombeiros, sediados 
no Concelho de Loures. 

 
 

Cláusula 3.ª 
Estrutura 

 
Considerando o âmbito, conteúdo e objetivos do PAAVB, este é estruturado em sete Subprogramas 
específicos, a saber: 
 
Subprograma I – Seguros 
 
De acidentes pessoais, do pessoal que integra os diversos quadros dos corpos de bombeiros, 
incluindo infantes e cadetes e dos elementos que integram os órgãos executivos das Associações 
Humanitárias de Bombeiros, conforme o disposto na Portaria nº 123/2014, de 19 de junho, que fixa as 
condições mínimas do seguro de acidentes pessoais, incluindo os limites de capital seguro e riscos 
cobertos; 
 
Dos veículos afetos à área operacional do Corpo de Bombeiros. 
 
Subprograma II - Atividades formativas para Bombeiros 
 
Subprograma III – Gestão corrente a que correspondem as despesas de funcionamento das 
Associações 
 
Subprograma IV – Aquisição de equipamento de combate a incêndios, salvamento, proteção 
individual, uniformes 
As contribuições financeiras ou em espécie nesta área, além de iniciativas próprias da Câmara 
Municipal de Loures, devem ter em conta a articulação complementar com similares contributos por 
parte da Administração Central, ou outros, integrando-se na estrutura de tipificação dos Corpos de 
Bombeiros, em vigor, bem como a salvaguarda de necessidades estratégicas no âmbito do socorro. 



 

 

 

Subprograma V – Construção e beneficiação de instalações e infraestruturas 
Tem como principal objeto as intervenções de manutenção corrente nos Quartéis de Bombeiros, nos 
seus vetores operacional e associativo. 
 
No caso de novos quartéis ou de obras financiadas pela Administração Central, a comparticipação da 
Câmara será, em princípio, em percentagem complementar, no montante até 30% da percentagem 
atribuída por aquela entidade, em função do valor da obra inscrito no respetivo Plano de 
Investimentos, com exclusão de quaisquer outros, salvo exceções a considerar casuisticamente pela 
Câmara Municipal. Nestes casos, a verba a considerar no subprograma será a que resultar da 
percentagem a aplicar e os pagamentos efetuados na base dos autos de medição apresentados. 
 
Os Quartéis com menos de 5 anos, contando da data de inauguração, não são abrangidos por este 
Subprograma. 
 
Subprograma VI – Apoio às despesas energéticas (água, eletricidade, gás) 
 
Subprograma VII – Manutenção de Grupos de Intervenção Permanente de Bombeiros 

(A formalizar em protocolo separado) 
 
 

Cláusula 4.ª 
Atribuição de Apoios 

 
1. Critérios 
 

Os critérios qualitativos e quantitativos de atribuição dos apoios são da competência da Câmara 
Municipal de Loures, tendo em atenção as prioridades apresentadas pelos representantes das 
Associações/Corpos de Bombeiros e as disponibilidades financeiras da Câmara Municipal de 
Loures. 

 
2. Prestação das Associações e respetivos Corpos de Bombeiros 
 

As Associações e respetivos Corpos de Bombeiros, além do cumprimento das missões 
consignadas na lei e mencionadas em 2.1, comprometem-se ainda e na medida das suas 
possibilidades, no âmbito técnico e dos meios humanos e materiais, a dar cumprimento às 
seguintes ações e procedimentos: 
 
a) Abastecimento de água às populações, em caso de avaria no sistema de distribuição ou de 

carência resultante de causas fortuitas, acidentais ou meteorológicas; 
b)  Comunicação, em tempo útil, ao Serviço Municipal da Proteção Civil, de deslocações de 

pessoal e de material para fora da área do concelho, com indicação de todos os meios 
deslocados; 

c)  Comunicação, em tempo útil, ao Serviço Municipal de Proteção Civil, de acidentes ou 
incidentes cuja magnitude ou gravidade o sugiram; em que a quantidade de meios ou 
entidades mobilizadas seja considerada como excecional; em que sejam afetadas instalações, 
meios técnicos ou pessoal da Câmara Municipal, Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e de Odivelas ou Empresas Municipais; 



 

 

 

d) Envio ao Serviço Municipal de Proteção Civil dos relatórios anuais, balanços e contas do 
exercício e respetivo parecer do Conselho Fiscal, imediatamente após a sua aprovação em 
sede de Assembleia Geral; 

e)  Comparência em reuniões convocadas pela Câmara Municipal de Loures; 
f)  Cedência de instalações sociais e de formação das Associações de Bombeiros, a solicitação do 

Serviço Municipal de Proteção Civil, para atividades municipais. 
 

3. Candidatura ao Programa de Apoio 
 

Anualmente e até 31 de outubro, o Secretariado concelhio deverá apresentar à Câmara Municipal 
de Loures proposta conjunta do PAAVB para o ano seguinte, referente às sete Associações do 
Concelho. 

 
4. Instrução dos processos 
 

Os pedidos de apoio e outros requisitos documentais e processuais deverão seguir as seguintes 
disposições: 

 
a)  Os pedidos de comparticipação ao abrigo dos subprogramas II, IV e V, deverão ser feitos chegar 

à Câmara Municipal de Loures até ao final do mês de outubro, com excepção do referente a 
veículos, de forma a possibilitar o processamento atempado do pagamento até ao final do ano; 

b) Os pedidos de comparticipação referentes a cada subprograma distinto, deverão ser 
apresentados em ofício próprio, não havendo lugar à junção de pedidos para subprogramas 
diferentes num mesmo ofício; 

c) Não poderão ser aceites pedidos de comparticipação sem as faturas acompanhadas dos 
respetivos comprovativos de pagamento; 

d) As faturas deverão ser discriminadas de forma que permitam a identificação dos itens 
mencionados. Sempre que tal não seja possível, a fatura deve vir acompanhada de um 
descritivo em anexo, que os permita identificar; 

e) A verificação de bens adquiridos que constem da faturação, será efetuada in loco, de forma 
aleatória, após a data de emissão do recibo; 

f) Os Subprogramas II, III, IV e V, considerados no presente protocolo, terão uma listagem anexa 
(Anexo II) de itens específicos e/ou grupos de itens elegíveis, com exceção do referente a 
veículos. Os itens cuja integração no grupo elegível, ou equiparação não seja comprovada, não 
serão considerados para efeitos de comparticipação. A apresentação da prova compete às 
Associações; 

g) Cada Associação/Corpo de Bombeiros, deverá comunicar ao Serviço Municipal de Proteção 
Civil, através dos formulários constante do Anexo III (modelos 1 a 5), as alterações que se 
vierem a verificar nos segurados abrangidos ou a abranger pelo seguro de acidentes pessoais, 
nomeadamente as entradas e saídas, modificação de beneficiários, alteração na categoria 
correspondente à carreira de bombeiro, entre outras, para que fique assegurada a correta 
atualização dos elementos; 

h) Cada Associação/Corpo de Bombeiros fará a entrega, no início de cada ano, no Serviço 
Municipal de Proteção Civil, de uma listagem nominal dos veículos objeto de integração no 
Subprograma I, de acordo com o formulário constante do Anexo III (modelo 6); 



 

 

 

i) Até ao final do mês seguinte a cada fim de trimestre, as Associações devem fazer chegar ao 
Serviço Municipal de Proteção Civil o extrato discriminado de conta desse período, de forma a 
comprovar os gastos que sustentam as transferências ao abrigo do Subprograma III. 
Para o Subprograma VI, far-se-á o envio trimestral de cópia das faturas ou recibos dos gastos 
com consumos energéticos. 

 
5. Mecanismo de distribuição de verbas remanescentes 

 
Se for constatado a existência de valores inscritos em subprogramas para os quais as Associações 
declarem não haver comprovativos suficientes que sustentem a transferência do valor total nele 
inscrito, ajustar-se-á o valor do subprograma deficitário no valor aproximado correspondente ao 
que houver sido pago em ano anterior, sendo o remanescente avocado ao subprograma III. 
No entanto, de forma a não subverter o peso relativo das Associações dentro de cada 
subprograma, os valores remanescentes transitarão entre subprogramas de acordo com a 
seguinte fórmula: 
 

 
 

 
 
Em que: 
 

, representa o Valor Final do subprograma III no ano de vigência do protocolo; 

, representa o Valor Inicial inscrito no subprograma III; 

, representa o Valor Transferido como remanescente do(s) subprograma(s) 

deficitário(s); 
, representa o Valor Final do subprograma deficitário no ano de vigência do protocolo; 

, representa o Valor Inicial inscrito no subprograma deficitário; 

, representa o Valor Transferido para o subprograma III. 

 
 

Cláusula 5.ª 
Disposições Finais 

 
1.  O presente Protocolo tem efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018 e é válido até 31 de dezembro 

de 2018, sendo renovado automaticamente por períodos de um ano, desde que não seja 
denunciado por qualquer das partes. 

 
2.  Dadas as dificuldades em fazer vigorar logo no início de cada ano o novo PAAVB, em razão da 

duração no tempo da avaliação e tramitação processual de todo o processo que conduz à sua 
assinatura, determina-se aqui que as transferências que dão cobertura aos Subprogramas III 
(Gestão Corrente), VI (Apoio às Despesas Energéticas) e VII (Protocolo dos GIPE’s), sejam 
efetuadas pelos mesmos valores que vigoraram para o ano anterior e até à assinatura do novo 
Protocolo, sendo posteriormente acertados os valores que resultem diferentes pela existência do 
novo documento, salvaguardando-se que não tenha havido denúncia por nenhuma das partes. 



 

 

 

3.  O incumprimento das cláusulas expressas no presente Protocolo legitimará qualquer das partes a 
proceder à sua denúncia, com a antecedência prévia de 30 (trinta) dias, através de comunicação 
escrita, por carta registada com aviso de receção. 

 
4.  Todos os casos omissos no presente Protocolo serão resolvidos de comum acordo entre as partes. 

 
 
 

Loures, xx de janeiro de 2018 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures, 

Bernardino José Torrão Soares 

 

 
 

O Presidente da Direcção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Bucelas, 

José Júlio Ferreira Falcão Ribeiro 

 

 
 

O Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Bucelas, 

Rui Miguel Rodrigues Máximo Santos 

 

 
 

O Presidente da Direcção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Camarate, 

Renato Joaquim Alves 

 

 
 

O Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Camarate, 

Luís Miguel Ferreira Martins 

 

 
 
 
 



 

 

 

O Presidente da Direcção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões, 

José Alfredo Tomás Delgado Sequeira 

 

 

O Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Fanhões, 

Henrique Manuel Silveira Oliveira 

 

 
 

O Presidente da Direcção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Loures, 

Carlos José Caseiro Maia de Monserrate 

 

 
 

O Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Loures, 

Ângelo Manuel da Cruz Simões 

 

 
 

O Presidente da Direcção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 

de Moscavide e Portela, 

António Augusto Simenta Mordido 

 

 
 

O Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Moscavide e Portela, 

João Paulo Cabral Carriço 

 

 
 

O Presidente da Direcção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sacavém, 

Mário Rui Pedroso Pina 

 

 



 

 

 

 
O Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Sacavém, 

Luís Eduardo Oliveira Abreu 

 

 
 

O Presidente da Direcção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do Zambujal, 

Norberto António Esteves Fernandes 

 

 
 

O Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários do Zambujal, 

Sérgio Paulo Pontes Mendes 

 

 

 

 

ANEXO I 

 

a) Valores base por Associação e por subprograma para o ano de 2018 

 

Subprograma I – 77.000,00 € 

O montante global atribuído a este subprograma, é repartido por entre as suas componentes, seguro 

de acidentes pessoais e dos veículos, segundo a aplicação da seguinte fórmula: 

 

 

Em que: 

 

 é o montante global do subprograma; 

 é o valor atribuído para pagamento de seguros dos veículos; 

 é o valor atribuído para pagamento de seguros de acidentes pessoais. 

 



 

 

 

Sendo o montante afeto ao seguro de acidentes pessoais no valor de 25.000 €, resulta, por aplicação 

da fórmula, um valor global de 52.000 €, a ser repartido pelas Associações de acordo com o quadro 

seguinte: 

 

Associações Valor 
Bucelas 6.240 € 

Camarate 6.760 € 

Fanhões 6.240 € 

Loures 9.880 € 

Moscavide e Portela 6.760 € 

Sacavém 9.880 € 

Zambujal 6.240 € 
 

O pagamento dos valores inscritos será efetuado sob a forma de reembolso após envio por parte das 

Associações do respetivo pedido acompanhado da cópia da fatura ou recibo comprovativo da 

despesa. 

Os encargos com o seguro de acidentes pessoais serão geridos pelo serviço respetivo da Câmara 

Municipal. 

 

 

 

Subprograma II – 17.000,00 € 

O montante global deste subprograma tem a repartição pelas Associações de acordo com o quadro 

seguinte: 

Associações Valor 
Bucelas 2.200 € 

Camarate 2.200 € 

Fanhões 2.200 € 

Loures 3.000 € 

Moscavide e Portela 2.200 € 

Sacavém 3.000 € 

Zambujal 2.200 € 

 

O pagamento dos valores inscritos será efetuado sob a forma de reembolso após envio por parte das 

Associações do respetivo pedido acompanhado da cópia da fatura ou recibo comprovativo da 

despesa. 

 

 



 

 

 

Subprograma III – 534.498,00 € 

O montante global deste subprograma tem a repartição pelas Associações de acordo com o quadro 

seguinte: 

Associações Valor 
Bucelas 74.842 € 

(*)
 

Camarate 74.842 € 

Fanhões 74.842 € 
(*)

 

Loures 80.144 € 

Moscavide e Portela 74.842 € 

Sacavém 80.144 € 

Zambujal 74.842 € 
(*)

 
(*) Sujeito a acerto por introdução do mecanismo de 

distribuição das verbas remanescentes 

 

O pagamento dos valores inscritos é pago mensalmente na proporção de 1/12 avos do valor referente 

a cada Associação. 

 

 

 

Subprograma IV 

a)  Aquisição de equipamento de combate a incêndios, salvamento, proteção individual, uniformes 

- 35.000,00 € 

O montante global deste subprograma tem a repartição pelas Associações de acordo com o 

quadro seguinte: 

Associações Valor 
Bucelas 5.000 € 

Camarate 5.000 € 

Fanhões 5.000 € 

Loures 5.000 € 

Moscavide e Portela 5.000 € 

Sacavém 5.000 € 

Zambujal 5.000 € 

 

O pagamento dos valores inscritos será efetuado sob a forma de reembolso após envio por parte 

das Associações do respetivo pedido acompanhado da cópia da fatura ou recibo comprovativo 

da despesa. 

 

 

 



 

 

 

Subprograma V – 28.000,00 € 

O montante global deste subprograma tem a repartição pelas Associações de acordo com o quadro 

seguinte: 

Associações Valor 
Bucelas 4.000 € 

Camarate 4.000 € 

Fanhões 4.000 € 

Loures 4.000 € 

Moscavide e Portela 4.000 € 

Sacavém 4.000 € 

Zambujal 4.000 € 

 

O pagamento dos valores inscritos será efetuado sob a forma de reembolso após envio por parte das 

Associações do respetivo pedido acompanhado da cópia da fatura ou recibo comprovativo da 

despesa. 

 

 

Subprograma VI – 210.000,00 € 

O montante global deste subprograma tem a repartição pelas Associações de acordo com o quadro 

seguinte: 

Associações Valor 
Bucelas 23.100 € 

(*)
 

Camarate 31.080 € 

Fanhões 23.100 € 
(*)

 

Loures 39.270 € 

Moscavide e Portela 31.080 € 

Sacavém 39.270 € 

Zambujal 23.100 € 
(*)

 

(*) Sujeito a acerto por introdução do mecanismo de 
distribuição das verbas remanescentes 
 

 

O pagamento dos valores inscritos é pago mensalmente na proporção de 1/12 avos do valor referente 

a cada Associação. 

 

 

 

 

 



 

 

 

a) Distribuição das verbas remanescentes 

 

 

 

Subprograma VI – Apoio às Despesas Energéticas 

Associações    
Bucelas 23.100 € 11.100 € 12.000 € 

Fanhões 23.100 € 10.100 € 13.000 € 

Zambujal 23.100 € 4.600 € 18.500 € 

 

 

 
 

Subprograma III – Gestão Corrente 

Associações    
Bucelas 74.842 € 11.100 € 85.942 € 

Fanhões 74.842 € 10.100 € 84.942 € 
Zambujal 74.842 € 4.600 € 79.442 € 

 

c)  Valores finais por subprograma e Associação a vigorar em 2018 após aplicação do mecanismo de 

distribuição das verbas remanescentes 

Subprograma I 
Associações Valor 

Bucelas 6.240 € 

Camarate 6.760 € 

Fanhões 6.240 € 

Loures 9.880 € 

Moscavide e Portela 6.760 € 

Sacavém 9.880 € 

Zambujal 6.240 € 

 

 

Subprograma II 
Associações Valor 

Bucelas 2.200 € 

Camarate 2.200 € 

Fanhões 2.200 € 

Loures 3.000 € 

Moscavide e Portela 2.200 € 

Sacavém 3.000 € 

Zambujal 2.200 € 

 

 



 

 

 

Subprograma III 
Associações Valor 

Bucelas 85.942 € 

Camarate 74.842 € 

Fanhões 84.942 € 

Loures 80.144 € 

Moscavide e Portela 74.842 € 

Sacavém 80.144 € 

Zambujal 79.442 € 

 

 

Subprograma IV 
Associações Valor 

Bucelas 5.000 € 

Camarate 5.000 € 

Fanhões 5.000 € 

Loures 5.000 € 

Moscavide e Portela 5.000 € 

Sacavém 5.000 € 

Zambujal 5.000 € 

 

 

Subprograma V 
Associações Valor 

Bucelas 4.000 € 

Camarate 4.000 € 

Fanhões 4.000 € 

Loures 4.000 € 

Moscavide e Portela 4.000 € 

Sacavém 4.000 € 

Zambujal 4.000 € 

 

 

Subprograma VI 
Associações Valor 

Bucelas 12.000 € 

Camarate 31.080 € 

Fanhões 13.000 € 

Loures 39.270 € 

Moscavide e Portela 31.080 € 

Sacavém 39.270 € 

Zambujal 18.500 € 

 

 

 

 

 



 

 

 

MAPA GLOBAL FINAL 
Valores por Subprograma 

Associações 
I II III IV V VI 

Totais por 
Associação 

Bucelas 6.240 € 2.200 € 85.942 € 5.000 € 4.000 € 12.000 € 115.382 € 
Camarate 6.760 € 2.200 € 74.842 € 5.000 € 4.000 € 31.080 € 123.882 € 
Fanhões 6.240 € 2.200 € 84.942 € 5.000 € 4.000 € 13.000 € 115.382 € 
Loures 9.880 € 3.000 € 80.144 € 5.000 € 4.000 € 39.270 € 141.294 € 
Moscavide e 
Portela 6.760 € 2.200 € 74.842 € 5.000 € 4.000 € 31.080 € 123.882 € 

Sacavém 9.880 € 3.000 € 80.144 € 5.000 € 4.000 € 39.270 € 141.294 € 
Zambujal 6.240 € 2.200 € 79.442 € 5.000 € 4.000 € 18.500 € 115.382 € 

Totais por 
subprograma 

52.000 € 17.000 € 560.298 € 35.000 € 28.000 € 184.200 € 876.498 € 

 

 

 

ANEXO II 

 

LISTAGEM DE ITENS OU GRUPOS DE ITENS ELEGÍVEIS 

PARA 

INTEGRAÇÃO DOS SUBPROGRAMAS II, III, IV E V 

 

Subprograma II – Atividades formativas para bombeiros 

-  Aquisição de serviços de formação destinados ao ensinamento geral e melhoria dos níveis de 

conhecimento teórico/prático dos elementos da corporação, incluindo ações de natureza diversa 

que demonstrem trazer valor acrescentado do ponto de vista técnico para o desempenho da 

missão dos elementos dos corpos de bombeiros; 

-  Aquisição de equipamento informático para salas de formação, PC’s, monitores, equipamento 

wireless; 

-  Projetores LCD, écrans de projeção, mobiliário específico para salas de formação; 

-  Carregamento de extintores; 

-  Aquisição de equipamentos técnicos para provas práticas e treinos (simuladores de fogo, 

manequins, equipamentos de avaliação de SBV-DAE); 

-  Aquisição de consumíveis relativos à ativação de equipamentos requeridos em aulas práticas. 

 

 

 



 

 

 

Subprograma III – Gestão corrente 

Serão consideradas as despesas constantes do extrato discriminado de conta, com exceção das 

seguintes: 

a)  Custos com o pessoal integrado nos Grupos de Intervenção Permanente, objeto de apoio no 

âmbito do subprograma VII; 

b)  Despesas abrangidas pelos restantes subprogramas. 

 

 

Subprograma IV – Aquisição de equipamentos de combate a incêndios, salvamento, proteção 

individual, uniforme 

-  Vestuário e equipamento de proteção individual contra fogo, agentes químicos, biológicos ou 

radiológicos; 

-  Equipamento de medição e monitorização do meio; 

-  Componentes dos equipamentos anteriormente referidos, cuja validade limitada no tempo exija 

a reposição cíclica; 

-  Equipamento de resgate e salvamento para operação em meios específicos; 

-  Equipamento de primeiros socorros, salvamento, monitorização e estabilização e da vítima; 

-  Mangueiras, agulhetas e outros equipamentos de combate a incêndios; 

-  Equipamento de comunicações rádio de banda alta; 

-  Uniforme. 

 
 
Subprograma V – Beneficiação de instalações e infra-estruturas 

- Materiais de construção civil; 

-  Mão-de-obra de diversas especialidades inerentes à atividade de construção civil e conexas; 

-  Equipamentos de iluminação, segurança e deteção; 

-  Aquecimento; 

-  Ventilação; 

-  Ar condicionado; 

-  Balneários; 

-  Cozinha industrial; 

-  Equipamento para sala de refeições e Bar; 



 

 

 

-  Alta-fidelidade e televisão; 

-  Instalações elétricas; 

-  Portas e portões automáticos; 

-  Isolamentos térmicos ou acústicos diversos;  

-  Pinturas;  

-  Dotação de equipamentos para sala de primeiros socorros; 

-  Instalação de antenas fixas de comunicações; 

-  Equipamentos de ginásio; 

-  Equipamento oficinal e ferramental destinados à revisão e manutenção básica de viaturas e 

instalações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

FORMULÁRIOS 

Aumento ao seguro 
N.º Mecanográfico  
Nome (completo)  

Data de Nascimento  

Data de admissão no CB  

Categoria  

Quadro  

Nome dos Beneficiários (completos)  

NIF  

Morada Fiscal  

Formulário 1 – Movimento ao seguro (aumento) dos elementos do Corpo de Bombeiros 

Abate ao seguro 
N.º Mecanográfico  
Nome (completo)  

Data de saída do CB  

Categoria  

Quadro  

Formulário 2 – Movimento ao seguro (abate) dos elementos do Corpo de Bombeiros 

Alteração 
N.º Mecanográfico  

Nome (completo)  

Alteração a considerar  

Formulário 3 – Alterações de Quadro, Categoria, e Beneficiário dos elementos do Corpo de Bombeiros 

Aumento ao seguro 
Nome (completo)  

Cargo  

Data de Nascimento  

Data da tomada de posse  

Nome dos Beneficiários (completo)  

NIF  

Morada Fiscal  

Formulário 4 – Movimento ao seguro (aumento) dos membros do órgão Direcção da Associação 

 

Abate ao seguro 
Nome (completo)  

Data de saída  

Formulário 5 – Movimento ao seguro (abate) dos membros do órgão Direcção da Associação 

 



 

 

 

Início Termo

1

2

3

4

5

MatrículaMarca

SEGUROS DOS VEÍCULOS - ANO DE -------

Posição

AHBV:

Designação 

Operacional

Número da 

Apólice
Seguradora

Período do Recibo
Periodicidade Valor

 

Formulário 6 – Lista nominal dos veículos a abranger no âmbito do subprograma I 

 
 
 


