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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

10.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 14 de março de 2018 

 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA 
 

Justificada a falta do Sr. Vereador André Claro 
Amaral Ventura à presente Reunião. 

 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação apresentada pelas Sr.ªs Vereadoras e 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 121/2018 

 
Saudação à AMSAC 

pelo título de Campeão Distrital de Futsal 
Juniores A 

 
No passado dia 10 de março, a equipa de futsal 
Juniores A da AMSAC - Associação de Moradores 
de Santo António dos Cavaleiros sagrou-se 
campeã da Divisão de Honra da Associação de 
Futebol de Lisboa, atingindo o inédito título de 
Campeão Distrital do referido escalão. 
 
Este é um feito que em muito digna o Município de 
Loures, não apenas pelo mérito do título, mas 
sobretudo pelo culminar do sucesso atingido pelo 
mais alto escalão de formação, sinal evidente do 
determinante e empenhado trabalho de formação 
desportiva levado a cabo nesta importante 
modalidade desportiva de pavilhão, da qual 
recentemente Portugal se sagrou Campeão 
Europeu. 
 

A Câmara Municipal de Loures, reunida a 14 de 
março de 2018, delibera saudar a AMSAC pelo 
título alcançado, nas pessoas da sua direção, 
corpo técnico e atletas de formação, desejando os 
maiores sucessos para os desafios que se 
avizinham com o consequente apuramento para a 
Taça Nacional de Futsal Juniores A, prova 
organizada pela Federação Portuguesa de 
Futebol. 

 
 

Loures, 14 de março de 2018 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 

(a) Sónia Paixão 
 

(a) Nuno Dias 
 

(a) Rita Leão 
 

(a) António Marcelino 
 
 
 

Esta saudação, depois de aprovada, deverá ser 
enviada para as seguintes entidades: 
 
- AMSAC - Associação de Moradores de Santo 

António dos Cavaleiros, nomeadamente 
direção. 

- Equipa técnica e atletas da equipa de juniores 
A; 

- Junta de Freguesia da União das Freguesias 
de Santo António dos Cavaleiros e Frielas; 

- Federação Portuguesa de Futebol; 
- Associação de Futebol de Lisboa; 
- Aos órgãos de comunicação social. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação apresentada pelo Sr. Vice-Presidente. 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 122/2018 
 

A Associação de Moradores de Santo António dos 
Cavaleiros conquistou, no passado sábado, dia 10 
de março, o Campeonato Regional da Divisão de 
Honra da AFL, em juniores A, da época 
2017/2018. 
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Com esta vitória, a AMSAC garantiu o direito a 
participar na Taça Nacional, organizada pela 
Federação Portuguesa de Futebol, desejando-se 
desde já uma participação que honre os seus 
pergaminhos. 
 
A Câmara Municipal de Loures, reunida em 14 de 
março de 2018, reforça o mérito desta conquista 
do clube, dos seus atletas e treinadores, realçando 
a sua brilhante prestação e o trabalho efetuado ao 
longo dos anos em prol do futsal, da juventude de 
Santo António dos Cavaleiros e do concelho de 
Loures. 
 
Propomos ainda que desta saudação seja dado 
conhecimento ao clube, à Assembleia Municipal 
de Loures, à Assembleia e Executivo da União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas e que seja divulgada nos Órgãos de 
Comunicação Social locais e nacionais. 

 
 

Loures, 14 de março de 2018 
 

O VIce-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de ata da 6.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 17 de janeiro de 
2018. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador João 
Manuel Ferreira Calado, por não ter estado 
presente naquela Reunião) 
 
 
 
Projeto de ata da 3.ª Reunião Extraordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 2 de fevereiro de 
2018. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador João 
Manuel Ferreira Calado, por não ter estado 
presente naquela Reunião) 

 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 1.ª Alteração ao 
Orçamento 2018 e Opções do Plano 2018-2021. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 102/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Os documentos previsionais da Câmara 

Municipal, para o quadriénio 2018-2021, foram 
elaborados em setembro/outubro de 2017; 

 
B. De acordo com a atual execução orçamental 

existe a necessidade de proceder-se a 
reajustamentos nas dotações do Orçamento 
2018 e Opções do Plano 2018-2021, dos 
quais se destacam: 

 
- Ajustamento transversal a todas as unidades 

orgânicas nas rubricas do orçamento de 
pessoal; 

 
- Reforços das dotações em algumas ações das 

GOP, nomeadamente: Fardamentos e 
Equipamentos de Proteção Individual; RMAA; 
Espaços Exteriores do Bairro Municipal da 
Parcela 6, Catujal; Reparações em 
Equipamento Desportivo Coberto no 
Concelho; Reparação/Beneficiação de 
Equipamentos Escolares; Remodelação de 
Parques Infantis - acordos com JF; 
Intervenções Diversas em Parques Infantis e 
de Jogo e Recreio, Aquisição e Licenciamento 
de Software; Aquisição e Aluguer de Máquinas 
e Viaturas, juros relativos a Locações 
Operacionais e/ou Financeiras, reforços estes 
necessários por insuficiência de dotação ou 
por pagamentos transitados de 2017; 

 
C. Existe a necessidade de proceder-se ao 

reforço da dotação da ação “Defesa da 
Floresta contra Incêndios”, de modo a dar 
resposta ao disposto no n.º 3 do art.º 153.º do 
Orçamento de Estado (OE)/2018 - Regime 
excecional das redes secundárias de faixas de 
gestão do combustível; e igualmente da ação 
“Aquisição de Património Camarário - 
Edifícios” para fazer face ao pagamento da 
fração pertencente ao edifício, adquirida em 
2017, e cuja escritura não se celebrou e outras 
necessidades expectáveis; 

 
D. Existem ações cujas dotações, à data, 

permitem libertar verba para a compensação 
dos reforços propostos. 
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Tenho a honra de propor que: 
 
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do ponto 8.3 do Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação 
vigente, seja aprovada a 1.ª Alteração ao 
Orçamento 2018 e Opções do Plano 2018-2021, 
conforme documento em anexo. 

 
 

Loures, 8 de março 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 pelo Partido Social 
Democrata) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O documento 1.ª Alteração 
ao Orçamento 2018 e Opções do Plano 2018-
2021 encontra-se disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 

CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Proposta de aceitação da doação de imóvel sito 
na Freguesia de Bucelas, descrito sob a ficha 
predial n.º 3400/Bucelas, Artigo urbano 
1369/Bucelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 104/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A Junta de Freguesia de Bucelas informa da 

pretensão do alargamento do acesso ao Beco 
das Flores, com acesso pela Rua 25 de Abril, 
em Vila de Rei, na Freguesia de Bucelas; 

 
B. Foi recolhido o parecer favorável do 

Departamento de Obras Municipais/Divisão de 
Infraestruturas Rodoviárias e Espaço Público, 
com despacho do Sr. Vice-Presidente Paulo 
Piteira, relativamente à concordância do 
alargamento do acesso ao Beco das Flores, 
em Bucelas, bem como à sua integração no 
domínio público municipal, caraterizando o 

beco como um impasse de uso misto 
localizado em área residencial consolidada, 
com a largura de via de 3 metros, com falta de 
visibilidade e inclinação acentuada junto do 
entroncamento com a Rua 25 de Abril, não 
apresentando condições aceitáveis de 
segurança, pelo que o alargamento da zona 
de circulação do eixo viário permitirá melhorar 
a execução das manobras de inserção em 
ambos os arruamentos; 

 
C. Para o alargamento em causa é necessária a 

demolição do prédio urbano descrito na ficha 
predial n.º 3400/Bucelas, com 16 m2, inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo 
1369/Bucelas, propriedade privada, e cuja 
estimativa orçamental para a sua demolição o 
Departamento de Obras Municipais/Divisão de 
Equipamentos Coletivos, informa ser de 
3.922,00 € (três mil novecentos e vinte e dois 
euros), acrescido de IVA; 

 
D. O Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística/Divisão de Gestão Urbanística 
pronuncia-se favoravelmente à demolição e 
averbamento da área com 16 m2 no domínio 
público municipal; 

 
E. Os proprietários, Maria Aurora Lopes dos 

Santos Rodrigues, Aníbal Ferreira Rodrigues, 
Maria Margarida Lopes dos Santos Carvalho, 
Laurentino Maria Carvalho e Maria Natércia 
Lopes dos Santos Martins, pretendem doar ao 
Município de Loures o prédio com a área de 
16 m2 para o domínio público municipal, 
melhor identificado em planta anexa descrita 
na ficha predial n.º 3400/Bucelas, e inscrita no 
Serviço de Finanças de Loures sob o artigo 
1369, da freguesia de Bucelas: 

 
Identificação Predial: Ficha Predial n.º 
3400/Bucelas 
Identificação Matricial: Artigo urbano 
1369/Bucelas 
Área: 16 m2 
Valor Patrimonial: 6.900,00 € 
 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a aceitação da doação proposta pelos 
requerentes e atuais proprietários do prédio 
descrito na ficha predial n.º 3400/Bucelas, e 
inscrito no Serviço de Finanças de Loures sob o 
artigo 1369/Bucelas. 
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Loures, 7 de março de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 46686/DCA/2018 
Aquisição de serviços de fiscalização e 
coordenação de segurança para a empreitada 
de regularização fluvial e controlo de cheias da 
ribeira do Prior Velho - Sacavém 
Proposta de aprovação do programa do concurso, 
caderno de encargos, minuta de anúncio, proposta 
de autorização para início e tipo de procedimento, 
de nomeação do júri e de nomeação do gestor do 
contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 108/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Conforme solicitação efetuada pela Divisão de 

Infraestruturas Rodoviárias e Espaço Público 
(DIREP), através do documento/informação n.º 
0898/DIREP/AM, datada de 14/12/2017, 
webdoc E/121604/2017, com despacho 
superior de concordância, bem como 
conforme com as informações subsequentes 
movimentadas no referido webdoc, e pelas 
razões constantes de tais informações, foi 
manifestada a necessidade de instrução e 
lançamento de um procedimento aquisitivo, 

com vista à celebração de contrato para a 
“Aquisição de serviços de fiscalização e 
coordenação de segurança para a empreitada 
de regularização fluvial e controlo de cheias da 
ribeira do Prior Velho - Sacavém”; 

 
B. Nos termos da regra geral de escolha do 

procedimento (prevista no artigo 18.º do 
Código dos Contratos Públicos) bem como do 
valor máximo do benefício económico que 
pode ser obtido pela entidade adjudicatária 
com a execução do contrato a celebrar, se 
mostra adequado adotar o procedimento do 
tipo concurso público, com publicação de 
anúncio no Diário da República e no Jornal 
Oficial da União Europeia, tudo em 
conformidade, designadamente, com o 
previsto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 
18.º, 20.º, n.º 1, alínea a) e 474.º, n.º 3, alínea 
c), todos do Código dos Contratos Públicos; 

 
C. O órgão competente para contratar, autorizar 

a despesa, escolher o procedimento, aprovar 
os documentos pré-contratuais (Programa do 
Concurso, Caderno de Encargos e Minuta do 
Anúncio do procedimento), designar o júri, 
nomear o gestor do contrato, aprovar a minuta 
de contrato, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento aquisitivo em 
apreço, é a Câmara Municipal, uma vez que 
se estima que o Município de Loures venha a 
pagar o preço contratual de 390.243,50 € 
(trezentos e noventa mil duzentos e quarenta 
e três euros e cinquenta cêntimos), a que 
deverá acrescer o IVA à taxa legal em vigor, 
tudo à luz do disposto, designadamente, na 
alínea f), n.º 1, do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, no artigo 18.º 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
(repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11/04), e nos 
artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 
1, alínea a), 36.º, 46.º-A, 47.º, 67.º a 69.º, 
290.º-A e 474.º, n.º 3, alínea c), todos do 
Código dos Contratos Públicos; 

 
D. Que é necessário, nomeadamente, informar 

os fundamentos aduzidos pelo serviço 
requisitante para a fixação do preço base que 
consta no caderno de encargos e para a não 
adjudicação por lotes no procedimento, propor 
o júri a designar para o procedimento, bem 
como propor o gestor do contrato a celebrar, 
foi elaborado documento intitulado de 
“proposta de autorização para início e tipo de 
procedimento, para nomeação de júri e 
nomeação do gestor do contrato” que se 
anexa, também para efeitos de aprovação; 
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E. Foi verificado, nesta data, que a respetiva 
despesa será suportada através da rubrica 
1003 07010413 2018 I 51, conforme PRC n.º 
316/2018, datada de 25/01/2018. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto, designadamente, na alínea f) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, (repristinado pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04), e 
nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 
1, alínea a), 36.º, 46.º-A, 47.º, 67.º a 69.º, 290.º-A 
e 474.º, n.º 3, alínea c), todos do Código dos 
Contratos Públicos, aprovar: 
 
1. O programa do concurso, o caderno de 

encargos e a minuta do anúncio, enquanto 
peças do procedimento, que se anexam; 

 
2. O proposto no documento sob o título 

“proposta de autorização para início e tipo de 
procedimento, para nomeação de júri e 
nomeação do gestor do contrato”, que se 
anexa. 

 
 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 
 

(a) Paulo Piteira 
 

… 
 

Loures, 5 de março de 2018 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata, não tendo participado na votação o 
Sr. Vereador Nuno Ricardo da Conceição Dias) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Os documentos Programa 
do Concurso, Caderno de Encargos, Minuta do 
Anúncio do procedimento e Proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento, 
para nomeação de Júri e nomeação do gestor do 
contrato encontram-se disponíveis em suporte 
informático, para eventual consulta, no Gabinete 
Loures Municipal. 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da nova 
designação dos membros para composição do júri 
do procedimento concursal para os cargos de 
direção intermédia de 1.º, 2.º e 3.º graus. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 103/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Alguns membros do júri designados para os 

procedimentos concursais dos cargos 
dirigentes da Câmara Municipal de Loures 
(proposta n.º 424/2016, na 75.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
19/10/2016, e na 1.ª Reunião da 4.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 03/11/2016), alteraram a 
situação profissional que detinham; 

 
B. Se torna urgente garantir o normal 

funcionamento dos serviços, de modo a não 
afetar os munícipes que deles careçam; 

 
C. Compete à Assembleia Municipal designar os 

membros que integram a composição dos júris 
dos procedimentos concursais dos cargos 
dirigentes, sob proposta da Câmara Municipal, 
sendo compostos por um presidente e dois 
vogais. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal de Loures a nova designação dos 
membros para integrar a composição do júri do 
procedimento concursal da Câmara Municipal de 
Loures, com a seguinte composição: 
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Procedimento concursal para recrutamento e seleção do cargo de direção intermédia 

Diretor 
do Departamento de Ambiente (DA) 

Presidente: 
Dr. Carlos Manuel Rio Santos, Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Loures. 
Vogal: 
Dr. Carlos Manoel Viana Cunha Luz, Coordenador do Gabinete de Planeamento da Câmara 
Municipal de Loures. 
Eng.º Rui Manuel Batista Abreu, Diretor Delegado dos SIMAR de Loures e Odivelas. 

Chefe da Divisão 
de Gestão Documental e Arquivo 
(DGDA) 

Presidente: 
Dr. Carlos Manuel Rio Santos, Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Loures. 
Vogal: 
Dr. Júlio Esteves Ribeiro, Diretor do Departamento de Gestão e Modernização Administrativa 
da Câmara Municipal de Loures. 
Dr. Viriato Semião Ferreira de Aguilar, Chefe da Divisão de Contratação e Aprovisionamento 
da Câmara Municipal de Loures. 

Chefe da Divisão 
de Serviços Públicos Ambientais 
(DSPA) 

Presidente: 
Dr. Carlos Manuel Rio Santos, Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Loures. 
Vogal: 
Eng.º Rui Manuel Batista Abreu, Diretor Delegado dos SIMAR de Loures e Odivelas  
Dr.ª Paula Rita Marreiros, Chefe da Divisão de Administração Geral da Câmara Municipal de 
Loures. 

Chefe da Divisão 
Jurídico Administrativa 
(DJA) 

Presidente: 
Comissário Paulo Rui da Costa Morgado, Comandante da Polícia Municipal de Loures.  
Vogal: 
Dr. Carlos Manuel Rio Santos, Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Loures. 
Dr.ª Paula Rita Marreiros, Chefe de Divisão da Administração Geral da Câmara Municipal de 
Loures. 

Chefe da Unidade Administrativa 
de Recursos Humanos 
(UARH) 

Presidente: 
Dr. Carlos Manuel Rio Santos, Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Loures. 
Vogal: 
Dr.ª Regina Célia Gonçalves Agostinho janeiro, Presidente da Loures Parque. 
Dr.ª Susana Paula Custódio Santos Fonseca, Chefe da Divisão de Gestão Financeira da 
Câmara Municipal de Loures. 

Chefe da Unidade 
de Igualdade e Cidadania 
(UIC) 

Presidente: 
Dr. Carlos Manuel Rio Santos, Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Loures. 
Vogal: 
Dr.ª Regina Célia Gonçalves Agostinho janeiro, Presidente da Loures Parque. 
Dr.ª Paula Rita Marreiros, Chefe de Divisão da Administração Geral da Câmara Municipal de 
Loures. 

Chefe da Unidade 
do Serviço Veterinário Municipal 
(USVM) 

Presidente: 
Dr. Carlos Manuel Rio Santos, Diretor do Departamento de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Loures. 
Vogal: 
Dr.ª Regina Célia Gonçalves Agostinho janeiro, Presidente da Loures Parque. 
Dr.ª Susana Paula Custódio Santos Fonseca, Chefe da Divisão de Gestão Financeira da 
Câmara Municipal de Loures. 

 
 

Loures, 7 de março 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 pelo Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela Assembleia Municipal 
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Proposta de transferência de verba para o Centro 
de Cultura e Desporto do Município de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 112/2018 

 
Considerando que: 
 
A. No orçamento do município, para o ano 

económico de 2018, está prevista uma 
dotação de 110.000,00 €, na classificação 
03.03/04.07.01.01, destinada a apoiar a 
atividade cultural, recreativa e desportiva 
desenvolvida pelo Centro de Cultura e 
Desporto do município de Loures; 

 
B. O valor orçamentado é inferior ao estipulado 

no Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro, 
que fixa como limite máximo de transferência, 
3,5% do somatório das remunerações e 
pensões, respetivamente dos trabalhadores e 
aposentados inscritos na instituição 
beneficiária da transferência, calculado pelo 
montante ilíquido multiplicado por 12 meses; 

 
C. No caso do Centro de Cultura e Desporto do 

município de Loures, esse limite para o ano de 
2018 é de 350.908,68 €; 

 
D. O Centro de Cultura e Desporto do Município 

de Loures é uma pessoa coletiva legalmente 
constituída e dotada de personalidade jurídica, 
que se enquadra nas organizações previstas 
no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 
de janeiro. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, aprovar a transferência de 
verba para o Centro de Cultura e Desporto do 
Município de Loures, com o NIF 501284141, no 
valor de 110.000,00 € (cento e dez mil euros), a 
ser pago de acordo com o seguinte calendário: 
 
Março – 1.ª tranche no valor de 27.560,00 € (vinte 
sete mil e quinhentos e sessenta euros); 
 
A partir do mês de abril - transferência mensal no 
valor de 9.160,00 € (nove mil cento e sessenta 
euros). 

 
 
 
 
 

Loures, 7 de março de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Proposta de aprovação da admissão de 3 
trabalhadores para constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, a afetar ao Departamento de 
Educação, para exercício de funções em 
estabelecimentos de ensino do concelho, por 
utilização de reserva de recrutamento interna de 
procedimento concursal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 119/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 2.ª reunião 

extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 12 de dezembro de 2017, e na 1.ª e 2ª 
reuniões da 5.ª sessão ordinária da 
Assembleia Municipal, realizadas em 21 e 28 
de dezembro de 2017, respetivamente, foram 
aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa 
de Pessoal para o ano de 2018; 

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

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

 
C. Em resultado do procedimento concursal para 

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

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

Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 
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E. O montante máximo a afetar ao recrutamento 
de trabalhadores necessários à ocupação de 
postos de trabalho previstos e não ocupados 
no Mapa de Pessoal foi aprovado pela 
Câmara Municipal de Loures e inscrito na 
classificação económica do orçamento 
municipal 01.01.04.04 - recrutamento de 
pessoal para novos postos de trabalho; 

 
F. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de Assistentes Técnicos para 
exercício de funções nos estabelecimentos de 
ensino do concelho, atendendo ao não 
cumprimento de rácios, resultante do aumento 
da população escolar, e a situações de grande 
absentismo em determinados agrupamentos 
escolares; 

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

 
Loures, 7 de março de 2018 

 
A Vereadora 

 
(a) Maria Eugénia Coelho 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

Proposta de abertura de procedimento concursal 
para ocupação de 11 postos de trabalho, nos 
termos e para os efeitos do disposto no Artigo 10.º 
da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 120/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 2.ª Reunião 

Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 12 de dezembro de 2017, e na 1.ª e 2.ª 
Reuniões da 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, realizadas em 21 e 28 
de dezembro de 2017, respetivamente, foram 
aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa 
de Pessoal para o ano de 2018; 

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho da categoria de 
Técnico Superior e de Especialista de 
Informática do grau 1 nível 2; 

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

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

 
D. Na 9.ª Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal, realizada a 28/02/2018, 
reconheceu-se que as funções exercidas 
pelos trabalhadores abaixo indicados 
correspondem a necessidades permanentes e 
que o seu vínculo jurídico não é o adequado: 

 
 

Nome Funções 
Área 
de 

Formação 
Graciete Jesus Morais 
Coelho Ramalheiro 

Técnico 
Superior Direito 

Helena Maria Mariano 
Candeias 

Técnico 
Superior 

Gestão 

Jocelina Laurindo Abrantes Técnico 
Superior Direito 

Maria João da Silveira 
Duarte 

Técnico 
Superior 

Higiene 
e Segurança 
no Trabalho 

Marta Seixo d' Oliveira 
Salgado 

Técnico 
Superior 

Engenharia 
Florestal 
e Recursos 
Naturais 

Nelson Filipe Joaquim 
Nunes 

Técnico 
Superior 

Direito 

Renata Gabriela Pedro 
Guilherme 

Técnico 
Superior Direito 

Sandra Luísa Oliveira 
Rafael 

Técnico 
Superior 

Biblioteca 
e Documentação 
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Susana Alexandre 
Nascimento G. Entrezede 

Técnico 
Superior 

Engenharia 
Zootécnica 

Tânia Cristina Matias 
Abrigada 

Técnico 
Superior 

Enfermagem 

Tiago Araújo Guerreiro 
Teixeira 

Especialista 
Informática 

Engenharia 
Informática 

 
E. De acordo com o disposto no artigo 8.º da Lei 

n.º 112/2017, de 29 de dezembro, a integração 
destes trabalhadores no mapa de pessoal é 
feita mediante a constituição de vínculos de 
emprego público por tempo indeterminado e 
precedida de aprovação em procedimentos 
concursais; 

 
F. A abertura de procedimento concursal, nos 

termos da lei mencionada no ponto anterior, 
está dispensada da autorização prevista no n.º 
5 do artigo 30.º da LTFP e do cumprimento 
das regras gerais de controlo de recrutamento 
constantes de legislação orçamental; 

 
G. De acordo com o estabelecido no artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, o 
recrutamento de trabalhadores necessários à 
ocupação de postos de trabalho previstos, e 
não ocupados, no mapa de pessoal é 
precedido de aprovação pela Câmara 
Municipal. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, delibere aprovar a 
abertura de procedimento concursal para a 
ocupação dos seguintes 11 postos de trabalho, 
nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 
10.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro: 
 

Carreira Área de Formação 
Postos 

de 
Trabalho 

Técnico 
Superior Direito 4 

Técnico 
Superior Gestão 1 

Técnico 
Superior 

Higiene 
e Segurança no Trabalho 

1 

Técnico 
Superior 

Engenharia Florestal 
e Recursos Naturais 1 

Técnico 
Superior Biblioteca e Documentação 1 

Técnico 
Superior 

Engenharia Zootécnica 1 

Técnico 
Superior Enfermagem 1 

Especialista de 
Informática Engenharia Informática 1 

TOTAL 11 

Loures, 7 de março de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL 
 

Proposta de designação de representante do 
Município de Loures no Conselho de 
Administração da sociedade MARL - Mercado 
Abastecedor da Região de Lisboa, S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 105/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Ana Paula dos Santos Vinagre Dias Rosário, 

representante do município no Conselho de 
Administração da sociedade MARL - Mercado 
Abastecedor da Região de Lisboa, S.A., 
apresentou pedido de renúncia ao cargo, 
mediante carta dirigida ao presidente do 
conselho de administração; 

 
B. Face a esta ocorrência, torna-se necessário 

proceder à sua substituição, designando novo 
representante do município para o Conselho 
de Administração da sociedade MARL - 
Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, 
S.A.; 

 
C. Compete à Câmara Municipal, de acordo com 

o previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a designação dos seus 
representantes na assembleia geral das 
empresas locais, assim como os seus 
representantes em quaisquer outras entidades 
nas quais o município participe. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto 
no artigo 33.º, n.º 1, alínea oo), da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, delibere designar Paulo Rui 
Luís Amado, para integrar o Conselho de 
Administração da sociedade MARL - Mercado 
Abastecedor da Região de Lisboa, S.A., cuja 
idoneidade, capacidade, experiência de gestão e 
sentido de interesse público se afiguram 
adequados ao desempenho das inerentes 
funções. 



 

 
N.º 6 

  

 
 

14 de MARÇO 
de 2018 

 
 
 
 

14 

 

Loures, 7 de março de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por 4 votos a favor, 5 votos em 
branco, 1 voto nulo e 1 voto contra, mediante 
escrutínio secreto) 

 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de transferência de verbas para 
Agrupamentos de Escolas e entidades parceiras 
no âmbito do Serviço de Apoio à Família, 
referentes a material didático para prolongamento 
de horário. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 111/2018 

 
Considerando que: 
 
No âmbito do Serviço de Apoio à Família, é 
necessária a transferência de verbas aos 
agrupamentos de escolas e às entidades parceiras 
que, em colaboração com o Município, se 
disponibilizam a equipar o serviço de 
prolongamento de horário nos respetivos jardins 
de infância dos equipamentos escolares do 
concelho de Loures para o ano letivo 2017/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro, artigo 33.º, n.º 1, 
alínea hh), aprovar a transferência de verbas aos 
agrupamentos de escolas e às entidades parceiras 
no âmbito do Serviço de Apoio à Família, referente 
a material didático para prolongamento de horário, 
conforme quadros infra: 
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Quadro 1 
 

N.º 
Identificação 

Fiscal 

Agrupamento 
de Escolas Equipamento N.º 

Crianças Total Total 
Agrupamento 

600085236 4 de outubro Jardim de Infância 
de Bucelas 5 200,00 € 200,00 € 

600074757 Catujal-Unhos EB de Unhos 46 325,00 € 325,00 € 

600079929 José Afonso Jardim de Infância 
de Frielas 28 325,00 € 325,00 € 

600074544 Portela e Moscavide EB da Quinta da Alegria 26 325,00 € 325,00 € 

600079465 João Villaret 

EB do Zambujal 25 200,00 € 

1.200,00 € 

EB 
de Santo Antão do Tojal 20 200,00 € 

EB de São Julião do Tojal 51 400,00 € 

EB de A-das-Lebres 21 200,00 € 

Jardim de Infância 
de Pintéus 10 200,00 € 

600079325 N.º 1 de Loures 

EB de Montemor 14 200,00 € 

1.125,00 € 

EB de Loures 42 325,00 € 

EB de Casaínhos 13 200,00 € 

EB de Fanhões 21 200,00 € 

EB de A-dos-Cãos 9 200,00 € 

600079767 Eduardo Gageiro 

EB de Sacavém 41 325,00 € 

925,00 € 

EB n.º 3 de Sacavém 13 200,00 € 

Jardim de Infância 
da Quinta de São José 

24 200,00 € 

Jardim de Infância 
dos Terraços da Ponte 19 200,00 € 

600079007 Santa Iria de Azóia 

EB da Bela Vista 46 325,00 € 

1.250,00 € 

EB da Covina 14 200,00 € 

EB de Via Rara 46 325,00 € 

EB n.º 5 
de Santa Iria de Azóia 17 200,00 € 

EB n.º 6 
de Santa Iria de Azóia 9 200,00 € 

Total 560 5.675,00 € 5.675,00 € 
 
 
Quadro 2 
 

N.º 
Identificação 

Fiscal 
Entidade Equipamento N.º 

Crianças Total Total 
Parceiro 

501400206 Associação O Saltarico 
EB Flamenga 11 200,00 € 

525,00 € 
EB Fernando Bulhões 45 325,00 € 

501926712 APEE EB1/JI Alto da Eira EB Alto da Eira 46 325,00 € 325,00 € 

503058793 APEE da Escola Primária 
n.º 3 de Loures EB Fanqueiro 88 450,00 € 450,00 € 

503845531 APEE EB1/JI do Infantado EB do Infantado 80 450,00 € 450,00 € 

503903051 
Irmandade 
da Santa Casa Misericórdia 
de Loures 

J.I. da Manjoeira 12 200,00 € 200,00 € 
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504949853 APEE da EB n.º 3 da Bobadela EB n.º 3 da Bobadela 19 200,00 € 200,00 € 

505361736 APEE do JI da Bobadela JI da Bobadela 49 325,00 € 325,00 € 

505293447 APEE da EB n.º 1 da Bobadela EB n.º 1 da Bobadela 22 200,00 € 200,00 € 

501354760 Jardim de Infância O Nosso Mundo 
JI da Apelação 46 325,00 € 

525,00 € 
EB n.º 1 Apelação 20 200,00 € 

502346841 Centro Social 
D. Nuno Álvares Pereira 

EB Fetais 38 325,00 € 

975,00 € EB Quinta das Mós 26 325,00 € 

EB n.º 1 de Camarate 32 325,00 € 

509065686 APEE da EB1/JI da Fonte Santa EB da Fonte Santa 46 325,00 € 325,00 € 

501683755 Centro Social e Paroquial 
de S. Pedro de Lousa 

EB 
Cabeço de 
Montachique 

15 200,00 € 

600,00 € 
JI de Salemas 6 200,00 € 

EB Lousa 22 200,00 € 

505426390 
APEE 
Agrupamento 
General Humberto Delgado 

EB 
Quinta do Conventinho 47 325,00 € 

650,00 € EB 
Santo António 
dos Cavaleiros 

33 325,00 € 

504927493 APEE da EB1/JI da Portela EB da Portela 72 400,00 € 400,00 € 

505136562 APEE da EB/JI do Prior Velho EB do Prior Velho 66 400,00 € 400,00 € 

503389684 APEE 
da EB1 n.º 4 de São João da Talha 

EB n.º 1 
São João da Talha 18 200,00 € 

800,00 € 
EB n.º 2 
São João da Talha 3 200,00 € 

EB n.º 4 
São João da Talha 13 200,00 € 

EB Vale Figueira 3 200,00 € 

Total 878 7.350,00 € 7.350,00 € 

 
 

Loures, 7 de março de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo participado na votação o Sr. Vereador António Manuel Lopes 
Marcelino por ser Diretor do Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azóia) 
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Proposta de transferência de verbas para Juntas 
de Freguesia, relativas a apoio em transporte 
escolar – 1.º período escolar do ano letivo de 
2017-2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 113/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, artigo 

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

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

regulamenta o modo como se procede à 
atribuição deste apoio; 

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

299/84 e no Dec.-Lei n.º 7/2003, de 15 de 
janeiro e no plano de transportes escolares de 
2017/2018, submetido para apreciação ao 
Conselho Municipal de Educação a 
07/06/2017 e aprovado em Reunião de 
Câmara de 25/07/2017 sob proposta n.º 
399/2017; 

 
D. O apoio em transporte escolar destina-se a ser 

atribuído em períodos escolares através das 
Juntas de Freguesia aos alunos que por falta 
de vaga, área ou curso foram 
compulsivamente encaminhados para fora do 
concelho. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro, artigo 33.º, n.º 1, 
alínea gg), aprovar a transferência de verba 
relativa ao apoio em transporte escolar, para as 
Juntas de Freguesia, no valor total de 7.560,59 € 
(sete mil quinhentos e sessenta euros e cinquenta 
e nove cêntimos), referente ao 1.º período escolar 
do ano letivo 2017/2018: 
 
Junta de Freguesia de Bucelas 
NIF: 506651517 
Valor: 218,80 € 
 
 
Junta de Freguesia de Loures 
NIF: 506849171 
Valor: 3.048,34 € 
 
 

União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação 
NIF: 510835384 
Valor: 340,66 € 
 
 
União das Freguesias de Moscavide e Portela 
NIF: 510838162 
Valor: 200,20 € 
 
 
União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho 
NIF: 510839355 
Valor: 757,92 € 
 
 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela 
NIF: 510839533 
Valor: 2.719,87 € 
 
 
União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal 
NIF: 510839657 
Valor: 274,80 € 
 
 
 
Total: 7.560,59 € 

 
 

Loures, 7 de março de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de transferência de verbas para 
entidades aderentes ao Carnaval Infantil 2018 e 
de revogação parcial da deliberação incidente 
sobre a Proposta n.º 33/2018 [publicitada em L o u r e sL o u r e sL o u r e sL o u r e s  
MUNICIPAL, Edição n.º 2, de 17 de janeiro de 2018, pág.s 
31 e 32], na parte relativa à atribuição de verba à 
Associação Cantinho das Crianças do Prior Velho. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 114/2018 
 

Considerando que: 
 
A. No dia 9 de fevereiro de 2018 foi comemorado 

o Carnaval Infantil, na cidade de Loures, numa 
organização que envolveu as Juntas de 
Freguesia, os Agrupamentos de Escolas da 
rede escolar concelhia e as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social com 
valência educativa; 

 
B. O corso envolveu a participação de alunos de 

10 Agrupamentos de Escolas concelhios, 13 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social e 1 Junta de Freguesia, tornando-se 
preponderante o apoio financeiro de 2,00 € por 
aluno, para a aquisição de materiais que 
visam a execução dos fatos e máscaras; 

 
C. A presente proposta assenta num processo de 

acertos de transferências financeiras 
aprovadas na deliberação de câmara nº 
33/2018 de 17.01.2018. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
artigo 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, aprovar: 
 
a) a transferência de verbas referentes ao apoio 

financeiro às entidades aderentes, num total 
de 476,00 € (quatrocentos e setenta e seis 
euros), conforme abaixo especificado:  

 
Agrupamento de Escolas n.º 1 de Loures 
N.º de alunos: 193 
Contribuinte: 600079325 
Verba a transferir: 386,00 € 
 
 
Agrupamento de Escolas da Portela e Moscavide 
N.º de alunos: 45 
Contribuinte: 600074544 
Verba a transferir: 90,00 € 
 
 
Total n.º de alunos: 238 
Total de verba a transferir: 476,00 € 
 
 
 
 

b) a revogação da deliberação de Câmara sob 
proposta n.º 33/2018, de 17/01/2018, relativa à 
transferência de verba à Associação Cantinho 
das Crianças do Prior Velho, contribuinte n.º 
502858486, com o valor de 148,00 € (cento e 
quarenta e oito euros). Esta instituição 
cancelou a sua participação no desfile de 
Carnaval, não tendo sido efetuada a 
transferência de verba. 

 
 

Loures, 7 de março de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aceitação de projetos e de 
transferência de verbas para os Agentes 
Socioeducativos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 115/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Regulamento de Apoio aos Projetos 

Socioeducativos foi aprovado por unanimidade 
na 16.ª Reunião Ordinária de Câmara, de 24 
de agosto de 2011, e na 4.ª Sessão Ordinária 
da Assembleia Municipal, de 29 de setembro 
de 2011; 

 
B. O Regulamento Municipal de Apoio a Projetos 

Socioeducativos estabelece, no seu Artigo 8.º, 
datas limite de candidatura diferenciadas para 
os agentes: até 31 de outubro para 
Agrupamentos de Escolas e Instituições 
Particulares de Solidariedade Social e até 31 
de dezembro para Associações de Pais e 
Encarregados de Educação, no entanto as 
candidaturas assinaladas com um asterisco (*) 
não cumpriram este requisito regulamentar; 

 
C. No presente ano letivo foram rececionadas 57 

candidaturas, sendo que 22 são de 
Agrupamentos de Escolas, 3 da Escola 
Secundária de Camarate, 21 são de 
Associações de Pais e Encarregados de 
Educação e 11 de Instituições Particulares de 
Solidariedade Social; 
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D. Foram rececionadas cinquenta e sete 
candidaturas para a implementação de ações 
dirigidas a crianças e jovens que integram a 
rede de ensino público concelhia, cumprindo 
as disposições devidamente regulamentadas; 

 
E. A análise dos cinquenta e sete Projetos 

remetidos refletiu os critérios definidos no 
Regulamento para esse efeito. 

 
 
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 aceitação dos projetos 
assinalados com um asterisco (*), bem como a 
aprovação de transferência de verbas aos agentes 
socioeducativos, num total de 71.993,97 € (setenta 
e um mil novecentos e noventa e três euros e 
noventa e sete cêntimos), conforme abaixo 
especificado, considerando-se o calendário letivo 
2017/2018. 
 
1. 
 

 
Agrupamentos de Escolas 

 
Contribuinte 

Verba 
a 

transferir 
Agrupamento de Escolas 
Maria Keil 

600079198 3.814,72 € 

Agrupamento de Escolas 
da Portela e Moscavide (*) e (**) 600074544 1.257,60 € 

Agrupamento de Escolas 
Eduardo Gageiro (**) 

600079767 3.688,96 € 

Agrupamento de Escolas 
de Camarate 
D. Nuno Álvares Pereira 

600074226 3.353,60 € 

Agrupamento de Escolas 
n.º 1 de Loures (*) 600079325 3.353,60 € 

Agrupamento de Escolas 
4 de outubro 600085236 3.353,60 € 

Agrupamento de Escolas 
João Villaret (*) 600079465 4.108,16 € 

Agrupamento de Escolas 
José Afonso 

600079929 2.557,12 € 

Agrupamento de Escolas 
da Bobadela (*) 600079694 3.437,44 € 

Agrupamento de Escolas 
General Humberto Delgado (*) 

600079899 2.808,64 € 

Agrupamento de Escolas 
Catujal-Unhos (***) 600074757 8.288.92 € 

Agrupamento de Escolas 
São João da Talha 

600079341 3.185,92 € 

Agrupamento de Escolas 
Santa Iria de Azóia 600079007 3.605,12 € 

Escola Secundária de Camarate 600036545 3.185,92 € 
 Total 49.999,32 € 

 
(*) O apoio referente ao Agrupamento de Escolas 
da Portela e Moscavide assenta na verba atribuída 
pela avaliação numérica e cedência de transporte 
ao Monte da Matinha em Melides para atividades 
preparatórias e posterior transporte de alunos, 

docentes e equipamento para o Acampamento, a 
decorrer no Geoparque de Arouca, com recurso à 
frota municipal, apoio logístico valorizado em 
7.275,80 €. 
 
(**) O apoio referente ao Agrupamento de Escolas 
Eduardo Gageiro assenta na verba atribuída pela 
avaliação numérica a que acresce o valor de 
150,50€ dado em apoio logístico com a cedência 
de transporte. 
 
(***) O apoio referente ao Agrupamento de 
Escolas do Catujal-Unhos assenta na verba 
atribuída pela avaliação do ano letivo anterior e 
pela avaliação deste ano. 
 
 
2. 
 

Associações de Pais 
e Encarregados de Educação Contribuinte 

Verba 
a 

transferir 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola EB1 da Covina 

507602838 1.072,61 € 

Associação de Pais 
e de Encarregados de Educação 
para a Escola Básica 
Dr. Catela Gomes 

509654720 481,58 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
de Bucelas 

503670910 481,58 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Básica de Via Rara 

504447050 1.860,65 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
das Escolas EB1/JI 
da Portela da Azóia 

508384320 1.094,50 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola E.B1/ 
Jardim de Infância da Portela 

504927493 612,92 € 

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

509368212 1.773,09 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola do Ensino Básico 
do 1.º Ciclo n.º 3 da Bobadela (*) 

504949853 1.488,52 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do Jardim de Infância 
e Escola do Ensino Básico 
de A-dos-Cãos 

508591740 963,16 € 

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

503389684 1.576,08 € 

Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da 
EB1/JI n.º 1 da Bobadela 

505293447 1.554,19 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola EB 2,3 
de Santa Iria de Azóia 

502641495 722,37 € 
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Associação de Pais e 
Encarregados de Educação 
da Escola Básica do Alto da Eira 

501926712 503,47 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola EB1 n.º 2 de Bobadela 

514319488 809,93 € 

 Total 14.994,65€ 

 
 
3. 
 

Instituições Particulares 
de Solidariedade Social Contribuinte 

Verba 
a 

transferir 
Associação dos Moradores 
de Santo António dos Cavaleiros 501116516 638,75 € 

Jardim de Infância 
O Nosso Mundo 

501354760 656,25 € 

ABA 
Associação Beneficente de Ajuda 504647270 446,25 € 

Nuclisol – Jean Piaget – 
Associação 
para o Desenvolvimento da 
Criança, 
a Integração e a Solidariedade 

502909927 743,75 € 

Associação Dr. João dos Santos 503045020 551,25 € 
Jardim de Infância 
Nossa Senhora dos Anjos 500846740 630,00 € 

Associação 
Cantinho da Pequenada 503666602 630,00 € 

Associação O Saltarico 501400206 673,75 € 

Centro Popular Infantil 
Nascer do Sol 501391509 

 
647,50 € 

Conselho Português 
para os Refugiados - CPR 503013862 

 
726,25 € 

Centro Social de Sacavém 
501404457 

 
656,25 € 

 Total 7.000,00 € 

 
 

Loures, 8 de março de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 110/2018 
 

Considerando que: 
 
A. A Sociedade Recreativa Musical 1.º de agosto 

Santa Iriense, com o NIF 501121587, realizou 
o 1.º Estágio Regional de Karaté, no Pavilhão 
António Feliciano Bastos, no dia 16 de 
dezembro de 2017, entre as 08H30 e as 
20H00; 

 
B. A utilização do Pavilhão António Feliciano 

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

 
C. A ocupação teve a duração de onze horas e 

trinta minutos, correspondendo a um valor 
total a pagamento de 148,95 € (cento e 
quarenta e oito euros e noventa e cinco 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão António Feliciano 
Bastos, à Sociedade Recreativa Musical 1.º de 
agosto Santa Iriense, no valor total de 148,95 € 
(cento e quarenta e oito euros e noventa e cinco 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 7 de março de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 116/2018 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da EB de Via Rara solicitou a 
utilização do Pavilhão Desportivo da EB de 
Santa Iria de Azóia, nos dias 1 de abril, 6 de 
maio e 3 de junho de 2017, para realização de 
um torneio com alunos do Agrupamento de 
Escolas de Santa Iria de Azóia; 

 
B. A utilização do espaço solicitado corresponde 

ao valor de 71,40 € (setenta e um euros e 
quarenta cêntimos); 

 
C. Foi solicitado apoio à autarquia, através da 

isenção de pagamento pela utilização acima 
indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização à Associação 
de Pais e Encarregados de Educação da EB de 
Via Rara, contribuinte n.º 504447050, no valor de 
71,40 € (setenta e um euros e quarenta cêntimos). 

 
 

Loures, 7 de março de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 117/2018 
 

Considerando que: 
 
A. O Agrupamento de Escolas n.º 1 de Loures 

solicitou a utilização do Cineteatro dos 
Bombeiros Voluntários de Loures, no dia 17 de 
novembro de 2017, para realização da entrega 
dos diplomas de Quadro de Valor, Quadro de 
Excelência e Mérito Desportivo; 

 

B. A utilização do espaço solicitado corresponde 
ao valor de 29,90 € (vinte e nove euros e 
noventa cêntimos); 

 
C. Foi solicitado apoio à autarquia, através da 

isenção de pagamento pela utilização acima 
indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea 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, conjugado com o n.º 2 do artigo 
10.º do Quadro Normativo de Cedência e 
Utilização do Cineteatro de Loures, aprovar a 
isenção do pagamento pela respetiva utilização ao 
Agrupamento de Escolas n.º 1 de Loures, 
contribuinte n.º 600079325, no valor de 29,90 € 
(vinte e nove euros e noventa cêntimos). 

 
 

Loures, 7 de março de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 118/2018 
 

Considerando que: 
 
A. O Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 

solicitou a utilização da sala Herberto Goulart, 
da Biblioteca Municipal Ary dos Santos, entre 
20 e 23 de fevereiro, para dinamização de 11 
sessões de visionamento de filmes, no âmbito 
da realização da 5.ª edição do Festival PLAY – 
Festival Internacional de Cinema Infantil e 
Juvenil de Lisboa; 

 
B. A utilização do espaço solicitado corresponde 

ao valor de 71,50 € (setenta e um euros e 
cinquenta cêntimos); 

 
C. Foi solicitado apoio à autarquia, através da 

isenção de pagamento pela utilização acima 
indicada. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização ao 
Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, 
contribuinte n.º 600079767, no valor de 71,50 € 
(setenta e um euros e cinquenta cêntimos). 

 
 

Loures, 7 de março de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

CP 21/2017 
Empreitada de substituição de condutas em 
Caneças (Fase II) 
Proposta de aprovação da minuta de contrato para 
empreitada de substituição de condutas em 
Caneças (Fase II). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 107/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures, na sua 6.ª 

Reunião Ordinária, de 17 de janeiro de 2018, 
deliberou aprovar a proposta apresentada pelo 
Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
número 440/2017, de 22 de dezembro de 
2017, inerente ao teor do relatório final do Júri 
do procedimento e consequente adjudicação 
da empreitada de substituição de condutas em 
Caneças (Fase II), por um prazo de 9 (nove) 
meses, à concorrente Construbuild - Services, 
Lda., pelo preço global de 567.420,80 € 
(quinhentos e sessenta e sete mil 
quatrocentos e vinte euros e oitenta cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

 

B. Tendo em conta o valor do contrato, e nos 
termos dos artigos 88.º e ss. do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, foi 
prestada caução, através de garantia bancária 
emitida, em 5 de fevereiro de 2018, pelo 
adjudicatário; 

 
C. Por deliberação de 26 de fevereiro de 2018, 

tomada na sua 9.ª Reunião Ordinária, o 
Conselho de Administração dos SIMAR 
deliberou aprovar e remeter às Câmaras 
Municipais de Loures e Odivelas a minuta de 
contrato a celebrar; 

 
D. As Câmaras Municipais de Loures e de 

Odivelas são os órgãos competentes para 
aprovar a minuta do contrato face ao valor do 
procedimento contratual. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, na redação em vigor, aprovar a 
minuta de contrato, em anexo, para empreitada de 
substituição de condutas em Caneças (Fase II). 

 
 

Loures, 7 de março de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

CONTRATO 
DE EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS 

n.º__/18/CP 
 

CP 21/2017 
Empreitada de substituição de condutas 

em Caneças 
(Fase II) 

 
Entre: 
 
PRIMEIRO: Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, adiante designado como primeiro 
outorgante ou entidade adjudicante, com sede na 
Rua Ilha da Madeira, n.º 2, em Loures (NIPC) n.º 
680009671, representado neste ato por 
Bernardino José Torrão Soares, Presidente do 
Conselho de Administração, no uso de 
competência delegada conferida por deliberação 
do Conselho de Administração de 27.11.2017; 
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SEGUNDO: Construbuild - Services, Lda., adiante 
designada como segundo outorgante ou 
adjudicatário, pessoa coletiva (NIPC) n.º 
509944647, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de ________ sob o n.° 
_______, com sede em _____________, 
representada neste ato por 
_________________________, portador do 
Cartão do Cidadão/Bilhete de Identidade com o n.º 
_________, na qualidade de representante legal 
da _____________, o qual tem poderes para 
outorgar o presente contrato, conforme consta da 
Certidão Permanente com o Código de Acesso 
____________, subscrita em ______________e 
válida até ________, consultada na presente data, 
documento que se anexa a este Contrato. 
 
É acordado e pelo presente reduzido a escrito o 
Contrato de Empreitada de Obras Públicas de 
substituição de condutas em Caneças (Fase II), 
adjudicado ao segundo outorgante, pelo Conselho 
de Administração destes Serviços a 22.12.2017, 
aprovado pela Câmara Municipal de Loures a 
17.01.2018 e pela Câmara Municipal de Odivelas 
a 10.01.2018, tendo a minuta deste contrato sido 
aprovada em _______ pelo Conselho de 
Administração destes Serviços, aprovada pela 
Câmara Municipal de Loures a _______ e pela 
Câmara Municipal de Odivelas a _______ e que 
se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula1.ª 

(Objeto do Contrato) 
 

O adjudicatário obriga-se a: 
 
1- Efetuar a Empreitada de substituição de 

condutas em Caneças (Fase lI) nos termos 
exigidos pelo Caderno de Encargos do 
Concurso, o qual inclui as Cláusulas Gerais, 
as Cláusulas Técnicas, os Elementos de 
Solução da Obra que compõem o Projeto de 
Execução, o Plano de Segurança e Saúde, 
bem como de acordo com a sua Proposta 
datada de 15.09.2017; 

 
2- A fornecer todos os materiais e a realizar 

todos os trabalhos necessários à execução da 
obra, indicados nas referidas Peças e 
constantes do Mapa de Quantidades e 
Qualidades de Trabalho (Medições), 
nomeadamente: 

 
- Todos os trabalhos preparatórios e acessórios 

à execução da obra; 
 
- Implementação de desenvolvimento do Plano 

de Segurança e Saúde; 
 

- Implementação e desenvolvimento do Plano 
de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição; 

 
- Limpeza da Obra; 
 
- Movimentação de terras e escavações e 

estacas. 
 
 

Cláusula 2.ª 
(Preço contratual) 

 
1- Pela execução deste contrato e pelo 

cumprimento das demais obrigações 
decorrentes do mesmo, a entidade adjudicante 
pagará ao adjudicatário o valor de 567.420,80 
€ (quinhentos e sessenta e sete mil 
quatrocentos e vinte euros e oitenta cêntimos), 
referente ao valor da execução da empreitada, 
ao qual acresce o valor de 34.045,25 € (trinta 
e quatro mil e quarenta e cinco euros e vinte e 
cinco cêntimos) relativo ao imposto sobre o 
valor acrescentado (IVA). 

 
2- O preço total a pagar e referido no número 

anterior, discrimina-se de acordo com a Lista 
de Preços Unitários anexa e de acordo com a 
proposta do adjudicatário. 

 
 
 

Cláusula 3.ª 
(Condições de pagamento) 

 
1- A entidade adjudicante compromete-se a 

proceder ao pagamento do preço nas 
condições e prazos a seguir discriminados: 

 
1.1. Os pagamentos a efetuar pela entidade 

adjudicante têm uma periodicidade mensal, 
sendo o seu montante determinado por 
medições mensais a realizar de acordo com o 
disposto no Caderno de Encargos. 

 
1.2. Os pagamentos decorrentes do presente 

contrato serão efetuados mediante 
transferência bancária, até sessenta dias após 
entrada de cada fatura que, deverá ser 
rececionada na R. Ilha da Madeira, n.º2 – 
2674-504 Loures, no prazo máximo de 5 dias 
úteis da data da sua emissão. 

 
1.3. Os autos de medição são elaborados de 

acordo com o modelo e instruções fornecidas 
pelo diretor de fiscalização da obra. 
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1.4. Cada auto de medição deve referir todos os 
trabalhos constantes do plano de trabalhos 
que tenham sido concluídos durante o mês, 
sendo a sua aprovação pelo diretor de 
fiscalização da obra condicionada à realização 
completa daqueles. 

 
1.5. O pagamento de trabalhos a mais e dos 

trabalhos de suprimento de erros e omissões é 
feito nos termos previstos nos números 
anteriores, mas com base nos preços que lhes 
forem, em cada caso, especificamente 
aplicáveis, nos termos do art.º 373.º do CCP. 

 
1.6. Em caso de discordância por parte da 

entidade adjudicante quanto aos valores 
indicados na fatura, deve esta comunicar ao 
adjudicatário, por escrito, os respetivos 
fundamentos, ficando este obrigado a prestar 
os esclarecimentos necessários ou a proceder 
à emissão de nova fatura corrigida. 

 
 

Cláusula 4.ª 
(Revisão de preços) 

 
1- A revisão de preços contratuais, como 

consequência de alteração dos custos de mão 
de obra, de materiais ou de equipamentos de 
apoio durante a execução da empreitada é 
efetuada nos termos do disposto no Decreto-
Lei n.º 6/2004, de 6 de janeiro, de acordo com 
o disposto nas Cláusulas Gerais do Caderno 
de Encargos (Cláusula 37.ª). 

 
2- A revisão de preços obedece à Fórmula, 

descriminada na Cláusula 64.ª do Caderno de 
Encargos. 

 
3- Os diferenciais de preços, para mais ou para 

menos, que resultem da revisão de preços da 
empreitada são incluídos na situação dos 
trabalhos. 

 
 

Cláusula 5.ª 
(Prazos de execução do contrato) 

 
1- O adjudicatário obriga-se a: 
 
1.1. Iniciar a execução da obra na data de 

conclusão da consignação total, ou da 
primeira consignação parcial, ou ainda na data 
em que a entidade adjudicante comunique ao 
adjudicatário a aprovação do plano de 
segurança e saúde, caso esta última data seja 
posterior, sem prejuízo do plano de trabalhos 
aprovado; 

 

1.2. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos 
de execução previstos no plano de trabalhos 
em vigor; 

 
1.3. Concluir a execução da obra e solicitar a 

realização de vistoria da obra, para efeitos de 
receção provisória, no prazo de 9 meses (nove 
meses), a contar da data da sua consignação 
ou da data em que o primeiro outorgante 
comunique ao adjudicatário a aprovação do 
plano de segurança e saúde, nos termos 
previstos na lei, caso esta última data seja 
posterior. 

 
2- No caso de se verificarem atrasos 

injustificados na execução dos trabalhos em 
relação ao plano de trabalhos em vigor, 
imputáveis ao adjudicatário, este é obrigado, a 
expensas suas, a tomar todas as medidas de 
reforço de meios de ação e de reorganização 
da obra necessários à recuperação dos 
atrasos e ao cumprimento do prazo de 
execução. 

 
3- Quando o segundo outorgante, por sua 

iniciativa, proceda à execução de trabalhos 
fora das horas regulamentares ou por turnos, 
sem que tal se encontre previsto no Caderno 
de Encargos ou resulte de causa de força 
maior, pode o primeiro outorgante exigir-lhe o 
pagamento dos acréscimos de custos das 
horas suplementares de serviço a prestar pelo 
representante da fiscalização. 

 
 
 

Cláusula 6.ª 
(Caução e outras garantias) 

 
Para garantia do exato e pontual cumprimento das 
obrigações assumidas neste contrato, o segundo 
outorgante prestou, a favor do primeiro outorgante, 
caução no valor total de 28.371,04 € (vinte e oito 
mil trezentos e setenta e um euros e quatro 
cêntimos), correspondente a 5% do preço total da 
adjudicação, com exclusão do IVA, através de 
garantia bancária n.º 2018.00445 emitida por 
Lisgarante, S.A. a 05.02.2018. 

 
 
 

Cláusula 7.ª 
(Classificação orçamental 
da dotação da despesa) 

 
(a Divisão Financeira inscreverá o compromisso) 
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Cláusula 8.ª 
(Local de Execução) 

 
A empreitada objeto do presente contrato será 
executada no Concelho de Odivelas. 

 
 

Cláusula 9.ª 
(Consignação dos Trabalhos) 

 
1- No prazo máximo de 30 (trinta) dias contados 

da data de celebração do presente contrato, 
far-se-á a consignação da obra, nos termos do 
disposto no art.º 359.º do CCP. 

 
2- Se dada a extensão e a importância da obra 

não for possível efetuar-se a consignação na 
sua totalidade, serão realizadas consignações 
parciais, nos termos do preceito aludido no 
número anterior. 

 
 

Cláusula 10.ª 
(Direção da Obra) 

 
1- O segundo outorgante, antes da consignação 

da obra, confirmará, por escrito o nome do 
Diretor da Obra apresentado em sede de 
concurso, acompanhado da declaração 
subscrita pelo técnico designado, com 
assinatura reconhecida, assumindo a 
responsabilidade pela direção da obra e 
comprometendo-se a desempenhar essa 
função com proficiência e assiduidade. 

 
2- A substituição do técnico designado na 

Proposta para Diretor de Obra só será 
autorizada, em caso de força maior 
devidamente justificado e aceite pelo primeiro 
outorgante. 

 
3- O Diretor de Obra deverá acompanhar 

assiduamente os trabalhos e estar presente no 
local da obra sempre que para tal seja 
convocado, não podendo invocar outras 
ocupações ou dificuldade de deslocação. 

 
4- O Diretor de Obra será obrigatoriamente 

coadjuvado em permanência pelos outros 
técnicos designados na proposta, nas várias 
especialidades envolvidas, que respondem 
diretamente e com conhecimento de causa por 
todas as questões pertinentes que se 
relacionem com as suas respetivas 
especialidades. 

 
 
 
 

5- As funções do Diretor de obra podem ser 
acumuladas com as de representante do 
empreiteiro, ficando então o mesmo diretor 
com poderes necessários para responder, 
perante o Diretor de Fiscalização da Obra, 
pela marcha dos trabalhos. 

 
 

Cláusula 11.ª 
(Responsável de Higiene, Segurança e Saúde) 

 
O adjudicatário, antes da consignação dos 
trabalhos, confirmará, por escrito, o nome do 
responsável de higiene, saúde e segurança, 
acompanhada por uma declaração subscrita pelo 
técnico designado, com assinatura reconhecida 
assumindo a responsabilidade pelas funções 
comprometendo-se a desempenhá-las com 
proficiência e assiduidade. 

 
 

Cláusula 12.ª 
(Livro de Registo de Obra) 

 
O segundo outorgante deverá organizar um 
registo de obra, em livro adequado, com folhas 
numeradas e rubricadas por si e pela Fiscalização, 
contendo informação detalhada, sistemática e de 
fácil consulta de todas as ocorrências mais 
importantes relacionadas com a execução dos 
trabalhos. 

 
 

Cláusula 13.ª 
(Fiscalização) 

 
1- O primeiro outorgante notificará o segundo 

outorgante da identidade do Diretor de 
Fiscalização da Obra, que terá poderes 
bastantes e estará habilitado com os 
elementos indispensáveis a resolver todas as 
questões que lhe sejam postas pelo segundo 
outorgante o efeito da normal prossecução 
dos trabalhos. 

 
2- As determinações e instruções da fiscalização 

serão obrigatoriamente confirmadas por 
escrito e não poderá ser invocada a presença 
ou ausência dos agentes de Fiscalização para 
ilibar o segundo outorgante das obrigações do 
presente contrato. 

 
3- A Fiscalização decidirá todos os problemas 

que possam surgir, referentes à qualidade e 
aceitação de materiais fornecidos e trabalho 
executado, bem como quanto ao ritmo e 
progresso do trabalho, à interpretação dos 
planos e especificações e à realização do 
presente contrato por parte do segundo 
outorgante. 
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4- A Fiscalização, mediante autorização do 
primeiro outorgante, terá poderes para 
suspender os trabalhos, total ou parcialmente, 
quando houver incumprimento do Plano de 
Segurança e Saúde ou das disposições deste 
contrato. 

 
5- A presença ou ausência de elementos da 

Fiscalização não poderá ser invocada para 
ilibar o segundo outorgante das obrigações 
inerentes à empreitada, nem tão pouco a 
aprovação, por eles, exime, total ou 
parcialmente, o empreiteiro da sua obrigação 
de emprego dos materiais, conforme 
estabelecido na Cláusula Primeira e sua 
correta aplicação. 

 
 

Cláusula 14.ª 
(Receção Provisória e Garantia) 

 
1- Logo que a obra esteja concluída ou que, por 

força do presente contrato, parte ou partes 
dela possam ou devam ser recebidas 
separadamente, proceder-se-á, a pedido do 
adjudicatário ou por iniciativa da entidade 
adjudicante, à sua vistoria para o efeito de 
receção provisória, nos termos dos artigos 
394.º e seguintes do CCP. 

 
2- Em seguida à receção provisória, proceder-se-

á à elaboração da conta final da empreitada, 
nos termos do disposto no art.º 399.º e 
seguintes do CCP. 

 
3- O prazo de garantia inicia-se na data do Auto 

de Receção Provisória e varia de acordo com 
o defeito da obra, nos seguintes termos: 

 
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a 

elementos construtivos estruturais; 
 
b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a 

elementos construtivos não estruturais ou 
instalações técnicas; 

 
c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a 

equipamentos afetos à obra, mas dela 
autonomizáveis. 

 
4- Sempre que ocorram receções provisórias 

parcelares, o prazo de garantia estabelecido 
no número anterior conta-se, para cada um 
dos trabalhos recebidos, a partir da data da 
respetiva receção provisória parcial. 

 
 
 

5- Durante o prazo de garantia o adjudicatário 
obriga-se a efetuar, imediatamente e à sua 
custa, as substituições de materiais ou 
equipamentos e a executar os trabalhos de 
reparação que sejam indispensáveis para 
assegurar a perfeição e o uso normal da obra 
nas condições previstas. 

 
6- Excetuam-se do disposto no número anterior 

as substituições e os trabalhos de 
conservação que derivem do uso normal da 
obra ou de desgaste e depreciação normais 
consequentes da sua utilização para os fins a 
que se destina. 

 
 

Cláusula 15.ª 
(Receção Definitiva) 

 
1- Findo o prazo de garantia e por iniciativa do 

primeiro ou do segundo outorgante, proceder-
se-á a nova vistoria de todos os trabalhos da 
empreitada. 

 
2- Se em resultado da vistoria, as obras não 

apresentarem deficiências, deteriorações, 
indícios de ruína ou falta de solidez pelos 
quais deva responsabilizar-se o adjudicatário, 
proceder-se-á à receção definitiva. 

 
3- Feita a receção definitiva de toda a obra, 

serão restituídas ao adjudicatário as quantias 
retidas como garantia ou a que qualquer outro 
título tiver direito e promover-se-á pela forma 
própria, à extinção da caução prestada. 

 
 

Cláusula 16.ª 
(Sanção por violação dos prazos contratuais) 

 
1- Se o adjudicatário não concluir a obra no 

prazo contratualmente estabelecido, acrescido 
das prorrogações acordadas ou legais, nos 
termos do disposto no art° 403° do CCP, ser-
lhe-á aplicada, até à sua conclusão ou até á 
rescisão do contrato, uma sanção pecuniária 
diária de: 

 
a) 1‰ (um por mil) do valor da adjudicação, no 

primeiro período correspondente a um décimo 
do prazo; 

 
b) Em cada período subsequente de igual 

duração, a sanção sofrerá um aumento de 0,5 
‰ (zero vírgula cinco por mil), não podendo, 
na sua globalidade exceder 20% do valor da 
adjudicação. 

 



 

 
N.º 6 

  

 
 

14 de MARÇO 
de 2018 

 
 
 
 

27 

 

2- Se o adjudicatário não respeitar qualquer 
prazo parcial vinculativo fixado nas Cláusulas 
Especiais do Caderno de Encargos, a 
entidade adjudicante, fica com a faculdade de 
aplicar a sanção pecuniária diária estabelecida 
no n.º 2 do art.º 403.º do CCP. 

 
Se o atraso respeitar ao início da execução da 
empreitada de acordo com o Plano de Trabalhos 
em vigor, a entidade adjudicante, caso não opte 
pela rescisão do contrato, aplicará ao empreiteiro, 
até que este a inicie, uma sanção pecuniária diária 
de 1‰ (um por mil) do valor da adjudicação. 

 
 

Cláusula 17.ª 
(Cessão da posição contratual 

e subempreitada) 
 

1- O adjudicatário não poderá ceder a sua 
posição contratual ou quaisquer direitos ou 
obrigações decorrentes do presente contrato, 
sem a autorização prévia e por escrito da 
entidade adjudicante. 

 
2- O adjudicatário não poderá, sem autorização 

da entidade adjudicante, contratar 
subempreitadas para além das que estão 
previstas na Proposta. 

 
 

Cláusula 18.ª 
(Resolução do contrato) 

 
1- O incumprimento por qualquer das partes, dos 

deveres resultantes do presente contrato 
confere, nos termos do disposto no CCP, à 
outra parte o direito de resolver o contrato, 
sem prejuízo das correspondentes 
indemnizações legais. 

 
2- O direito de resolução será exercido se, após 

notificação do não cumprimento das suas 
obrigações e decorrido o prazo que lhe for 
fixado na notificação, o adjudicatário não tiver 
sanado o incumprimento 

 
3- Em caso de resolução esta produzirá efeitos 

na data indicada na notificação enviada ao 
adjudicatário. 

 
4- Havendo resolução do contrato consideram-se 

compensados os trabalhos a menos com os 
trabalhos a mais que tenham sido efetuados 
no âmbito do presente contrato ou de contrato 
adicional a este. 

 
 
 

Cláusula 19.ª 
(Outros Encargos) 

 
1- Todas as despesas decorrentes da celebração 

do presente contrato e bem assim os encargos 
de natureza fiscal são da responsabilidade do 
adjudicatário. 

 
2- São ainda da única responsabilidade do 

adjudicatário, os encargos com: 
 
a) A indemnização de todos os danos que, na 

execução da obra, sejam causados a 
terceiros, nomeadamente com o uso de 
explosivos e emprego de viaturas, máquinas 
ou equipamentos causadores de vibrações ou 
trepidações; 

 
b) As indemnizações devidas a terceiros pela 

constituição de servidões ou ocupação 
temporárias sobre prédios particulares, 
necessárias à execução da empreitada; 

 
c) Os trabalhos necessários ao restabelecimento 

de todos os serviços afetados, incluindo 
remoção e reposição de infraestruturas 
existentes, sempre que estejam previstos no 
Projeto patente a concurso e tal se revele 
indispensável para a execução da obra; 

 
d) O que for necessário para a execução 

completa dos trabalhos abrangidos na 
presente empreitada; 

 
e) O reforço de meios de ação necessários para 

recuperação de atrasos; 
 
f) As medidas necessárias para evitar ou reduzir 

em tanto quanto possível, incómodos aos 
moradores e transeuntes, quando os trabalhos 
forem executados nas proximidades de 
povoações, de aglomerados populacionais 
e/ou simples habitações; 

 
g) A manutenção e reparação de todas as vias 

de comunicação públicas ou privadas que 
hajam sido afetadas em consequência dos 
trabalhos desta empreitada; 

 
h) As operações de limpeza final da obra, bem 

como a limpeza de todas as vias por onde 
tenha circulado o tráfego durante a execução 
dos trabalhos; 

 
i) A reposição das áreas afetas aos estaleiros no 

estado em que se encontravam anteriormente 
à instalação daquele. 
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Cláusula 20.ª 
(Documentos Integrantes) 

 
Fazem parte integrante deste contrato e a eles se 
recorrerá quando necessário: 
 
a) Os suprimentos dos erros e das omissões ao 

caderno de encargos identificados pelos 
concorrentes, expressamente aceites pelo 
órgão competente para a decisão de contratar; 

 
b) Os esclarecimentos e as retificações relativos 

ao caderno de encargos do concurso; 
 
c) O caderno de encargos que inclui as 

Cláusulas Gerais e Especiais e todos os 
elementos de solução da obra (projeto de 
execução); 

 
d) A proposta adjudicada; 
 
e) Os esclarecimentos sobre a proposta 

adjudicada prestados pelo adjudicatário; 
 
f) Todos os outros documentos que sejam 

referidos no clausulado contratual ou no 
caderno de encargos do concurso. 

 
 

Cláusula 21.ª 
(Interpretação de dúvidas ou divergências) 

 
1- As normas constantes do Código dos 

Contratos Públicos relativas à fase de 
formação e de execução do contrato 
prevalecem sobre quaisquer disposições das 
peças do procedimento com elas 
desconformes. 

 
2- Em caso de dúvidas ou no caso de ocorrerem 

divergências entre os vários documentos que 
se consideram integrados no presente 
Contrato, se não puderem solucionar-se pelas 
regras gerais de interpretação, prevalecem os 
documentos pela ordem indicada na cláusula 
anterior. 

 
 

Cláusula 22.ª 
(Foro Competente) 

 
Para dirimir as questões emergentes do presente 
contrato será competente o Tribunal Administrativo 
do Círculo de Lisboa. 

 
 
 
 
 

Cláusula 23.ª 
(Disposições finais) 

 
1- O presente contrato foi precedido de 

procedimento de Concurso Público autorizado 
por deliberação do Conselho de Administração 
de 14.07.2017, no uso de competências 
delegadas por deliberação do C.A., sob 
proposta da Câmara Municipal de Loures e 
Câmara Municipal de Odivelas de 08.10.2014, 
a mesma deliberação que aprovou as peças 
do procedimento e nomeou os elementos do 
júri. 

 
2- A decisão de adjudicação e a aprovação da 

minuta relativa ao presente contrato constam 
da deliberação do Conselho de Administração 
de ___ e de ___ respetivamente, no uso de 
competências na deliberação supra referida. 

 
3- O encargo total, com exclusão do IVA, 

resultante do presente contrato, é de 
567.420,80 € (quinhentos e sessenta e sete 
mil quatrocentos e vinte euros e oitenta 
cêntimos) 

 
4- O encargo deste contrato para o ano 

económico de 2018 é de 470.000,00 € 
(quatrocentos e setenta mil euros) e para o 
ano de 2019 é de 131.466,05 € (cento e trinta 
e um mil quatrocentos e sessenta e seis euros 
e cinco cêntimos), com IVA incluído. 

 
5- Os pagamentos ao abrigo do presente 

contrato serão efetuados após verificação dos 
formalismos legais em vigor para o 
processamento das despesas públicas. 

 
6- Depois de o segundo outorgante ter feito 

prova de que tem a sua situação regularizada, 
relativamente a dívidas por impostos ao 
Estado português e por contribuições para a 
segurança social, este contrato é elaborado 
em duplicado, sendo um exemplar para cada 
um dos outorgantes, os quais declararam 
celebrá-lo livremente, pelo que vai ser 
assinado pelos representantes de ambas as 
partes. 

 
 

Primeiro Outorgante 
 
 

Segundo Outorgante 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 60/2018 
 

de 1 de março de 2018 
 

Revogação parcial do Despacho n.º 75/2017 
 

Ao abrigo do disposto no artigo 38.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o 
previsto no artigo 50.º, al. a), do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, revogo 
parcialmente o meu despacho n.º 75/2017, datado 
de 25 de outubro, nos pontos 2.2., 2.3 e 2.6 do 
Capítulo III, no que respeita às competências 
delegadas e subdelegadas na Senhora Vereadora 
Maria Eugénia Cavalheiro Coelho, respeitantes ao 
Departamento de Coesão Social e Habitação e ao 
Gabinete do Contrato Local de Segurança. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir do dia 
1 de março de 2018. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 61/2018 
 

de 1 de março de 2018 
 

Exoneração do Cargo de Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Presidência 

 
Considerando que: 
 
Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 43.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os 
membros dos gabinetes de apoio à presidência 
são designados e exonerados pelo presidente da 
câmara municipal; 
 
 
 

Através do meu Despacho n.º 71/2017, de 23 de 
outubro, foi designado Rui Pedro de Sampaio 
Pedroso Monteiro para Adjunto do meu gabinete; 
 
Determino, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 
42.º e n.º 4 do artigo 43.º todos do Anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, a exoneração de 
Rui Pedro de Sampaio Pedroso Monteiro das 
funções de Adjunto do Gabinete de Apoio à 
Presidência. 
 
O presente Despacho produz efeitos a partir de 1 
de março 2018. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

DESPACHO n.º 62/2018 
 

de 1 de março de 2018 
 

Designação do Cargo de Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Vereação 

 
Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 2 do 
artigo 42.º e n.ºs 4 e 5 do artigo 43.º todos do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem 
como dos artigos 11.º e 12.º ambos do Decreto-Lei 
n.º 11/2012, de 20 de janeiro aplicável por 
remissão do n.º 5 do artigo 43.º do referido Anexo 
I à Lei n.º 75/2013, designo Rui Pedro de Sampaio 
Pedroso Monteiro para exercer funções de Adjunto 
no Gabinete de Apoio à Vereação, para apoio 
pessoal da Sr.ª Vereadora Maria Eugénia Coelho. 
 
É conferida a autorização prevista no n.º 3 do 
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro. 
 
Para efeitos do artigo 12.º do atrás identificado 
Decreto-Lei n.º 11/2012 a nota curricular do ora 
designado consta em anexo ao presente 
despacho, que produz efeitos a partir de 1 de 
março de 2018. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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Nota Curricular 
 

Nome: Rui Pedro Sampaio Pedroso Monteiro 
 
Habilitações académicas: Frequência do 4.º ano 
de Gestão de empresas na Universidade Lusíada 
 
Carreira Profissional: Gestor de compras na 
empresa JAMOG entre 1991 e 1994; Gestor de 
compras e tesoureiro na empresa Multipessoal, 
SGPS entre 1995 e 2001; Administrador da 
empresa EDUCA, EEM entre março de 2002 e 
outubro de 2013. 
 
De 1 de novembro de 2013 a 31 de maio de 2015, 
Adjunto do Gabinete de Apoio à Vereação. 
De 1 de junho de 2015 a 20 de outubro de 2017, 
Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência. 

 
 
 

DESPACHO n.º 63/2018 
 

de 1 de março de 2018 
 

Exoneração do Cargo de Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Vereação 

 
Considerando que: 
 
Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 43.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os 
membros dos gabinetes de apoio à vereação são 
designados e exonerados pelo presidente da 
câmara municipal; 
 
Através do meu Despacho n.º 114/2017, de 8 de 
novembro, foi designado Nuno Ricardo Dinis de 
Abreu como Adjunto do Gabinete de Apoio à 
Vereação, para apoio pessoal da Sr.ª Vereadora 
Maria Eugénia Coelho; 
 
Determino, ao abrigo do disposto nos n.ºs 2 e 3 do 
artigo 42.º e n.º 4 do artigo 43.º, todos do Anexo I 
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
exoneração de Nuno Ricardo Dinis de Abreu das 
funções de Adjunto do Gabinete de Apoio à 
Vereação. 
 
O presente Despacho produz efeitos a partir de 1 
de março 2018. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 

DESPACHO n.º 64/2018 
 

de 1 de março de 2018 
 

Designação do Cargo de Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Presidência 

 
Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 42.º e n.ºs 4 e 5 do artigo 43.º todos do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem 
como dos artigos 11.º e 12.º ambos do Decreto-Lei 
n.º 11/2012, de 20 de janeiro aplicável por 
remissão do n.º 5 do artigo 43.º do referido Anexo 
I à Lei n.º 75/2013, designo Nuno Ricardo Dinis de 
Abreu para exercer funções de Adjunto no 
Gabinete de Apoio à Presidência. 
 
É conferida a autorização prevista no n.º 3 do 
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro. 
 
Para efeitos do artigo 12.º do atrás identificado 
Decreto-Lei n.º 11/2012 a nota curricular do ora 
designado consta em anexo ao presente 
despacho, que produz efeitos a partir de 1 março 
de 2018. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Nota Curricular 
 

Nome: Nuno Ricardo Dinis de Abreu 
 
Habilitações Académicas: Licenciatura em Gestão 
de Empresas pela Universidade de Évora, em 
2001; 
 
Formação Profissional: Pós-graduação - 
Profissionalização em Serviço, pela Universidade 
Aberta, em 2011. 
Curso de Especialização - Valorização Técnica 
Orientada para Administração Escolar, pelo INA - 
Instituto Nacional de Administração, IP, em 2008. 
Formação Profissional em Sistemas de Gestão da 
Qualidade ISO: 9001:2000, em 2008. 
Mini MBA em Gestão, pela primavera Academy, 
em 2007. 
Curso de Formação Pedagógica de Formadores, 
em 2002. 
Membro da Ordem dos Contabilistas Certificados 
desde 2002. 
 



 

 
N.º 6 

  

 
 

14 de MARÇO 
de 2018 

 
 
 
 

31 

 

Experiência Profissional: Entre 2014 e 2017 
exerceu a função de Presidente do Conselho de 
Administração na Loures Parque - Empresa 
Municipal de Estacionamento, E.M., Unipessoal, 
Lda.. 
Entre 2011 e 2014 exerceu a função de 
Administrador Executivo na HPEM - Higiene 
Pública, E.E.M.. 
Entre 2005 e 2011 exerceu funções de Direção na 
Eptoliva - Escola Profissional. 
Entre 2006 e 2007 exerceu funções enquanto 
formador no IEFP - Instituto de Emprego e 
Formação Profissional. 
Entre 2003 e 2006 foi docente na Eptoliva - Escola 
Profissional. 
Entre 2003 e 2007 foi docente no IG - Escola 
Profissional. 
Entre 2003 e 2007 foi responsável pelo 
desenvolvimento de vários módulos em Cursos de 
Formação Profissional orientados para a Criação e 
Gestão de Pequenos Negócios, no NERGA - 
Núcleo Empresarial. 
Em 2002 exerceu as funções de Técnico Superior 
responsável pela execução administrativa e 
financeira do Programa Comunitário AGRIS, na 
Associação Florestal BALFLORA. 

 
 
 

DESPACHO n.º 65/2018 
 

de 1 de março de 2018 
 

Exoneração do Cargo de Secretária 
do Gabinete de Apoio à Vereação 

 
Considerando que: 
 
Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 43.º do 
Anexo l à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, os 
membros dos gabinetes de apoio à vereação são 
designados e exonerados pelo presidente da 
câmara municipal; 
 
Através do meu Despacho n.º 115/2017, de 8 de 
novembro, foi designada Carla Cristina Ferreira 
Lopes Manso como Secretária do Gabinete de 
Apoio à Vereação, para apoio pessoal da Sr.ª 
Vereadora Maria Eugénia Coelho; 
 
Determino, ao abrigo do disposto nos n.ºs 2 e 3 do 
artigo 42.º e n.º 4 do artigo 43.º todos do Anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a exoneração 
de Carla Cristina Ferreira Lopes Manso das 
funções de Secretária do Gabinete de Apoio à 
Vereação. 
 

O presente Despacho produz efeitos a partir de 1 
de março 2018. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 67/2018 
 

de 5 de março de 2018 
 

Dia da Mulher - 8 de março 
Dispensa dos Trabalhadores 

 
Este ano, sob o mote “os direitos não caem do céu 
... conquistam-se”, a Câmara Municipal de Loures 
comemora mais uma vez o Dia Internacional da 
Mulher. 
 
Assim, de forma a possibilitar a participação dos 
trabalhadores na iniciativa que se vai realizar no 
dia 8 de março, determino a dispensa de serviço 
dos mesmos, a partir das 14h00, salvaguardando-
se que esta dispensa terá que ser coordenada 
com os serviços que, pela sua natureza, se 
considerem indispensáveis, pelo que o seu 
funcionamento deve ser assegurado. 
 
Para efeitos de assiduidade, deverão solicitar a 
declaração de presença no próprio dia, junto da 
organização e entregar ao seu superior 
hierárquico. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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DESPACHO n.º 69/2018 
 

de 2 de março de 2018 
 

Republicação 
do Despacho n.º 75/2017, 

de 25 de outubro 
 

Considerando que o Despacho n.º 75/2017, de 25 
de outubro foi retificado pelo Despacho n.º 
82/2017, de 30 de outubro e pelo Despacho n.º 
1/2018, de 4 de janeiro, tendo ainda sido 
parcialmente revogado pelo despacho n.º 60/2018, 
de 1 de março, procede-se, em anexo, à sua 
republicação. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

ANEXO 
 
I 
 

SR. VICE-PRESIDENTE, 
PAULO JORGE PITEIRA LEÃO 

SRA. VEREADORA, 
MARIA EUGÉNIA CAVALHEIRO COELHO 

SR. VEREADOR 
ANTÓNIO MANUEL POMBINHO 

COSTA GUILHERME 
 

A. Observando os seguintes CRITÉRIOS 
GERAIS: 

 
1. O dever de executar e velar pelo cumprimento 

das deliberações da Assembleia e da Câmara 
Municipal; 

 
2. A delegação da competência prevista na 

alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
redação em vigor, a qual abrange a decisão 
de todos os assuntos relacionados com a 
gestão e direção dos recursos humanos afetos 
às respetivas áreas de atividade, com exceção 
de atos relativos à alteração do respetivo 
vínculo contratual, designadamente: 

 
a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 

decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço; 

 

b) Autorizar férias, mediante os respetivos mapas 
e requerimentos, dos trabalhadores da 
unidade orgânica e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 

c) Controlar a assiduidade, visando informações, 
mapas e relatórios de assiduidade no âmbito 
do Quadro Normativo do Relógio de Ponto; 

d) Justificar e injustificar faltas no âmbito do 
Serviço; 

e) Autorizar deslocações em serviço no País; 
f) Autorizar a realização e o pagamento de 

trabalho suplementar, conforme o estabelecido 
no artigo 120.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho; 

g) Instaurar procedimentos disciplinares e 
nomear os instrutores dos processos; 

h) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 
a mobilidade de recursos humanos. 

 
 
3. Modificar ou revogar os atos praticados por 

trabalhadores afetos aos serviços sob sua 
responsabilidade, nos termos da alínea c) do 
n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; 

 
 
4. Executar as opções do plano e orçamento 

aprovados; 
 
 
5. Alienar bens móveis; 
 
 
6. No âmbito das atribuições das Unidades 

Orgânicas distribuídas e no que respeita à 
CONTRATAÇÃO PÚBLICA, e do disposto 
nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
e na alínea b) do n.º 1 do art.º 18.º conjugada 
com o n.º 2 do art.º 29.º ambos do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho e do artigo 109.º do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
sua atual redação, as competências para 
autorizar a realização de despesas inerentes 
ao contrato a celebrar, nos termos do artigo 
36.º do mesmo código, até ao limite de 
200.000,00 € (duzentos mil euros), 
relativamente à locação, aquisição de bens e 
serviços, bem como aprovar os projetos e as 
peças dos procedimentos de formação dos 
contratos, e, também a consequente 
adjudicação, aprovação da minuta do contrato 
e outorga dos consequentes contratos; 
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a) Ainda no âmbito da Contratação Pública as 
restantes competências que o citado Código 
dos Contratos Públicos confere ao órgão 
competente para a decisão de contratar, 
entidade adjudicante, e ao contraente público, 
e ainda os de praticar todos os atos 
preparatórios e instrumentais inerentes à fase 
de formação e à fase de execução dos 
contratos. 

 
7. Autorizar a realização de despesas 

orçamentadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros), com exceção das 
referidas no n.º 2 do art.º 30.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual 
redação; 

 
8. Gerir instalações e equipamentos afetos às 

respetivas áreas de atividade; 
 
9. Gestão da utilização de veículos municipais, 

nas respetivas áreas de atividade, nos termos 
definidos no Regulamento de Utilização de 
Veículos Municipais; 

 
10. As necessárias à direção dos procedimentos, 

no âmbito da instrução dos procedimentos 
administrativos em que a Câmara Municipal ou 
o Presidente da Câmara sejam o órgão 
competente para a decisão final, nos termos 
dos n.ºs 1 e 4 do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, bem 
como para a decisão dos procedimentos 
administrativos nos termos previstos nos 
artigos 95.º, 131.º, 132.º e 133.º do mesmo 
Código; 

 
11. A prevista no artigo 62.º do Anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, para a emissão 
de alvarás relativamente às áreas atribuídas; 

 
12. As atribuídas ao Presidente da Câmara pelos 

atuais Regulamentos Municipais, nas 
respetivas áreas atribuídas; 

 
13. Conceder licenças policiais e fiscais, nos 

termos da lei, regulamentos e posturas nas 
áreas cujas funções lhes são atribuídas; 

 
14. Colaborar no apoio a programas e projetos de 

interesse municipal, em parceria com 
entidades da administração central, nos 
domínios sob sua responsabilidade; 

 
15. Assegurar a integração da perspetiva de 

género nas áreas que lhe forem atribuídas; 
 

16. O exercício das demais competências 
legalmente conferidas, tendo em vista o 
prosseguimento normal das atribuições do 
Município; 

 
17. Promover as publicações das deliberações ou 

decisões nos termos previstos no artigo 56.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e do artigo 19.º do Regimento da 
Câmara, nos domínios da sua 
responsabilidade; 

 
18. A prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 35.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, para assinar ou visar a 
correspondência da Câmara Municipal com 
destino a quaisquer entidades, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara e Presidente da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses, a menos que, no 
que se refere a esta última individualidade, se 
trate de assuntos correntes em instrução nos 
serviços municipais; 

b) A que constituir, por si, informação, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 
B. Ficam o Senhor Vice-Presidente, a Senhora 

Vereadora e o Senhor Vereador, autorizados a 
procederem às subdelegações das 
competências ora conferidas que em cada 
caso se revelem mais adequadas, nos 
dirigentes das respetivas unidades orgânicas, 
nos termos e dentro dos limites estabelecidos 
no artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
na sua atual redação. 

 
C. As competências ora delegadas e 

subdelegadas, abrangem a prática de todos os 
atos inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento 
quando for o caso, realização de atos 
instrutórios, notificações e a gestão e 
despacho dos assuntos das respetivas 
unidades orgânicas e, ainda, a prática de 
outros atos e formalidades de caráter 
instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do delegante ou 
subdelegante, bem como a tomada de todas 
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as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
inerentes. 

 
 
II 
 

SR. VICE-PRESIDENTE, 
PAULO JORGE PITEIRA LEÃO 

 
1. Para além das competências mencionadas no 

Ponto I e das inerentes à gestão das abaixo 
assinaladas unidades orgânicas, tendo em 
vista assegurar o cumprimento da missão que 
às mesmas se encontra atribuída pelos artigos 
31.º e 33.º da Estrutura Flexível dos Serviços 
da Câmara Municipal de Loures, e pelos 
artigos 8.º, 10.º e 12.º da Estrutura Orgânica 
dos Serviços da Câmara Municipal de Loures, 
são delegadas e subdelegadas, 
genericamente, todas as competências em 
mim delegadas pelas supracitadas 
deliberações camarárias nas situações em 
que o SR. VICE-PRESIDENTE me substituir 
durante as minhas faltas e impedimentos. 

 
2. Distribuição de funções relativamente às 

seguintes unidades orgânicas: 
 
- DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS 

(DOM) 
- DEPARTAMENTO DE CULTURA, 

DESPORTO E JUVENTUDE (DCDJ) 
- DEPARTAMENTO DE AMBIENTE (DA) 
- DIVISÃO DE TRANSPORTES E OFICINAS 

(DTO) 
- UNIDADE DE SERVIÇO DO VETERINÁRIO 

MUNICIPAL (USVM) 
 
3. São-lhe ainda delegadas e subdelegadas as 

competências nas seguintes matérias:  
 
3.1. No âmbito das OBRAS MUNICIPAIS: 
 
a) Promover a execução e coordenar as obras de 

construção, reconstrução e manutenção: 
 
i De edifícios municipais; 
ii Das infraestruturas rodoviárias; 
iii Equipamentos coletivos e espaços públicos; 
 
b) Executar obras por administração direta; 
c) Gerir e decidir sobre os sistemas de circulação 

viária e de estacionamento, nomeadamente no 
que diz respeito à rede viária, vias pedonais e 
clicáveis, sinalização, semaforização e 
estacionamento; 

 

d) Proceder, conjuntamente com o Serviço 
Municipal de Proteção Civil, à elaboração, 
aplicação e avaliação do Plano Municipal de 
Segurança Rodoviária; 

e) Promover e coordenar estudos, projetos e 
obras que visem assegurar a manutenção e o 
funcionamento dos equipamentos elétricos e 
eletromecânicos do município ou a cargo 
deste; 

f) As previstas no Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual 
redação, para autorizar a realização de 
despesas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros), relativas a 
empreitadas, bem como aprovar os projetos e 
as peças dos procedimentos de formação dos 
contratos, e, também a consequente 
adjudicação e aprovação da minuta do 
contrato, bem como outorga dos mesmos, e 
ainda a competência para a aplicação de 
multas, neste caso, apenas para as situações 
em que a multa a aplicar não exceda 50% do 
valor máximo legal ou contratualmente 
previsto; 

 
i E, ainda, no âmbito da Contratação Pública e 

no que respeita a empreitadas e até aos 
limites assinalados, as restantes competências 
que o citado Código dos Contratos Públicos 
confere ao órgão competente para a decisão 
de contratar, à entidade adjudicante, ao 
Contraente Público e ao dono da obra, e ainda 
os de praticar todos os atos preparatórios e 
instrumentais inerentes à fase de formação e à 
fase de execução dos contratos; 

ii As previstas no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de 
março, na parte aplicável a procedimentos 
eventualmente existentes, até ao limite 
assinalado. 

 
g) Decidir sobre o estacionamento de veículos 

nas vias públicas e demais lugares públicos; 
h) As atribuídas à Câmara e ao Presidente da 

Câmara pelo Decreto-Regulamentar n.º 2-
A/2005, de 24 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 
44/2005, de 23 de fevereiro, relativo à 
utilização das vias públicas para a realização 
de atividades de caráter desportivo, festivo ou 
outras que possam afetar o trânsito normal e 
pelo Regulamento de Sinalização do 
Trânsito aprovado pelo Decreto-
Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de outubro, 
alterado pelos Decretos-Regulamentares n.ºs 
41/2002, de 20 de agosto, 13/2003, de 26 de 
junho, e 2/2011, de 3 de março, pelo Decreto-
Lei n.º 39/2010, de 26 de abril; 
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i) As atribuídas à Câmara e ao Presidente da 
Câmara pelo Regulamento de Obras e 
Trabalhos na Via Pública relativo à 
construção, instalação, uso e conservação 
de infraestruturas no Município de Loures, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
45, de 5 de março de 2013; 

j) As atribuídas no âmbito do Regime de 
Acesso à Atividade e ao Mercado dos 
Transportes em Táxi, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 251/98, de 11 de agosto na sua 
redação atual. 

 
 
3.2. No âmbito da CULTURA: 

 
a) Assegurar, planear e decidir sobre a 

programação e realização de atividades de 
natureza cultural de interesse público 
municipal; 

b) Coordenar e desenvolver parcerias com 
entidades públicas e privadas no sentido de 
promover o desenvolvimento cultural do 
município; 

c) Acompanhar e dinamizar o movimento 
associativo municipal e avaliar e decidir sobre 
o interesse público das atividades 
desenvolvidas pelas várias associações do 
Município e sobre os apoios concedidos e a 
conceder. 

 
 
3.3. No âmbito do DESPORTO E 
JUVENTUDE: 
 
a) Promover e decidir sobre a realização de 

atividades de apoio, informação e 
encaminhamento profissional, escolar, 
comportamental e cultural da população jovem 
do município, nomeadamente através da 
realização de atividades desportivas, culturais 
e de tempos livres; 

b) Garantir a realização das políticas e dos 
objetivos municipais para a área da juventude, 
em articulação com os serviços e as 
instituições vocacionadas para esse fim; 

c) Apoiar o desenvolvimento e a realização de 
atividades e eventos desportivos; 

d) Acompanhar e dinamizar o movimento 
associativo municipal e avaliar e decidir sobre 
o interesse público das atividades 
desenvolvidas pelas várias associações do 
Município e sobre os apoios concedidos e a 
conceder. 

 
 
 

3.4. No âmbito AMBIENTAL, ZONAS VERDES, 
FLORESTA E SUSTENTABILIDADE 
AMBIENTAL: 

 
a) Decidir a limpeza dos espaços públicos 

urbanos; 
b) Promover e gerir os espaços florestais de 

acordo com a legislação em vigor e no âmbito 
das competências municipais; 

c) No âmbito das competências atribuídas, 
exercer obras por administração direta; 

d) Promover ou participar na promoção do 
controlo da poluição sonora, atmosférica, 
hídrica e dos solos, designadamente 
identificando situações de risco e principais 
agentes poluidores e prestando apoio técnico 
na modificação ou adoção de novas práticas 
de melhoria de desempenho ambiental; 

e) Gerir os cemitérios e crematório municipais, 
de acordo com o Regulamento dos Cemitérios 
e Crematório Municipais; 

f) Promover e gerir os espaços verdes e parques 
municipais e a sua dinamização; 

g) Promover ou participar na proteção, 
requalificação ou valorização de áreas de 
interesse natural, incluindo o planeamento, 
limpeza e desassoreamento de linhas de 
água; 

h) Exercer as competências previstas na Lei n.º 
20/2009, de 12 de maio, relativas ao 
funcionamento dos gabinetes técnicos 
florestais, bem como outras no domínio da 
prevenção e da floresta, na sua atual redação, 
com exceção das alíneas j) e l) do n.º 2 da 
referida lei, sendo que as alíneas e), g) e h) do 
mesmo número são desenvolvidas 
conjuntamente com o SMPC; 

i) Promover e implementar estratégias de 
informação, sensibilização e educação 
ambiental para a população e comunidade 
escolar; 

j) Gerir o Centro de Educação Ambiental; 
k) Gerir os contratos de abastecimento de água 

relativos a rega de espaços verdes; 
l) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, 

de 5 de setembro, na redação em vigor, que 
aprovou o Regime Geral de Gestão de 
Resíduos, na parte não respeitante ao âmbito 
urbanístico; 

m) No âmbito da Contratação Pública e no que 
respeita a empreitadas promovidas pelo 
Departamento de Ambiente, nomeadamente 
no que respeita à execução de obras em 
espaços verdes e parques municipais ou sob 
gestão municipal, cemitérios e crematório 
municipais: 
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i As previstas no Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual 
redação, para autorizar a realização de 
despesas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros), bem como aprovar os 
projetos e as peças dos procedimentos de 
formação dos contratos, e, também a 
consequente adjudicação e aprovação da 
minuta do contrato, bem como outorga dos 
mesmos, e ainda a competência para a 
aplicação de multas apenas, neste caso, para 
as situações em que a multa a aplicar não 
exceda 50% do valor máximo legal ou 
contratualmente previsto; 

ii E, ainda, no âmbito da Contratação Pública e 
no que respeita a empreitadas e dentro dos 
limites assinalados, as restantes competências 
que o citado Código dos Contratos Públicos 
confere ao órgão competente para a decisão 
de contratar, à entidade adjudicante, ao 
Contraente Público e ao dono da obra, e ainda 
os de praticar todos os atos preparatórios e 
instrumentais inerentes à fase de formação e à 
fase de execução dos contratos. 

 
 
3.5. No âmbito da ENERGIA: 
 
a) Decidir e promover atividades de interesse 

público na área da energia; 
b) Estudar, propor e implementar parcerias e 

protocolos na área da eficiência energética; 
c) Promover uma adequada gestão de energia, 

no âmbito das atividades, serviços e 
equipamentos municipais; 

d) Promover ou apoiar atividades de interesse 
público, bem como de parcerias e protocolos 
na área da energia. 

 
 
3.6 No âmbito dos TRANSPORTES E OFICINAS: 
 
a) Promover a elaboração e execução de 

projetos de intervenção na área dos 
transportes; 

b) As competências previstas no Regulamento 
Municipal de Utilização de Veículos 
Municipais, sem prejuízo do disposto na alínea 
i) do Ponto I do presente despacho; 

c) Assegurar a gestão da frota municipal, bem 
como das áreas afetas à locação de veículos; 

d) Alienar os veículos propriedade do Município 
que se tornem dispensáveis nos termos da lei, 
com exceção das transmissões a título 
gratuito; 

e) Estabelecer critérios de utilização e renovação 
da frota municipal; 

f) Promover todos os atos necessários à gestão 
da frota municipal, incluindo os relativos a 
matrículas, livretes, transferências de 
propriedade e respetivos averbamentos; 

g) Gerir o espaço oficinal, parqueamento de 
viaturas e máquinas municipais e circulação 
de veículos. 

 
 
3.7 No âmbito do VETERINÁRIO MUNICIPAL: 
 
a) Decidir a realização e praticar os atos legais 

necessários às inspeções periódicas e 
excecionais aos estabelecimentos de 
comércio ou de armazenagem de produtos 
alimentares bem como dos estabelecimentos 
de comércio de produtos não alimentares e de 
prestação de serviços cujo funcionamento 
possa envolver riscos para a segurança das 
pessoas; 

b) Praticar todos os atos necessários que visem 
a proteção da saúde pública e da saúde 
pública e bem-estar animal no âmbito das 
competências municipais; 

c) Promoção e desenvolvimento de campanhas 
de profilaxia e prevenção, no âmbito da saúde 
pública; 

d) Proceder à captura, alojamento e abate de 
canídeos e gatídeos, nos termos da lei; 

e) Decidir sobre a deambulação e extinção de 
animais considerados nocivos. 

 
 

III 
 

SRA. VEREADORA 
MARIA EUGÉNIA CAVALHEIRO COELHO 

 
1. Distribuição de funções relativamente às 

seguintes unidades orgânicas: 
 
- DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (DE) 
- DEPARTAMENTO DE GESTÃO E 

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
(DGMA) 

- DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS (DRH) 

 
2. Para além das competências mencionadas no 

Ponto I e das inerentes à gestão das 
assinaladas unidades orgânicas, tendo em 
vista assegurar o cumprimento da missão que 
às mesmas se encontra atribuída pelos artigos 
9.º, 11.º, 14.º, 15.º e ponto 2.3 do artigo 44.º 
da Estrutura Orgânica dos Serviços da 
Câmara Municipal de Loures, são lhe também, 
delegadas e subdelegadas as seguintes: 
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2.1 No âmbito da EDUCAÇÃO: 
 
a) Promover e gerir as atividades inerentes ao 

Departamento de Educação, em ordem à 
prossecução das atribuições do Município, no 
domínio da educação, nos moldes e termos 
decorrentes da lei; 

b) Gerir os recursos humanos dos 
estabelecimentos de educação; 

c) Executar o apoio à ação social escolar e às 
atividades complementares no âmbito de 
projetos educativos; 

d) Assegurar, organizar e gerir os transportes 
escolares; 

e) Assegurar a substituição do Presidente da 
Câmara Municipal, nas suas ausências ou 
impedimentos, no Conselho Municipal de 
Educação, promovendo o seu regular e normal 
funcionamento. 

 
 
2.2 (revogado) 
 
 
2.3 (Revogado) 
 
 
2.4 No âmbito da GESTÃO E MODERNIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA: 
 
a) Tomar decisões relativamente à gestão da 

generalidade dos contratos que suportam o 
funcionamento logístico do Município: 
modernização administrativa e tecnológica, 
serviços de seguros, comunicações (fixas, 
móveis e dados), limpeza e vigilância das 
instalações, equipamentos multifuncionais, 
serviços postais, fornecimento de gás, 
saneamento, recolha e tratamento de 
efluentes e fornecimento de água; 

b) A competência relativa à cobrança coerciva 
das dívidas à Autarquia, provenientes de 
Taxas, encargos de mais valias e outras de 
natureza tributária; 

c) Tomar decisões no âmbito da gestão de 
procedimentos expropriativos; 

d) Tomar decisões sobre o arrendamento de 
instalações necessárias ao funcionamento dos 
serviços municipais; 

e) Decidir sobre o exercício do direito de 
preferência na transmissão de imóveis, 
apresentados na sequência de requerimento 
dos interessados; 

f) Assegurar a gestão do Arquivo Municipal de 
forma a garantir o acesso dos serviços do 
município e do público aos documentos em 
condições adequadas de acessibilidade e 
segurança; 

g) Assegurar a estratégia de modernização 
administrativa e tecnológica, designadamente, 
a relativa à implementação do governo 
eletrónico e ao fomento da comunicação 
virtual; 

h) Garantir a eficácia na gestão da informação 
administrativa do Município promovendo a 
crescente desmaterialização documental e a 
celeridade na circulação da informação. 

 
 
2.5 No âmbito dos RECURSOS HUMANOS, a 

prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação em vigor, de decidir 
todos os assuntos relacionados com a gestão 
e direção dos recursos humanos afetos aos 
serviços municipais, quanto à: 

 
a) Definição de políticas de pessoal em estreita 

articulação com o Presidente da Câmara; 
b) Decisão sobre processos de recrutamento e 

seleção tendentes à constituição do vínculo de 
emprego público; 

c) Autorização as mobilidades internas dentro 
dos serviços da Câmara Municipal; 

d) Aprovação das listas de antiguidade de todos 
os trabalhadores do Município; 

e) Definição de políticas de intervenção nas 
áreas da segurança no trabalho, saúde 
ocupacional e apoio psicossocial aos 
trabalhadores; 

f) Definição de e concretizar políticas de 
formação profissional; 

g) Decisão sobre a extinção do vínculo de 
emprego público; 

h) Justificação e injustificação de faltas; 
i) Autorização do processamento e pagamento 

de horas extraordinárias, abonos e prestações 
sociais e o pagamento de remunerações; 

j) Decisão no âmbito do Estatuto do Trabalhador 
Estudante; 

k) Decisão, nos termos da lei, em matéria de 
duração e horário de trabalho, sob proposta do 
Vereador responsável por cada serviço; 

l) Praticar todos os atos respeitantes ao regime 
de segurança social, executar todos os atos 
referentes a acidentes em serviço; 

m) Em matéria de avaliação de desempenho a 
promoção e coordenação da aplicação do 
Sistema Integrado de Avaliação de 
Desempenho na Administração Pública 
(SIADAP), no âmbito dos Serviços do 
Município de Loures, exercendo todas as 
competências cometidas ao Presidente da 
Câmara nos respetivos diplomas 
conformadores.  
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2.6 (Revogado) 
 
 

IV 
 

SR. VEREADOR 
ANTÓNIO MANUEL POMBINHO 

COSTA GUILHERME 
 

1. Distribuição de funções relativamente às 
seguintes unidades orgânicas: 

 
- EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DAS ÀREAS 

URBANAS DE GÉNESE ILEGAL (EMAUGI) 
- DIVISÃO DE ECONOMIA E INOVAÇÃO (DEI) 
- GABINETE DE REVITALIZAÇÃO URBANA 

(GRU) 
- SERVIÇO DE POLÍCIA MUNICIPAL (SPM) 

(com exceção do GCLS) 
- UNIDADE DE TURISMO (UT) 
- GABINETE DE CONSULTADORIA JURÍDICA 

(GCJ) 
- GABINETE DE AUDITORIA INTERNA (GAI) 
 
2. Para além das competências mencionadas no 

Ponto I e das inerentes à gestão das 
assinaladas unidades orgânicas, tendo em 
vista assegurar o cumprimento da missão que 
às mesmas se encontra atribuída pelos artigos 
29.º, 32.ª, 36.º, 37.º e 41.º da Estrutura 
Flexível, do artigo 43.º da Estrutura Matricial, e 
artigo 44.º com exceção do ponto 2.3 da 
Estrutura Orgânica dos Serviços Municipais da 
Câmara Municipal de Loures, são lhe também 
delegadas e subdelegadas as seguintes: 

 
2.1 No âmbito das ÁREAS URBANAS DE 

GÉNESE ILEGAL: 
 
a) As atribuídas pela Lei n.º 91/95, de 2 de 

setembro, na sua atual redação, que 
estabelece o Regime Excecional para a 
Reconversão Urbanística das Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), à Câmara 
Municipal, seguintes: 

 
1. Efetuar requerimentos de certidão de prédio 

ou prédios em AUGI na Conservatória do 
registo Predial, nos termos definidos no n.º 3 
do artigo 9.º; 

2. Indicar o representante da Câmara nas 
Assembleias de Proprietários das 
Administrações Conjuntas, nos termos do n.º 4 
do artigo 9.º; 

3. Aceitar a documentação relativa à gestão 
financeira das AUGI, ao abrigo do n.º 8 do 
artigo 16.º-C; 

 

4. Dispensar a apresentação de projetos das 
redes viária, de eletricidade, de águas, de 
esgotos e de arranjos de espaço exteriores, 
bem como o faseamento da sua execução, 
nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º; 

5. Solicitar elementos instrutórios em falta, nos 
termos definidos no artigo 19.º; 

6. Proceder à realização de vistorias, nos termos 
definidos no n.º 1 do artigo 22.º; 

7. Emitir alvará de loteamento, ao abrigo do 
artigo 29.º; 

8. Proceder ao licenciamento condicionado de 
obras particulares conformes com o projeto de 
loteamento aprovado, nos termos definidos no 
artigo 51.º; 

9. Emitir parecer sobre a constituição de 
compropriedade ou a ampliação do número de 
compartes de prédios rústicos, ao abrigo do 
artigo 54.º. 

 
b) Ordenar, procedendo vistoria, a demolição 

total ou parcial da obra ou a beneficiação de 
construções que ameacem ruína ou 
constituam perigo para a saúde ou segurança 
das pessoas, incluindo as previstas no 
Regulamento Geral das Edificações 
Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
38382, de 7 de agosto de 1951, na sua atual 
redação, designadamente, as dos artigos n.ºs 
7.º, 8.º, 12.º, 21.º, 26.º, 58.º único, 60.º único, 
61.º, 63.º, 78.º, 82.º, 124.º, 125.º, 136.º, 137.º 
e 139.º; 

c) As atribuídas à Câmara Municipal pelo 
Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 
de setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 125/2017, 
de 04 de outubro, que aprovou o Regime da 
Acessibilidade aos Edifícios e 
Estabelecimentos que Recebem Público, 
Via Pública e Edifícios Habitacionais; 

d) As previstas pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, que aprovou o Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, na 
redação em vigor, que foram delegadas pela 
Câmara Municipal no Presidente e as 
expressamente conferidas pelo referido 
Regime Jurídico ao Presidente, 
nomeadamente as que se reportam às 
seguintes disposições legais: 

 
1. Conceder as licenças administrativas ao 

abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º, 
respeitantes a: 

 
a) Obras de urbanização e os trabalhos de 

remodelação de terrenos em área não 
abrangida por operação de loteamento, 
previstas na alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º; 
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b) Obras de construção, de alteração ou de 
ampliação em área não abrangida por 
operação de loteamento ou por plano de 
pormenor, previstas na alínea c) do n.º 2 do 
artigo 4.º; 

c) Obras de conservação, reconstrução, 
ampliação, alteração ou demolição de imóveis 
classificados ou em vias de classificação, bem 
como de imóveis integrados em conjuntos ou 
sítios classificados ou em vias de 
classificação, e as obras de construção, 
reconstrução, ampliação, alteração exterior ou 
demolição de imóveis situados em zonas de 
proteção de imóveis classificados ou em vias 
de classificação, previstas na alínea d) do n.º 2 
do artigo 4.º; 

d) Obras de reconstrução das quais resulte um 
aumento da altura da fachada ou do número 
de pisos, previstas na alínea e) do n.º 2 do 
artigo 4.º; 

e) Obras de demolição das edificações que não 
se encontrem previstas em licença de obras 
de reconstrução, previstas na alínea f) do n.º 2 
do artigo 4.º; 

f) Obras de construção, reconstrução, 
ampliação, alteração ou demolição de imóveis 
em áreas sujeitas a servidão administrativa ou 
restrição de utilidade pública, previstas na 
alínea h) do n.º 2 do artigo 4.º; 

g) Operações urbanísticas das quais resulte a 
remoção de azulejos de fachada, 
independentemente da sua confrontação com 
a via pública ou logradouros, previstas na 
alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º; 

h) As demais operações urbanísticas que não 
estejam sujeitas a comunicação prévia ou 
isentas de controlo prévio, nos termos do 
disposto na alínea j) do n.º 2 do artigo 4.º. 

 
2. Conceder autorização de utilização de 

edifícios ou suas frações, bem como a 
alteração da utilização dos mesmos, ao abrigo 
do disposto no n.º 5 do artigo 4.º e no n.º 3 do 
artigo 5.º; 

 
3. Aprovar, ao abrigo do disposto no n.º 4 do 

artigo 5.º, pedidos de informação prévia, nos 
termos do artigo 14.º; 

 
4. Certificar a verificação dos requisitos do 

destaque, para efeitos do registo predial da 
parcela destacada, nos termos do disposto no 
n.º 9 do artigo 6.º; 

 
5. Emitir parecer prévio não vinculativo, nas 

situações e no prazo fixado, nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 7.º; 

 

6. Dirigir a instrução do procedimento de controlo 
prévio, sem prejuízo das competências do 
gestor do procedimento, nos termos do n.º 2 
do art.º 8.º;  

 
7. Decidir no âmbito do saneamento e 

apreciação liminar, nos termos do artigo 11.º; 
 
8. Certificar a promoção das consultas a 

entidades externas, nos termos do disposto no 
n.º 12 do artigo 13.º; 

 
9. Proceder às notificações, nos termos e para 

os efeitos previstos no n.º 4 do artigo 14.º e no 
n.º 3 do artigo 65.º;  

 
10. Decidir sobre os pedidos de informação 

prévia, nos termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 16.º, bem como os atos constantes dos 
n.ºs 2 e 3 do mesmo artigo; 

 
11. Decidir sobre o projeto de arquitetura, nos 

termos do disposto no n.º 3 do artigo 20.º; 
 
12. Decidir sobre a prorrogação do prazo, nos 

termos do n.º 5 do art.º 20.º; 
 
13. Promover a consulta pública para efeitos do 

disposto nos artigos 22.º e n.º 2 do 27.º, nos 
termos e condições fixados no regulamento 
municipal; 

 
14. Decidir sobre os pedidos de licenciamento, 

nos termos do disposto nas alíneas b) e c) do 
n.º 1 do artigo 23.º, relativos a obras de 
urbanização e obras previstas nas alíneas c) a 
f) do n.º 2 do artigo 4.º; 

 
15. Aprovar licença parcial para construção de 

estrutura para as obras previstas nas alíneas 
c) a e) do n.º 2 do artigo 4.º, nos termos do 
disposto no n.º 6 do artigo 23.º; 

 
16. Celebrar contratos com os requerentes que se 

comprometam a assegurar as infraestruturas 
necessárias à obra, nos termos do disposto 
nos n.ºs 3 e 4 do artigo 25.º; 

 
17. Promover a atualização de documentos nos 

procedimentos de alteração à licença, nos 
termos do disposto no n.º 6 do artigo 27.º; 

 
18. Aprovar alterações à licença de loteamento, 

com ou sem variação do número de lotes, que 
se traduzam na variação das áreas de 
implantação, de construção ou variação do 
número de fogos até 3%, nos termos e 
condições definidas no n.º 8 do artigo 27.º; 
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19. Fiscalizar e inviabilizar a execução das 
operações urbanísticas objeto de 
comunicação prévia e promover as medidas 
necessárias à reposição da legalidade 
urbanística, quando se verifique que não 
foram cumpridas as normas e condicionantes 
legais e regulamentares, ou que estas não 
tenham sido precedidas de pronúncia das 
entidades externas competentes ou que com 
elas não se conformem, nos termos do 
disposto nos n.ºs 8 e 9 do artigo 35.º; 

 
20. Definir no alvará ou instrumento notarial, as 

parcelas afetas aos domínios público e privado 
do município, nos termos do disposto no n.º 3 
do artigo 44.º; 

 
21. Liquidar as compensações urbanísticas 

previstas nos artigos 44.º e 57.º;  
 
22. Emitir as certidões, nos termos do disposto 

nos n.ºs 2 e 3 do artigo 49.º; 
 
23. Estabelecer as condições e o prazo de 

execução das obras de urbanização, bem 
como a sua alteração, nos termos do disposto 
nos n.ºs 1 e 7 do artigo 53.º; 

 
24. Fixar as condições e prazo de execução de 

obras, nos termos do disposto nos artigos 57.º 
e 58.º;  

 
25. Fixar prazo, por motivo de interesse público 

devidamente fundamentado, para a execução 
faseada de obras, nos termos previstos no n.º 
1 do artigo 59.º; 

 
26. Determinar a realização de vistoria com vista a 

concessão de autorização de utilização, nos 
termos definidos no n.º 2 do artigo 64.º; 

 
27. Designar técnicos, nos termos e nas 

condições previstas na lei, para a constituição 
da comissão de realização de vistoria, nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 65.º; 

 
28. Proceder à certificação para efeitos de 

constituição de propriedade horizontal prevista 
no n.º 3 do artigo 66.º; 

 
29. Declarar as caducidades previstas no artigo 

71.º, nos termos do n.º 5 do mesmo artigo; 
 
30. Revogar a licença de operações urbanísticas, 

nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 73.º; 
 
 
 

31. Emitir o alvará para a realização das 
operações urbanísticas e conceder 
prorrogação, por uma vez, do prazo para o 
interessado requerer a respetiva emissão, nos 
termos do art.º 75.º e n.º 2 do artigo 76.º;  

 
32. Proceder ao averbamento no caso de 

substituição do titular do alvará, nos termos 
definidos no n.º 7 do artigo 77.º; 

 
33. Publicitar a emissão do alvará de licença de 

loteamento, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º; 
 
34. Proceder à apreensão de alvarás cassados, 

nos termos do n.º 4 do artigo 79.º; 
 
35. Decidir sobre o pedido de execução de 

trabalhos de demolição ou de escavação e 
contenção periférica, nos termos do n.º 1.º do 
artigo 81.º; 

 
36. Promover a execução de obras, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 84.º; 
 
37. Acionar as cauções, nos termos do disposto 

no n.º 3 do artigo 84.º; 
 
38. Proceder ao levantamento do embargo, nos 

termos previstos no n.º 4 do artigo 84.º; 
 
39. Emitir, oficiosamente, alvará nos termos 

previstos no n.º 4 do artigo 84.º e n.º 9 do 
artigo 85.º; 

 
40. Fixar prazo para a prestação de caução 

destinada a garantir a limpeza e reparação de 
danos causados em infraestruturas públicas, 
nos termos previstos no artigo 86.º; 

 
41. Determinar a execução de obras de 

conservação necessárias à correção de más 
condições de segurança ou de salubridade ou 
à melhoria do arranjo estético, nos termos do 
n.º 2 do artigo 89.º e alínea a) do n.º 3 do 
artigo 102.º; 

 
42. Ordenar ou determinar a demolição, total ou 

parcial, das construções que ameacem ruína 
ou ofereçam perigo para a saúde e para 
segurança das pessoas, nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 89.º e alínea b) do 
n.º 3 do artigo 102.º; 

 
43. Nomear técnicos para efeitos de vistoria 

prévia, nos termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 90.º; 
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44. Tomar posse administrativa de imóveis para 
efeitos de obras coercivas, nos termos 
previstos no n.º 1 do artigo 91.º; 

 
45. Ordenar o despejo administrativo dos prédios 

ou parte dos prédios, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 92.º e nos n.ºs 2 
e 4 do artigo 109.º; 

 
46. Contratar com empresas privadas para efeitos 

de fiscalização, nos termos do disposto no n.º 
5 do artigo 94.º, e de acordo com os limites 
estabelecidos para autorização de realização 
de despesa nos termos da alínea g) do Ponto I 
do presente Despacho; 

 
47. Exercer a fiscalização, designadamente 

ordenando inspeções e vistorias, nos termos 
dos artigos 94.º a 96.º; 

 
48. Adotar as medidas adequadas de tutela e 

restauração da legalidade urbanística, nos 
termos do disposto no nº 1 do artigo 102.º; 

 
49. Proceder à notificação e fixação de prazo, nos 

termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 
do artigo 102.º-A; 

 
50. Solicitar a entrega de documentos e 

elementos, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 3 do artigo 102.º-A; 

 
51. Fornecer a informação sobre os termos em 

que se deve processar a legalização de 
operações urbanísticas, prevista no n.º 6 do 
artigo 102.º-A; 

 
52. Proceder, oficiosamente, à legalização de 

operações urbanísticas e exigir o pagamento 
das respetivas taxas fixadas em regulamento 
municipal, nos termos do disposto no n.º 8 do 
artigo 102.º-A; 

 
53. Proceder ao embargo de obras de 

urbanização de edificação ou de demolição, 
bem como quaisquer trabalhos de 
remodelação de terrenos, nos termos do n.º 1 
do artigo 102.º-B; 

 
54. Promover a realização dos trabalhos de 

correção ou alteração por conta do titular da 
licença ou do apresentante da comunicação 
prévia, nos termos previstos no n.º 1 e n.º 3 do 
artigo 105.º; 

 
55. Ordenar a demolição total ou parcial da obra 

ou a reposição do terreno, nos termos do 
artigo 106.º; 

 

56. Determinar a posse administrativa e a 
execução coerciva, nos termos do artigo 107.º; 

 
57. Ordenar e fixar prazo para a cessação de 

utilização de edifícios ou de suas frações, nos 
termos do n.º 1 do artigo 109.º; 

 
58. Prestar a informação, nos termos e para os 

efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 110.º; 
 
59. Fixar, no mínimo, um dia por semana para 

serem prestados aos cidadãos 
esclarecimentos, ou de informação ou 
reclamações, nos termos do disposto no n.º 5 
do artigo 110.º; 

 
60. Autorizar o pagamento fracionado das taxas, 

nos termos previstos no n.º 2 do artigo 117.º; 
 
61. Manter atualizada a relação dos instrumentos 

jurídicos previstos no artigo 119.º; 
 
62. Prestar informações sobre processos relativos 

a operações urbanísticas, nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 120.º; 

 
63. Enviar mensalmente os elementos estatísticos 

para o Instituto Nacional de Estatística, nos 
termos do n.º 1 do artigo 126.º. 

 
 
e) As atribuídas à Câmara Municipal, com 

exceção da prevista na alínea a) do n.º 4 do 
artigo 5.º, pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 
de novembro, na sua atual redação, que 
aprova o regime de regularização e de 
alteração e ou ampliação de estabelecimentos 
e explorações de atividades industriais, 
pecuárias, de operações de gestão de 
resíduos e de explorações de pedreiras 
incompatíveis com instrumentos de gestão 
territorial e ou condicionantes ao uso do solo, 
no que se refere às áreas urbanas de génese 
ilegal.  

 
 
2.2 No âmbito da ECONOMIA E INOVAÇÃO: 
 
a) Definir a estratégica municipal do 

desenvolvimento económico, promoção do 
emprego, e de estímulo à inovação;  

b) Promover e apoiar iniciativas de 
empreendedorismo económico, captação de 
investimento e de atração de empresas e 
medidas de melhoria da competitividade do 
Concelho; 

c) Promover a estratégia municipal para a defesa 
do consumidor e apoio das respetivas 
associações. 
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2.3 No âmbito da REVITALIZAÇÃO URBANA: 
 
a) Definir e prosseguir a estratégia municipal 

para a revitalização dos centros urbanos;  
b) Propor, implementar e coordenar ações e 

iniciativas inseridas no projeto de revitalização 
urbana; 

c) Propor e acompanhar a celebração de 
parcerias com agentes locais, com vista ao 
seu envolvimento no projeto de Revitalização 
Urbana. 

 
 
2.4. No âmbito da SEGURANÇA E POLÍCIA 

MUNICIPAL: 
 
a) No âmbito da FISCALIZAÇÃO, as 

competências que nos termos legais e 
regulamentares sejam atribuídas à Câmara 
Municipal e ao Presidente da Câmara: 

 
1. A fiscalização dos regulamentos municipais e 

a aplicação das normas legais cuja 
competência de aplicação ou de fiscalização 
seja da competência da Câmara Municipal ou 
do Presidente da Câmara, designadamente no 
domínio de: 

 
1.1 Urbanismo, com ressalva das competências 

de fiscalização técnica urbanística; 
1.2 Defesa e proteção da natureza; 
1.3 Ambiente; 
1.4 Património cultural. 
 
2. Exercer as competências que o Código da 

Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, 
de 3 de maio, na sua atual redação, e 
legislação complementar estatui no que 
respeita ao procedimento de remoção de 
veículos indevida ou abusivamente 
estacionados, com exceção do que se refere 
às zonas de estacionamento concessionado; 

 
3. Exercer a fiscalização do exercício de 

atividades ruidosas de caráter temporário ou 
proveniente de eventos de diversão e 
desportivos, da competência da Câmara 
Municipal; 

 
4. Executar mandados de notificação. 
 
 
b) No âmbito CONTRAORDENACIONAL, as que 

nos termos legais e regulamentares sejam 
atribuídas à Câmara Municipal e ao Presidente 
da Câmara: 

 

1. Respeitantes à instrução dos processos e 
aplicação de quaisquer sanções 
contraordenacionais; 

 
2. Instauração de processos de contraordenação 

e nomeação dos respetivos instrutores, 
promoção da instrução dos processos de 
contraordenação, prática de todos os atos e 
procedimentos e efetivação das diligências 
necessárias para a sua conclusão; 

 
3. Prática dos atos interlocutórios ou 

instrumentais ao desenvolvimento dos 
processos de contraordenação; 

 
4. Prática de todos os atos subsequentes à 

decisão dos processos de contraordenação, 
nomeadamente o envio para o Ministério 
Público junto do tribunal territorialmente 
competente, quer em sede de impugnação 
judicial, quer em sede de cobrança coerciva 
decorrente da falta de pagamento das coimas 
e custas processuais aplicadas; 

 
5. Colaboração com as autoridades 

administrativas que o solicitem, ordenando a 
realização das diligências requeridas. 

 
 
2.5 No âmbito do TURISMO: 
 
Exercer as competências no âmbito dos assuntos 
da responsabilidade da UNIDADE DE TURISMO, 
dinamizando a estratégia de promoção, 
desenvolvimento e valorização do Turismo ao 
serviço do crescimento económico e 
desenvolvimento do Concelho, nomeadamente 
através de: 
 
a) Promoção do Turismo ao serviço do 

desenvolvimento do Concelho;  
b) Desenvolvimento da Política Municipal de 

Turismo; 
c) Promoção e divulgação das potencialidades 

turísticas do Concelho; 
d) Promoção e realização de eventos 

relacionados com atividades de interesse 
turístico; 

e) Organização e promoção de eventos 
procurando sinergias e parcerias externas; 

f) Promoção do Turismo através de parcerias 
com o setor empresarial; 

g) Promoção de visitas de familiarização a 
operadores e agentes. 
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2.6 No âmbito da CONSULTADORIA JURÍDICA 
 
a) Assegurar a representação forense do 

Município nos termos da lei, de acordo com as 
orientações definidas;  

b) Assegurar o apoio jurídico geral aos Serviços 
do Município; 

c) Intentar ações judiciais, bem como constituir 
mandatários forenses, e defender-se nelas, 
confessar, desistir ou transigir, se não houver 
ofensa de direitos de terceiros. 

 
 
2.7 No âmbito da AUDITORIA INTERNA 
 
Autorizar o programa anual de auditoria interna e 
aprovar os respetivos relatórios. 

 
 

V 
 

O presente despacho produz efeitos reportados a 
21 de outubro de 2017, considerando-se 
ratificados ou confirmados todos os atos que 
tenham sido praticados desde aquela data e cuja 
regularidade dependa da conformidade com o 
mesmo.  

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 70/2018 
 

de 2 de março de 2018 
 

Delegação e subdelegação de competências 
no Comandante da Polícia Municipal 

no âmbito do Gabinete 
do Contrato Local de Segurança 

 
1. Tendo em vista conferir maior eficiência à 

gestão da atividade municipal e funcionamento 
dos serviços, bem como conferir maior 
celeridade na tomada das decisões, 
considerando ainda as competências que me 
foram delegadas pela Câmara Municipal na 
sua reunião de 25 de outubro de 2013, bem 
como as minhas competências próprias; 

 
 
 
 

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, 
delego e subdelego no Comissário Paulo Rui 
da Costa Morgado, Comandante da Polícia 
Municipal, no âmbito do Gabinete do Contrato 
Local de Segurança, as seguintes 
competências: 

 
I- Em matéria da Contratação Pública e 

Realização de Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 
2. Propor o pagamento das despesas 

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

 
3. Autorizar o pagamento das despesas até ao 

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

 
4. Autorizar a realização de despesas e a 

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

 
5. Autorizar as requisições internas no âmbito do 

GCLS. 
 
 
II- Em matéria de Gestão de Recursos 

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

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

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

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
III- Em matéria de Procedimento 

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

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

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

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

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

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 
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IV- Outras Áreas de Atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
do Gabinete, de acordo com as normas em vigor. 
 
 
Fica, ainda, o Comandante da Polícia Municipal, 
autorizado a subdelegar as competências ora 
conferidas, que em cada caso se revelem mais 
adequadas, nos dirigentes das respetivas 
unidades orgânicas, em conformidade com o 
disposto no artigo 46.º do Código do Procedimento 
Administrativo e nos termos e dentro dos limites 
estabelecidos no artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 
 
Do exercício das competências ora delegadas e 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao 
delegante/subdelegante, independentemente do 
dever genérico de informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 1 de março 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 disposto no presente 
despacho. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 71/2018 
 

de 6 de março de 2018 
 

Delegação e subdelegação de competências 
na Diretora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

 
1. Tendo em vista conferir maior eficiência à 

gestão da atividade municipal e funcionamento 
dos serviços, bem como conferir maior 
celeridade na tomada das decisões, 
considerando ainda as competências que me 
foram delegadas pela Câmara Municipal na 
sua reunião de 25 de outubro de 2013, bem 
como as minhas competências próprias; 

 
 
 

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.ºdo 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, 
delego e subdelego na licenciada Carla Maria 
Rodrigues Barra da Silva, Diretora do 
Departamento de Coesão Social e Habitação, 
as seguintes competências: 

 
I- Em matéria da Contratação Pública e 

Realização de Despesa: 
 
1. Propor a contratação e contração de despesa 

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

 
2. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 
3. Propor o pagamento das despesas 

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

 
4. Autorizar o pagamento das despesas até ao 

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

 
5. Autorizar a realização de despesas e a 

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

 
6. Autorizar as requisições internas no âmbito do 

DCSH; 
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7. Praticar atos de administração ordinária, 
incluindo os de instrução de procedimentos, 
nomeadamente os de preparação e execução 
necessárias à decisão, no âmbito das 
competências do DCSH, e ainda os 
necessários à execução dos atos do ora 
subdelegante ou da Câmara Municipal, 
nomeadamente: 

 
a) A homologação de autos de consignação de 

empreitadas; 
 
b) A nomeação da direção técnica de fiscalização 

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

 
c) Programar, promover, acompanhar e fiscalizar 

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

 
d) A homologação de autos de suspensão de 

empreitadas; 
 
e) A homologação de autos de receção de 

empreitadas; 
 
f) A homologação de autos de vistoria para 

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

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

 
 
II- Em matéria de Gestão de Recursos 

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

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

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

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 

o estabelecido no artigo 120.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

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

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
 
III- Em matéria de Procedimento 

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

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 
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5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

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

 
 
IV- Outras Áreas de Atividade: 
 
1. As atribuídas à Câmara Municipal, na 

qualidade de senhorio, pela Lei n.º 81/2014, 
de 19 de dezembro, alterada pela Lei n.º 
32/2016, de 24 agosto, que estabelece o 
Regime de Arrendamento Apoiado, apenas no 
que respeita aos procedimentos inerentes à 
gestão da relação locatícia em vigor e da 
dinâmica dos agregados por crescimento 
natural e decorrentes de aceitação obrigatória 
no âmbito da aplicação da Lei n.º 81/2014, de 
19 dezembro, alterada pela Lei n.º 32/2016, de 
24 agosto, nomeadamente revisões e 

atualizações de renda, planos de 
regularização de dívida e sua gestão com 
autorização de isenção de aplicação de 
indemnização moratória, atualizações da 
composição dos agregados familiares, 
notificações e comunicações, aditamentos ao 
contrato por imposição legal e de adaptação 
ao regime legal. 

 
2. Autorizar as requisições de transportes à 

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

 
 
Fica, ainda, a Diretora do Departamento de 
Coesão Social e Habitação, autorizada a 
subdelegar as competências ora conferidas, que 
em cada caso se revelem mais adequadas, nos 
dirigentes das respetivas unidades orgânicas, em 
conformidade com o disposto no artigo 46.º do 
Código do Procedimento Administrativo e nos 
termos e dentro dos limites estabelecidos no artigo 
38.º do Anexo l da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 
 
Do exercício das competências ora delegadas e 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao 
delegante/subdelegante, independentemente do 
dever genérico de informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 1 de março 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 disposto no presente 
despacho. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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VEREADORES 
 
 

DESPACHO n.º 58/2018 
 

de 28 de fevereiro de 2018 
 

Mudança de UO - Universidade Sénior 
 

A Academia dos Saberes - Universidade Sénior de 
Loures apresentou-se, ao longo da sua existência, 
como um projeto vinculado de Aprendizagem ao 
Longo da Vida, enquanto reforço da democracia e 
da proteção social, valorizando a educação pela 
cidadania. 
 
Atendendo a que a educação ao longo da vida é 
cada vez mais a base de todo o desenvolvimento 
e dinâmica da educação em geral, determina-se 
que, para a prossecução dos princípios 
enumerados, a Academia dos Saberes passe a 
integrar o Departamento de Educação, ficando na 
dependência direta da sua direção. 

 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 

PLANEAMENTO 
E 

GESTÃO 
URBANÍSTICA 

 
 

 AVISO 
 

Processo n.º 64087/LA/L/N 
 

Discussão Pública 
Delimitação da Unidade de Execução 

da Quinta da Bandeira e Quinta Pequena, 
São Julião do Tojal 

 
Bernardino José Torrão Soares, Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, torna público, em 
cumprimento do disposto no artigo 89.º do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
80/2015, de 14 de maio, e ainda nos termos do 
artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, que a Câmara Municipal de 
Loures, na 7.ª reunião ordinária realizada em 31 
de janeiro de 2018, deliberou submeter a 
discussão pública a proposta de delimitação de 
Unidade de Execução da Quinta da Bandeira e 
Quinta Pequena, São Julião do Tojal, fixando o 
prazo de 20 dias úteis, com início a partir do 5.º 
dia útil após a publicação deste Aviso no Diário da 
República. 
 
Esta proposta, consubstanciada nos elementos 
constantes do processo n.º 64087/LA/L/N, 
requerimento a fls. 152, planta cadastral a fls. 192, 
planta de síntese a fls. 269, quadro urbanimétrico 
a fls. 267 e 268, planta de cedências a fls. 266, 
planta de áreas permeáveis e impermeáveis a fls. 
265, planta de implantação a fls. 270, extratos de 
PDM a fls. 198 a 207, informações a fls. 276 a 
283, encontra-se disponível para consulta dos 
interessados na página da internet da Câmara 
Municipal, em www.cm-loures.pt, e no 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, sito na Rua Ilha da Madeira, n.º 4, r/c, 
em Loures, todos os dias úteis das 09:00 às 16:00 
horas. 
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Durante o período de discussão pública, todos os 
interessados podem formular por escrito as 
reclamações, observações e sugestões ou 
pedidos de esclarecimento sobre a proposta de 
delimitação de Unidade de Execução da Quinta da 
Bandeira e Quinta Pequena, dirigidas ao 
Presidente da Câmara Municipal, utilizando para o 
efeito impresso próprio, disponível no 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística e em www.cm -loures.pt. 
 
As participações devem ser entregues 
pessoalmente ou remetidas por correio para o 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, na Rua Ilha da Madeira, n.º 4 r/c, 
2674-501 Loures, ou para o endereço de correio 
eletrónico da Divisão de Gestão Urbanística, 
discussaopublica_dgu@cm-loures.pt. 

 
16 de fevereiro de 2018. 

 
O Presidente da Câmara, 

 
(a) Bernardino José Torrão Soares 

 
 
 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 87/DA/DSPA/RMS 

 
de 7 de março de 2018 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 

datado de 9 de março de 2018, 
pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 

e datado de 12 de março de 2018, 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
Substituição na ausência do signatário 

 
Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, proponho que a minha substituição seja 
assegurada pela Eng.ª Odete Lourenço, no 
período de 16 a 23 de março, 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 

 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 3007/2018 
 

Discussão Pública 
Delimitação da Unidade de Execução 

da Quinta da Bandeira e Quinta Pequena, 
São Julião do Tojal 

 
Bernardino José Torrão Soares, Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, torna público, em 
cumprimento do disposto no artigo 89.º do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
(RJIGT), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
80/2015, de 14 de maio, e ainda nos termos do 
artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, que a Câmara Municipal de 
Loures, na 7.ª reunião ordinária realizada em 31 
de janeiro de 2018, deliberou submeter a 
discussão pública a proposta de delimitação de 
Unidade de Execução da Quinta da Bandeira e 
Quinta Pequena, São Julião do Tojal, fixando o 
prazo de 20 dias úteis, com início a partir do 5.º 
dia útil após a publicação deste Aviso no Diário da 
República. 
 
Esta proposta, consubstanciada nos elementos 
constantes do processo n.º 64087/LA/L/N, 
requerimento a fls. 152, planta cadastral a fls. 192, 
planta de síntese a fls. 269, quadro urbanimétrico 
a fls. 267 e 268, planta de cedências a fls. 266, 
planta de áreas permeáveis e impermeáveis a fls. 
265, planta de implantação a fls. 270, extratos de 
PDM a fls. 198 a 207, informações a fls. 276 a 
283, encontra-se disponível para consulta dos 
interessados na página da internet da Câmara 
Municipal, em www.cm-loures.pt, e no 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, sito na Rua Ilha da Madeira, n.º 4, r/c, 
em Loures, todos os dias úteis das 09:00 às 16:00 
horas. 
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Durante o período de discussão pública, todos os 
interessados podem formular por escrito as 
reclamações, observações e sugestões ou 
pedidos de esclarecimento sobre a proposta de 
delimitação de Unidade de Execução da Quinta da 
Bandeira e Quinta Pequena, dirigidas ao 
Presidente da Câmara Municipal, utilizando para o 
efeito impresso próprio, disponível no 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística e em www.cm -loures.pt. 
 
As participações devem ser entregues 
pessoalmente ou remetidas por correio para o 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, na Rua Ilha da Madeira, n.º 4 r/c, 
2674-501 Loures, ou para o endereço de correio 
eletrónico da Divisão de Gestão Urbanística, 
discussaopublica_dgu@cm-loures.pt. 

 
16 de fevereiro de 2018. 

 
O Presidente da Câmara, 

 
(a) Bernardino José Torrão Soares 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 46, de 6 de março de 2018] 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

AVISO n.º 3231/2018 
 

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 9 de janeiro de 2018 se 
deu início ao processo disciplinar que lhe foi 
instaurado por meu despacho de 22 de dezembro 
de 2017, 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 do citado 
Estatuto Disciplinar. 

 
16 de fevereiro de 2018. 

 
O Vogal do Conselho de Administração, 

 
(a) António Pombinho 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 49, de 9 de março de 2018] 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 102/2018 
 
 

1.ª Alteração ao Orçamento de 2018 e Opções do Plano 2018-2021 
 
 
 
 
 
 








































































