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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

3.ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 2 de fevereiro de 2018 

 
 
 

REQUERIMENTO 
 

Requerimento apresentado pelas Sr.ªs Vereadoras 
e Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 

 
Na sequência da não-admissão da proposta 
apresentada pelos Vereadores do Partido 
Socialista por parte do Sr. Presidente da Câmara 
na Ordem do Dia da 7.ª Reunião Ordinária de 
Câmara realizada a 31/01/2018, em que se 
propunha a revisão à alteração da proposta de 
deliberação n.º 593/2017, aprovada na 2.ª reunião 
extraordinária da Câmara Municipal realizada a 
12/12/2017, no que diz respeito à aplicação do 
aumento médio de 1,4 % no tarifário dos Serviços 
de Abastecimento de Água, Serviços de Águas 
Residuais e Serviço de Resíduos Urbanos e 
Serviços Prestados, para vigorar em 2018 dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, 
mantendo neste âmbito o tarifário que vigorou no 
ano de 2017, e considerando que: 
 
a. os vereadores do Partido Socialista discordam 

da razão então apontada pelo Sr. Presidente 
para não admissão da proposta, não 
configurando esta, na nossa opinião, 
fundamentação satisfatória para tal facto o 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures, em contraponto no 
nosso entender com a Lei n.º 50/2012, de 31 
de agosto, e a Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro; 

 
 
 
 
 
 

b. a proposta ora apresentada é em tudo idêntica 
à anteriormente deliberada na 2.ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal realizada 
a 12/12/2017, ou seja, a proposta de 
deliberação n.º 594/2017, referente aos 
documentos previsionais aprovados na 1.ª 
Reunião Ordinária do Conselho de 
Administração dos SIMAR a 4/12/2017 e 
remetidos ao Sr. Presidente da Câmara pelo 
Sr. Presidente do Conselho de Administração 
dos SIMAR a 5/12/2017; 

c. a proposta de deliberação n.º 594/2017 já foi 
deliberada anteriormente pelo órgão Câmara 
Municipal de Loures; 

d. as razões apontadas para a não alteração da 
proposta recaem na aprovação desta por parte 
da Câmara Municipal de Odivelas e 
Assembleia Municipal de Odivelas, facto que 
já ocorreu também na Câmara Municipal de 
Loures; 

e. a competência para apresentação de projetos 
de orçamento, propostas dos planos, bem 
como os demais documentos económicos e 
financeiros é do Conselho de Administração 
dos SIMAR, facto que não foi verificado após a 
rejeição da proposta n.º 594/2017, na 2.ª 
reunião da 5.ª sessão ordinária da Assembleia 
Municipal de Loures ocorrida a 28/12/2017; 

f. foi pelas razões apontadas na alínea a) que os 
vereadores do Partido Socialista solicitaram 
parecer à DGAL, sobre a matéria em causa. 

 
Assim, ao abrigo do Estatuto do Direito de 
Oposição, consagrado na Lei n.º 24/98, de 26 de 
maio, baseando-se no princípio de oposição 
democrática constante no art.º 114.º, operada pela 
Lei Constitucional n.º 1/89, de 8 de julho, onde é 
reconhecido às minorias o direito de oposição 
democrática, os Vereadores do Partido Socialista 
vêm requerer a retirada do ponto em questão, 
aguardando pelo parecer da DGAL para posterior 
tomada de decisão em relação a esta matéria. 

 
Loures, 2 de fevereiro de 2018 

 
Os Vereadores do Partido Socialista 

 
 
 
(Indeferido pelo Sr. Presidente da Câmara) 
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Pela Sr.ª Vereadora Sónia Paixão, em 
representação do Partido Socialista, foi 
apresentado, ao abrigo do n.º 3 do artigo 2.º do 
Regimento da Câmara Municipal, recurso da 
decisão do Sr. Presidente que indeferiu o 
requerimento com o registo n.º E/13952/2018. 
 
 
 
Posto à votação o recurso obteve o resultado 
seguinte: 
 
(Votaram a favor as Sr.ªs Vereadoras e os Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 
pelo Partido Social Democrata. Votaram contra 
o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vice-
Presidente, a Sr.ª Vereadora e o Sr. Vereador 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 
pelo que, nos termos do disposto no ponto 3. 
do Artigo 2.º do Regimento da Câmara 
Municipal, o recurso foi indeferido) 

 
 
 
 

SIMAR 
Serviços Intermunicipalizados 

de Águas e Resíduos 
dos Municípios de Loures e Odivelas 

 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, dos 
Documentos Previsionais, para 2018, dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 60/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), na 
sua 1.ª reunião extraordinária, de 4 de 
dezembro de 2017, deliberou aprovar os 
Documentos Previsionais para 2018, em 
anexo; 

 
B. A Câmara Municipal, na sua 2.ª reunião 

extraordinária, realizada em 12 de dezembro 
de 2017, deliberou aprovar e submeter à 
aprovação da Assembleia Municipal que, ao 
abrigo da al. a) do n.º 1 do artigo 25.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, é o órgão competente para a sua 
aprovação, a proposta n.º 594/2017, relativa 
aos Documentos Previsionais dos SIMAR, 
para o ano de 2018; 

C. A Assembleia Municipal, na 2.ª reunião da 5.ª 
sessão ordinária, de 28 de dezembro de 2017, 
deliberou, por maioria, rejeitar a referida 
proposta n.º 594/2017, tendo a mesma sido 
devolvida à Câmara Municipal. 

 
 
Considerando, ainda, que: 
 
D. Não existem razões para alterar a proposta 

inicialmente apresentada, sendo ainda certo 
que quer a Câmara Municipal quer a 
Assembleia Municipal de Odivelas já 
aprovaram aqueles Documentos Previsionais. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º e da alínea a) 
do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprovar e submeter à 
aprovação da Assembleia Municipal de Loures os 
Documentos Previsionais de 2018 dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, nos termos 
propostos pelo Conselho de Administração 
daqueles Serviços, em anexo. 

 
 

Loures, 31 de janeiro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

(Rejeitada por maioria, com os votos contra 
das Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata e os votos favoráveis do Sr. 
Presidente da Câmara, Sr. Vice-Presidente, Sr.ª 
Vereadora e Sr. Vereador eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, os Documentos Previsionais de 2018 
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
encontram-se disponibilizados em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
Nota: Na sequência da rejeição da Proposta n.º 
60/2018, foi decidida a retirada a Proposta n.º 
61/2018 - ponto 2 da Ordem de Trabalhos. 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 011/DA/PJA 

 
de 29 de janeiro de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 30 de janeiro de 2018, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

Substituição do Sr. Diretor 
do Departamento de Ambiente 

 
Considerando a ausência do signatário no período 
de 1 a 2 de fevereiro, por motivo de férias, 
proponho que as competências que me foram 
subdelegadas no despacho n.º 91/2017 sejam 
assumidas pelo Sr. Chefe da Divisão de Serviços 
Públicos Ambientais, Dr. Rui Miguel Rodrigues 
Máximo dos Santos. 
 
Em caso de concordância superior, mais se 
propõe remeter a presente Informação ao 
DGMA/DGDA/EXPEDIENTE, para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

O Diretor do Departamento de Ambiente 
 

(a) Pedro Amorim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 021/DA/USA/FN 

 
de 1 de fevereiro de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 2 de fevereiro de 2018, 
pelo Sr. Diretor, em substituição, 

do Departamento de Ambiente 
 

Substituição em período de ausência 
 

Em face da ausência a 5 de fevereiro, e para 
garantir o regular funcionamento da Unidade de 
Sustentabilidade Ambiental, proponho que as 
competências que me estão subdelegadas pelo 
Sr. Diretor do Departamento de Ambiente, sejam 
subdelegadas à Dr.ª Ana Isabel Ribeiro. 
 
Caso a presente proposta mereça aprovação, 
solicito que dela se dê conhecimento à 
DGMA/DGDA/EXPEDIENTE para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

Por subdelegação de competências 
conforme despacho n.º 158/2017 

 
(a) Fernando Noivo 
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POLÍCIA MUNICIPAL 

 
 

DESPACHO n.º 40/2018 
 

de 1 de fevereiro de 2018 
 

Retificação do Despacho n.º 134/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade do meu anterior 
Despacho n.º 134/2017, datado de 15 de 
novembro de 2017, relativo à subdelegação de 
competências na Sr.ª Chefe de Divisão Jurídico-
Administrativa do Serviço de Polícia Municipal, 
Dr.ª Alexandra Maria de Carvalho Teixeira Gomes, 
procede-se, nos termos do disposto no artigo 174.º 
do novo Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pela 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 21 de outubro de 2017 e 
que dependam de conformidade com o presente 
despacho. 

 
 

O Comandante da Polícia Municipal de Loures 
 

(a) Paulo Rui da Costa Morgado 
(Comissário) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 37/DPCA/LPP 

 
de 30 de janeiro de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 1 de fevereiro de 2018, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

Gestão Orçamental 
Calendário de Modificações 

 
Para efeitos da gestão orçamental é importante 
que os serviços conheçam, independentemente da 
necessidade do planeamento anual das suas 
atividades e da sua execução orçamental, o 
calendário previsível de modificações orçamentais 
(alterações e revisões) para o ano de 2018. 
 
Com esta projeção, realizada de acordo com o 
histórico das modificações, pretende-se que os 
serviços organizem a gestão das necessidades 
orçamentais em concordância com este. 
 

Modificação Mês 
1.ª Alteração fevereiro\março 
1.ª Revisão abril\maio 
2.ª Alteração julho 
3.ª Alteração agosto\setembro 
4.ª Alteração dezembro 
 
Este calendário é indicativo, podendo ser 
necessário, no decorrer do exercício de 2018, 
proceder a outras modificações orçamentais. 
 
Caso nada obste o proposto, sugere-se a sua 
divulgação a todos os serviços. 
 
À consideração superior 

 
 

Chefe da Divisão de Planeamento 
e Controlo de Atividades 

 
(a) Luís Paulo Pereira 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

DESPACHO n.º 1193/2018 
 

Criação de subunidades orgânicas 
 

Considerando a adaptação permanente dos 
serviços às necessidades de funcionamento e a 
otimização dos recursos, a adoção de medidas 
que assegurem a maior eficiência e agilidade no 
funcionamento dos serviços, assim como a 
predominante realização de funções de natureza 
executiva, verifica-se a necessidade da existência 
de unidades orgânicas flexíveis com o nível de 
secção, coordenadas por coordenadores técnicos 
da carreira de assistente técnico. 
 
Desta forma e dentro dos limites fixados na a) n.º 
1 do artigo 4.º do Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 
235, de 1 de dezembro de 2015 - Despacho n.º 
14190/2015, e de acordo com o artigo 8.º do 
Decreto-Lei n.º 305/2009 de 23 de outubro, 
determino, a criação das seguintes Subunidades 
Orgânicas: 
 
Na dependência da UARH: 
 
Subunidade Administrativa - SADM 
Subunidade de Vencimentos e Abonos - SVA 

 
I 

Da Subunidade Orgânica Administrativa 
 

Compete, nomeadamente, à Subunidade 
Administrativa: 
 
a) Assegurar o controlo da assiduidade e da 
pontualidade dos trabalhadores; 
b) Promover e assegurar em funcionamento o 
sistema de controlo automático de assiduidade e 
pontualidade; 
c) Assegurar a emissão dos cartões identificativos 
e de meio de registo automático de assiduidade e 
de pontualidade dos trabalhadores municipais; 
d) Efetuar a gestão dos horários de trabalho e 
informar em matéria de horário de trabalho, de 
acordo com os normativos legais aplicáveis; 
 

e) Informar, de acordo com o regime legal 
aplicável, em matéria de licenças, faltas e férias, 
designadamente, licenças sem remuneração, 
parentalidade, estatuto de trabalhador estudante, 
faltas dadas por doença, por acidente de trabalho, 
por casamento, por falecimento, por deslocação a 
estabelecimento de ensino do responsável por 
educação a menor, por trabalhadores eleitos nas 
estruturas de representação coletiva dos 
trabalhadores, por candidatos a eleições para 
cargos públicos, por dirigentes associativos, por 
tratamento ambulatório, por conta do período das 
férias, e realizar todos os procedimentos 
inerentes; 
f) Aferir do direito a férias dos trabalhadores e 
promover a marcação de férias nos respetivos 
mapas para o efeito remetidos aos serviços; 
g) Assegurar os procedimentos administrativos 
relativos aos pedidos de intervenção da junta 
médica da ADSE e da CGA; 
h) Garantir os diferentes registos nas aplicações 
informáticas em matéria de licenças, férias e 
faltas, designadamente, dos certificados de 
incapacidade temporária, justificativos das 
ausências por doença do próprio ou por 
assistência a familiares; 
i) Assegurar os procedimentos administrativos 
relativos a acidentes de trabalho; 
j) Garantir os procedimentos de inscrição na ADSE 
e os relativos à atualização de dados dos 
beneficiários, manutenção anual de direitos dos 
beneficiários não titulares e anulação de 
beneficiários; 
k) Assegurar a instrução e remessa à CGA dos 
procedimentos de aposentação; 
l) Organizar e manter atualizados os processos 
individuais dos trabalhadores; 
m) Assegurar o atendimento no âmbito deste 
serviço, no edifício do Departamento de Recursos 
Humanos. 

 
 
II 

Da Subunidade Orgânica 
de Vencimentos e Abonos 

 
Compete, nomeadamente, à Subunidade de 
Vencimentos e Abonos: 
 
a) Processar as remunerações dos trabalhadores, 
onde se inclui os subsídios de férias e de natal, 
subsídio de refeição e outras prestações 
pecuniárias inerentes ao desempenho de funções; 
b) Processar suplementos remuneratórios, 
designadamente, de turno, de abono para falhas, 
despesas de representação, trabalho suplementar, 
noturno, bem como das prestações no âmbito dos 
encargos familiares e da parentalidade; 
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c) Proceder ao processamento de senhas de 
presença, subsídio de transporte e ajudas de 
custo, devidas aos membros da Câmara e 
Assembleia Municipal; 
d) Processar os honorários aos prestadores de 
serviço em nome individual com contrato de 
avença, assim como o envio do recibo à área 
financeira para emissão do respetivo cheque; 
e) Assegurar os descontos e retenções previstos 
na lei e a sua entrega às entidades ou serviços a 
que se destinem, bem como proceder aos 
descontos judiciais; 
f) Desenvolver os procedimentos necessários à 
organização, registo e cálculo dos boletins de 
trabalho suplementar e dos boletins itinerários e 
ajudas de custo; 
g) Proceder ao tratamento dos requerimentos de 
abono de família de crianças e jovens, abono de 
família pré-natal e bonificação por deficiência; 
h) Controlar a apresentação anual da prova de 
rendimentos e composição do agregado familiar 
para o apuramento da atribuição do abono de 
família, bem como da bolsa de estudo; 
i) Determinar e processar os montantes a pagar 
aos trabalhadores por extinção do vínculo, 
designadamente, caducidade, acordo, disciplinar, 
denúncia, licença sem remuneração; 
j) Emitir mensalmente as folhas de vencimento e 
os resumos de vencimentos para posterior envio à 
área financeira e, emissão e envio dos recibos de 
vencimento a todos os trabalhadores por meio 
eletrónico ou suporte de papel; 
k) Elaborar mapas e relações de desconto 
facultativos ou obrigatórios, processados nos 
vencimentos dos trabalhadores e enviar para as 
entidades competentes; 
l) Proceder ao registo de novos trabalhadores e 
atualização do cadastro de vencimentos dos 
trabalhadores, designadamente, quando há 
alterações de carreira, de categoria, de posição e 
nível remuneratórios ou mudança de unidade 
orgânica; 
m) Proceder e manter atualizado o cadastro 
biográfico dos trabalhadores a nível de agregado 
familiar, alteração de morada, habilitações e 
contas bancárias; 
n) Emitir as declarações anuais de IRS; 
o) Assegurar o atendimento em relação a 
vencimentos e abonos. 

 
12 de janeiro de 2018. 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Loures, 

 
(a) Bernardino Soares 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 23, de 1 de fevereiro de 2018] 
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