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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

5.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 3 de janeiro de 2018 

 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Foram justificadas as faltas da Sr.ª Vereadora 
Maria Rita Colaço Leão e do Sr. Vereador António 
Manuel Lopes Marcelino à presente Reunião. 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção 
apresentada pelo Sr. Presidente da Câmara, 

Sr. Vice-Presidente, 
Sr.ª Vereadora e Sr. Vereador 

eleitos pela Coligação Democrática Unitária 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 8/2018 
 

Contra o encerramento da estação dos CTT 
em Camarate 

 
Considerando a intenção dos CTT de encerrar 22 
das suas estações, entre os quais a estação de 
Camarate; 
 
Considerando que a estação dos CTT de 
Camarate é a única que serve a população de 
Camarate, Apelação e Unhos, onde residem cerca 
de 35 mil habitantes; 
 
Considerando que os serviços prestados pelos 
CTT são serviços de proximidade de extrema 
importância para as populações particularmente 
para a população mais idosa e vulnerável; 
 

Considerando que os serviços prestados pelos 
CTT são serviços públicos concessionados pelo 
Estado. 
 
 
A Câmara Municipal, reunida em 3 de janeiro de 
2018, delibera: 
 
Exigir ao governo que impeça o encerramento da 
estação dos CTT em Camarate, mantendo o seu 
funcionamento nos moldes e horários em que 
atualmente funciona, continuando a disponibilizar 
à população todos os serviços que atualmente são 
prestados. 

 
 

Os eleitos da CDU 
na Câmara Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção 
apresentada pela Sr.ª Vereadora 

e Srs. Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 9/2018 

 
Contra o encerramento do posto dos CTT 

em Camarate 
 

A ânsia privatizadora do anterior governo 
PSD/CDS-PP concluiu nos finais de 2014 a 
privatização total dos CTT - Correios de Portugal, 
colocando as 47.253.834 ações que o Estado 
ainda detinha e que representavam cerca de 
31,5% do seu capital social. Esta “urgente” 
operação foi realizada através de um processo de 
Accelerated Bookbuilding dirigido a investidoras 
internacionais, tal era a sua urgência. 
 
“Um enorme êxito” foi com esta frase que o 
ministro da Economia do anterior governo 
PSD/CDS-PP, Pires de Lima, elogiou a venda dos 
31,5% do capital que ainda restava ao Estado, 
salientando ainda que “foi um sucesso objetivo do 
ponto de vista financeiro” e que os atuais 
investidores “são bons investidores internacionais 
e portugueses, o que é um motivo de conforto”. 
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Decorridos cerca de 3 anos, verifica-se que o 
“enorme êxito” e “conforto” desta privatização 
levaram a que o serviço postal universal se tenha 
vindo a degradar ao longo da vigência da 
concessão pelo anterior governo PSD/CDS-PP na 
transferência de responsabilidades públicas a 
privados, de forma imponderada e lesiva dos 
interesses do Estado e dos portugueses. 
Degradação essa já confirmada pelo regulador da 
ANACOM que, inclusive, sinalizou junto da 
empresa “os universos frágeis da operação”. 
 
Este anunciado encerramento de 22 postos dos 
Correios, sob a capa de “Um Plano de 
Reorientação Estratégica”, ir-se-á traduzir em 
despedimentos, pior prestação de um serviço 
público essencial a todos e um enorme 
desrespeito pela população e eleitos locais. 
 
Esta suposta reestruturação terá um reflexo 
imediato na população do concelho de Loures, 
mais concretamente na União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação, onde o 
encerramento da mesma irá dificultar o acesso ao 
serviço postal universal a mais de 35.000 
habitantes, criando um ainda maior afastamento 
entre a população e o serviço público. 
 
Assim, os vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista, considerando que os CTT - Correios de 
Portugal são, para o país, uma referência de 
soberania e de integração, têm a honra de 
apresentar a presente moção. 

 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 
 
(Posta à votação, a Proposta de Deliberação n.º 
9/2018 obteve o seguinte resultado: 
3 votos a favor da Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, 3 
votos contra da Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata e 4 abstenções do Sr. Presidente da 
Câmara, Sr. Vice-Presidente, Sr.ª Vereadora e 
Sr. Vereador eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 
 
 
 
Perante o empate na votação, foi deliberado 
repeti-la, tendo sido obtido o mesmo resultado, 
havendo sido deliberado o adiamento da votação 
para a próxima Reunião de Câmara. 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 2.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 8 de novembro 
de 2017. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Carlos 
César Cipriano Araújo por não ter estado 
presente naquela Reunião) 
 
 
 
Projeto de Ata da 3.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 22 de novembro 
de 2017. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Carlos 
César Cipriano Araújo por não ter estado 
presente naquela Reunião) 

 
 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

Processo n.º 1643/DOM 
Regularização fluvial e controlo de cheias da 
Ribeira do Prior Velho 
Proposta de ratificação do despacho exarado pelo 
Sr. Presidente da Câmara, em 22 de dezembro de 
2017, relativo a prorrogação do prazo de entrega 
das propostas, no âmbito do concurso da 
empreitada. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 1/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação, pela Câmara 

Municipal, do lançamento do concurso limitado 
por prévia qualificação através de modelo de 
qualificação simples, em conformidade com o 
disposto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 
18.º e 19.º, alínea b), e 36.º, todos do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e do 
disposto na alínea f), n.º 1, do artigo 33.º, da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, da 
Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da 
Ribeira do Prior Velho; 
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B. Foi solicitada via plataforma de contratação 
pública prorrogação do prazo para entrega das 
propostas, atendendo à complexidade do 
procedimento e ao volume de trabalho que o 
concurso implica, aliado ao período de férias 
de Natal; 

 
C. O conteúdo da informação número 

0920/DIREP/TG, de 22/12/2017, registo 
E/124615/2017, a qual despachei 
favoravelmente, ao abrigo do n.º 3 do artigo 
35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
na impossibilidade de reunir 
extraordinariamente a Câmara Municipal. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere ratificar, ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, o meu despacho de 
22/12/2017, relativo à prorrogação do prazo de 
entrega das propostas, relativas ao concurso da 
empreitada “Regularização Fluvial e Controlo de 
Cheias da Ribeira do Prior Velho”, nos termos da 
inf. n.º 0920/DIREP/TG. 

 
 

Loures, 22 de dezembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

ISENÇÃO DE TAXAS 
 

Processo n.º 64.511/LA/E/N 
Associação de Solidariedade Social - Templo 
de Shiva 
Proposta de isenção do pagamento de taxa devida 
pela licença de obras de edificação destinada a 
equipamento religioso e cultural, nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 3/2018 

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

a fls. 123 a 125 e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU a fl. 123, do processo n.º 
64.511/LA/E/N, em nome de Associação de 
Solidariedade Social - Templo de Shiva, no 
que respeita à obra de construção do Templo 
de Shiva, na zona das Torres da Bela Vista, 
em Santo António dos Cavaleiros, na União 
das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas; 

 
B. Os estatutos da titular do processo atestam 

ser uma Instituição Particular de Solidariedade 
Social (IPSS), instituição sem fins lucrativos, e 
que a pretensão de isenção de pagamento de 
taxas reporta ao licenciamento de construção 
relativa a instalações que prosseguirão a 
vocação estatutária da instituição. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere a aprovação da 
isenção do pagamento de taxas, nos termos do n.º 
1 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, publicado em Diário da 
República, 2.ª Série, n.º 187, de 25 de setembro 
de 2009, na redação vigente, relativamente ao 
processo n.º 64.511/LA/E/N, em nome de 
Associação de Solidariedade Social - Templo de 
Shiva, no que respeita à obra de construção do 
Templo de Shiva, na zona das Torres da Bela 
Vista, em Santo António dos Cavaleiros, na União 
das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas, aprovar a isenção do pagamento de taxas 
relativas a: 
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- Valor da Taxa devida pela Licença de Obras 
(artigos 27.º e 52.º do Regulamento de Taxas 
do Município), correspondente a 63.326,07 € 
(sessenta e três mil, trezentos e vinte e seis 
euros e sete cêntimos). 

 
 

Loures, 27 de dezembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL 
 

Proposta de indigitação de representantes do 
Município de Loures para os órgãos sociais da 
AEPTL - Associação para o Ensino Profissional 
em Transportes e Logística, para o triénio 2018-
2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 4/2018 

 
Considerando que:  
 
A. Nos termos do disposto no artigo 7.º dos 

Estatutos da “AEPTL - Associação para o 
Ensino Profissional em Transportes e 
Logística”, o Município de Loures é sócio 
fundador desta Associação. 

 
B. De acordo com o artigo 16.º, n.º 1 destes 

mesmos Estatutos, “É de três anos o período 
de duração do mandato dos membros dos 
órgãos da Associação, sendo admitida a sua 
reeleição”. 

 
C. O mandato dos atuais órgãos da Associação 

termina no final do ano de 2017, tornando-se 
necessário proceder à designação dos 
representantes do Município de Loures nos 
órgãos sociais desta Associação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto 
no artigo 33.º, n.º 1, alínea oo), da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, assim como no artigo 16.º dos 
Estatutos da “AEPTL - Associação para o Ensino 
Profissional em Transportes e Logística”, delibere 
aprovar a indicação dos seguintes representantes 
do Município de Loures para a eleição dos órgãos 
sociais desta Associação: 
 
Mesa da Assembleia Geral - António Manuel 
Pombinho Costa Guilherme. 
 
Direção - Carla Maria Pinto Sousa da Cruz. 
 
Conselho Fiscal - Nuno Miguel Ruas Almeida. 

 
 

Loures, 18 de dezembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por 7 votos a favor e 3 votos em 
branco, mediante escrutínio secreto) 

 
 
 
 
 

ECONOMIA E INOVAÇÃO 
 

Proposta de celebração de Protocolo de 
Cooperação entre o Município de Loures e a 
Cooperativa Agrícola de Loures, tendo por objetivo 
a dinamização da apicultura sustentável no 
concelho de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 5/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A Apicultura é uma atividade do setor primário 

que, a par de outras, concorre para a criação 
de valor enquanto dinamiza a economia local 
numa perspetiva multifuncional dos territórios 
rurais, em resposta aos desafios atuais das 
comunidades locais; 

 
B. O Município de Loures atua no território, de 

acordo com as suas competências e 
atribuições, para a dinamização do 
desenvolvimento da economia local; 
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C. Se observa, hoje, o aumento do interesse pela 
apicultura e o aparecimento de novos 
apicultores preocupados com a 
sustentabilidade da produção do ponto de 
vista económico, social e ambiental, que se 
deparam com diversas dificuldades que vão 
desde o acesso a locais para instalação de 
colmeias até ao processamento dos produtos 
da colmeia e à falta de escala para a 
comercialização e escoamento dos produtos; 

 
D. No concelho de Loures existem apicultores de 

diferentes dimensões, uns que produzem 
produtos da colmeia para consumo próprio e 
outros para fins comerciais, sendo a produção 
de mel a produção mais conhecida; 

 
E. A Cooperativa Agrícola de Loures criou uma 

Secção Apícola, em 2015, para responder à 
procura de apoio por parte dos apicultores do 
concelho e seus associados, tendo solicitado à 
Câmara Municipal de Loures a cedência de 
terrenos para a instalação de apiários; 

 
F. A procura por produtos da colmeia é hoje 

grande e os produtores/apicultores começam 
a trabalhar para responder às preocupações 
da procura, proporcionando aos consumidores 
alimentos mais saudáveis, diminuindo o uso 
de substâncias de síntese, adotando práticas 
apícolas mais sustentáveis. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere aprovar, ao abrigo do 
disposto no Artigo 33.º, n.º 1, alínea ff), do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
assinatura do Protocolo de Cooperação, entre a 
Câmara Municipal de Loures e a Cooperativa 
Agrícola de Loures, o qual tem por finalidade 
estabelecer o âmbito e os objetivos da 
colaboração a concretizar, entre as duas partes, 
no domínio da dinamização da apicultura 
sustentável, no território de Loures. 

 
 

Loures, 28 de dezembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

entre 
 

Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 

Cooperativa Agrícola de Loures 
 

Dezembro de 2017 
 
 

PREÂMBULO 
 

A Apicultura é uma atividade do setor primário 
que, a par de outras, concorre para a criação de 
valor enquanto dinamiza a economia local numa 
perspetiva multifuncional dos territórios rurais, em 
resposta aos desafios atuais das comunidades 
locais. 
 
Esta atividade produtiva, regulada por legislação 
específica a nível nacional e europeu, 
designadamente através do Decreto-Lei n.º 
203/2005, de 25 de novembro, proporciona 
diversos produtos da colmeia: mel, cera, própolis, 
pólen, e atividades de lazer que contribuem para a 
dinamização do território. A prática da apicultura 
contribui também para o aumento da 
biodiversidade e da vigilância dos locais onde se 
instalam os apiários. 
 
Observa-se, hoje, o aumento do interesse pela 
apicultura e o aparecimento de novos apicultores 
preocupados com a sustentabilidade da produção 
do ponto de vista económico, social e ambiental, 
que se deparam com diversas dificuldades que 
vão desde o acesso a locais para instalação de 
colmeias até ao processamento dos produtos da 
colmeia e à falta de escala para a comercialização 
e escoamento dos produtos. 
 
No concelho de Loures existem apicultores de 
diferentes dimensões, uns que produzem produtos 
da colmeia para consumo próprio e outros para 
fins comerciais, sendo a produção de mel a 
produção mais conhecida. 
 
A procura por produtos da colmeia é hoje grande e 
os produtores/apicultores começam a trabalhar 
para responder às preocupações da procura, 
proporcionando aos consumidores alimentos mais 
saudáveis, diminuindo o uso de substâncias de 
síntese. 
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Considerando a importância de apoiar soluções 
sustentáveis na apicultura, a Câmara Municipal de 
Loures e a Cooperativa Agrícola de Loures 
acordam entre si apoiar ações que promovam a 
apicultura sustentável no Concelho de Loures 
como forma de contribuir para o desenvolvimento 
da economia local e para a gestão sustentável do 
território. 

 
 

PROTOCOLO 
 

Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva pública n.º 
501294996, com sede em Loures, na Praça da 
Liberdade, neste ato representado pelo seu 
Presidente Bernardino José Torrão Soares 
 
e 
 
Cooperativa Agrícola de Loures, adiante 
designada por CAL pessoa coletiva n.º 
500987610, com sede na Rua do Funchal n.º 45, 
Fanqueiro, 2670-364 Loures, representada por 
José António de Carvalho Barreira, na qualidade 
de Presidente da Direção. 
 
 
É celebrado o presente Protocolo de Colaboração, 
ao abrigo do disposto no Artigo 33.º, n.º 1, alínea 
ff), do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA 1.ª 
(Objeto) 

 
O presente Protocolo estabelece o âmbito e os 
objetivos da colaboração a concretizar no domínio 
da prática da apicultura, para promover esta 
atividade económica no território de Loures. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
(Âmbito do Protocolo) 

 
As atividades abrangidas pelo presente Protocolo, 
sem prejuízo de outras que no futuro venham a 
ser identificadas, são as seguintes: 
 
a) Ações de formação, sensibilização e 

divulgação da Apicultura junto da população 
em geral e nas escolas, numa lógica de 
disseminar informação sobre esta atividade de 
produção junto da comunidade em Loures; 

 
b) Bolsa de terrenos para a apicultura; 
 

c) Promoção de práticas sustentáveis e 
comunitárias na apicultura; 

 
d) Circuitos curtos de comercialização. 

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
(Planeamento 

e operacionalização de atividades) 
 

1. Para cada ação a realizar, no âmbito do 
protocolo, haverá uma planificação específica 
de projetos e atividades, efetuada de acordo 
com as prioridades estabelecidas pelas duas 
Partes, para o que serão efetuadas as 
reuniões que se considerarem convenientes. 

 
2. A realização de atividades não previstas no 

presente protocolo, mas relativas à apicultura, 
pode ocorrer desde que não comprometa os 
objetivos do protocolo e seja do conhecimento 
dos parceiros objeto do presente protocolo. 

 
3. As atividades realizadas no âmbito do 

protocolo serão divulgadas por ambas as 
instituições sendo que, nos respetivos 
materiais de divulgação e promoção, serão 
colocados os logos das duas entidades. 

 
4. A CAL é reconhecida pelo Município de 

Loures como a entidade parceira para o 
desenvolvimento das atividades no âmbito da 
promoção da Apicultura em Loures. 

 
 

CLÁUSULA 4.ª 
(Terrenos municipais para a Apicultura) 

 
1. O Município de Loures cede o uso de terrenos 

municipais com aptidão para a apicultura, 
indicados pelos serviços municipais. 

 
2. A CAL gere os terrenos municipais cedidos 

para apicultura no âmbito da bolsa de terrenos 
para a apicultura que está a desenvolver. 

 
3. A CAL assegura que no uso apícola dos 

terrenos municipais se observam os seguintes 
requisitos: 

 
a. As práticas de maneio apícola devem cumprir 

a legislação em vigor, privilegiando práticas 
sustentáveis, isto é, desenvolver a atividade 
apícola, sempre que possível de acordo com 
os princípios de uma produção apícola 
sustentável; 

 
b. Os apicultores têm de estar devidamente 

registados e ter formação em apicultura; 
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c. Os apicultores e/ou responsável pelo apiário 
comum, são incentivados pela CAL sempre 
que possível, a doarem algum do seu mel para 
ações de sensibilização e divulgação 
organizadas pelo Município de Loures; 

 
d. No caso de integrarem um apiário comum, os 

apicultores devem manter em boas condições 
quaisquer equipamentos de uso comum; 

 
e. Os apicultores devem respeitar as diretrizes 

definidas pelos técnicos da CAL e os técnicos 
do Município de Loures; 

 
f. O parcelamento definido pelo Município de 

Loures deve ser respeitado; 
 
g. Os resíduos sólidos produzidos na atividade, 

são colocados nos contentores para o efeito, 
devendo assegurar o seu encaminhamento 
para local de deposição adequado fora da 
área apícola; 

 
h. Garantir a segurança, salubridade e limpeza 

do espaço envolvente ao apiário; 
 
i. Garantir que as práticas apícolas não 

interferem com as dos parceiros ou de outras 
atividades compatíveis, como a silvicultura e a 
agricultura; 

 
j. Os espaços comuns são usados de forma 

ordeira, respeitando as regras de uma sã 
convivência social; 

 
k. Em caso de necessidade de qualquer 

intervenção extraordinária, no terreno 
municipal, por parte do Município de Loures, 
para segurança dos operários e também para 
segurança das abelhas serão tomadas as 
necessárias cautelas pelos apicultores, de 
forma a confinar as abelhas à/s respetiva/s 
colmeia/s, ou, se for o caso, removê-las 
temporariamente do local; 

 
l. Avisar o Município de Loures de qualquer 

irregularidade que contrarie a boa utilização do 
terreno; 

 
m. Não levantar qualquer dificuldade ou obstáculo 

à execução do dever/direito de fiscalização do 
Município de Loures relativamente ao uso que 
lhe foi atribuído e devidamente autorizado; 

 
n. Cumprir escrupulosamente a sinalização de 

segurança existente no espaço; 
 
 
 

o. Só é permitido o cultivo de espécies vegetais, 
após autorização do Município de Loures e da 
Cooperativa Agrícola de Loures. O 
incumprimento desta alínea é causa para 
rescindir a presente autorização e motivo para 
participação às autoridades policiais; 

 
p. O ocupante, sob pena de rescisão da 

autorização de ocupação, não pode: 
 
i. Construir ou edificar qualquer estrutura, 

qualquer tipo de instalação ou construção, 
incluindo vedações, sem prévia e expressa 
autorização do Município, bem como ocupar a 
parcela, total ou parcialmente, com abrigos 
móveis, “roulottes” ou atrelados; 

 
ii. Construir quaisquer instalações para animais 

domésticos, nomeadamente canis, galinheiros, 
coelheiras, ou outros, bem como manter ou 
consentir a permanência no talhão de 
quaisquer animais, seja a que título for, exceto 
cães guia; 

 
iii. Descaracterizar o terreno sob qualquer forma 

nem praticar no seu interior quaisquer 
atividades que possam danificar o espaço; 

 
iv. Fazer charcos ou lagos para retenção de 

água; 
 
v. Praticar, no terreno, qualquer atividade que 

produza fogo e/ou que ponha em causa a 
segurança de pessoas ou bens, excetuando-
se neste ponto os equipamentos de uso 
apícola; 

 
vi. Ceder, sob qualquer forma ou título, a parcela 

que lhe foi atribuída. 
 
q. Finda a autorização para a ocupação, a 

parcela de terreno é devolvida ao Município de 
Loures, desocupada, limpa e nas condições 
em que se encontrava antes do início da 
ocupação, não sendo devido qualquer 
pagamento por benfeitorias realizadas. 

 
 

CLÁUSULA 5.ª 
(Validade) 

 
O presente protocolo entra em vigor na data da 
sua assinatura e é válido por um período de 12 
(doze) meses, sendo renovável automaticamente 
por iguais períodos de tempo, salvo se qualquer 
das partes o denunciar. 
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CLÁUSULA 6.ª 
(Denúncia) 

 
O presente protocolo poderá ser denunciado, a 
todo o momento, por qualquer das partes, através 
de comunicação escrita, com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias. 

 
 

CLÁUSULA 7.ª 
(Revogação) 

 
O presente protocolo pode ser revogado, a todo o 
tempo, por acordo expresso das partes. 

 
CLÁUSULA 8.ª 

(Revisão e modificação) 
 

O presente protocolo pode ser total ou 
parcialmente modificado e revisto, por acordo 
expresso das partes, no que se mostre 
necessário. 

 
 

CLÁUSULA 9.ª 
(Incumprimento) 

 
O incumprimento do presente acordo de 
cooperação por causas imputáveis a qualquer um 
dos outorgantes confere ao outro o direito à sua 
resolução unilateral, bem como o direito ao 
ressarcimento dos eventuais danos ocasionados 
pelo incumprimento. 

 
 

Loures, … de dezembro de 2017 
 

Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino José Torrão Soares 
Presidente da Câmara 

 
 
 

Cooperativa Agrícola de Loures 
 

José António de Carvalho Barreira 
Presidente da Direção 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 6/2018 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação da Juventude Mariana 

Vicentina, com o NIF 504634925, realizou o 
XV Torneio, no Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos, 
nos dias 10 e 11 de junho de 2017; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

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

 
C. A ocupação teve, nos termos do documento 

registado sob o n.º E/29331/2017, a duração 
de dezasseis horas, correspondendo a um 
valor total a pagamento de 211,68 € (duzentos 
e onze euros e sessenta e oito cêntimos); 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal 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 Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
(Pavilhão do Alto do Moinho), à Associação da 
Juventude Mariana Vicentina, no valor total de 
211,68 € (duzentos e onze euros e sessenta e oito 
cêntimos). 

 
 

Loures, 20 de dezembro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

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

n.º 7/2018 
 

Considerando que: 
 
A. O Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 

895 de São João de Talha, com o NIF 
500972052, realizou entre as 8H00 do dia 11 
de novembro e as 02H00 do dia 12 de 
novembro de 2017, a iniciativa Arraial de São 
Martinho, no Pavilhão José Gouveia; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o 

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

 
C. A ocupação teve a duração de dezoito horas, 

no valor total de 233,13 € (duzentos e trinta e 
três euros e treze cêntimos), com 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 do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão José Gouveia, em 
conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, ao Corpo Nacional de Escutas 
- Agrupamento 895 de São João de Talha, no 
valor total de 233,13 € (duzentos e trinta e três 
euros e treze cêntimos) com IVA incluído à taxa 
legal em vigor. 

 
 

Loures, 20 de dezembro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 389/DPCA 

 
de 18 de dezembro de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 20 de dezembro de 2017, 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Planeamento Financeiro e 
Aprovisionamento 

 
Substituição em período de férias 

 
Considerando a ausência do signatário, no 
período de 27 a 29 de dezembro, proponho que a 
minha substituição seja assegurada, com as 
competências que me foram delegadas pelo Sr. 
Diretor do DPFA (despacho n.º 140/2017, de 15 de 
novembro), pela técnica superior Dr.ª Rosário 
Paulino. 
 
Caso a presente informação tenha despacho 
favorável, proponho que a mesma seja remetida à 
Secção de Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

Chefe da Divisão de Planeamento 
e Controlo de Atividades 

 
(a) Luís Paulo Pereira 
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� INFORMAÇÃO n.º 312/DCP/PL 

 
de 20 de dezembro de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 21 de dezembro de 2017, 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Planeamento Financeiro 
e Aprovisionamento 

 
Substituição em período de férias 

 
Considerando a minha ausência de 27 a 29 de 
dezembro de 2017 por motivo de gozo de férias, 
proponho que a Dr.ª Susana Freitas me substitua, 
e que lhe sejam atribuídas no referido período as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Diretor do DPFA, no despacho n.º 142/2017, 
datado de 15 novembro de 2017. 
 
Propõe-se o envio desta informação à 
DGMA/DATA/EXP - Expediente. 

 
 

A chefe de Divisão de Contabilidade e Património 
 

(a) Paula Louro 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 46/DPFA/FC 

 
de 21 de dezembro de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 21 de dezembro de 2017, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

Substituição de 22 a 29 dezembro 
 

Considerando a ausência do signatário, por motivo 
de férias, proponho que a minha substituição seja 
assegurada pela Dr.ª Susana Fonseca, Chefe da 
Divisão de Gestão Financeira nos dias 22, 28 e 29 
de dezembro, e no dia 27 de dezembro pelo Dr. 
Viriato Aguilar, Chefe da Divisão de Contratação e 
Aprovisionamento, com as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas no Despacho do 
Sr. Presidente n.º 88/2017, de 2 de novembro. 
 
Propõe-se o envio desta informação ao 
Expediente para divulgação. 

Por delegação e subdelegação de competências 
do Sr. Presidente 

 
 

O Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 

 
(a) Filipe Caçapo 

 
 
 
 

 

 

 

CULTURA 
DESPORTO 

E 
JUVENTUDE 

 
 

� INFORMAÇÃO n.° 56/DCDJ/AS 

 
de 15 de dezembro de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 21 de dezembro de 2017, 
pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara 

 
Substituição do Diretor 

do Departamento de Cultura, 
Desporto e Juventude 

durante o período de férias 
 

Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias durante o período compreendido entre 
23-12-2017 e 02-01-2018, proponho que a minha 
substituição seja assegurada, com as 
competências que me foram subdelegadas 
através do despacho n.º 92/2017, de 31 de 
outubro, pela Chefe de Divisão de Desporto, Dr.ª 
Helena Candeias. 
 
Propõe-se ainda o envio da presente informação à 
DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

O Diretor de Departamento de Cultura, Desporto e 
Juventude 

(Por delegação e subdelegação de competências 
Despacho n.º 92/2017, de 03/nov) 

 
(a) Alfredo Santos 
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� INFORMAÇÃO n.° 35/DC/PLS 

 
de 18 de dezembro de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 21 de dezembro de 2017, 
pelo Sr. Vice-Presidente da Câmara 

 
Substituição da Chefe de Divisão de Cultura 

durante o período de férias 
 

Considerando a ausência por motivo de férias 
durante o período compreendido entre 27 e 29 de 
dezembro p.f., proponho que a minha substituição 
seja assegurada, com as competências 
subdelegadas através do Despacho n.º 121/2017, 
de 10 de novembro, pela Dr.ª Cláudia Sofia 
Simenta Rodrigues, Coordenadora da Área de 
Galerias. 
 
Propõe-se ainda o envio desta informação à 
DGDA/Expediente para divulgação da mesma. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe de Divisão de Cultura 
 

(a) Patrícia Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
REVITALIZAÇÃO URBANA 

 

� INFORMAÇÃO n.º 49/GRU/MT 

 
de 19 de dezembro de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 22 de dezembro de 2017, 

pelo Sr. Vereador António Pombinho 
 

Substituição da Coordenadora 
do Gabinete de Revitalização Urbana 

 
Considerando a ausência da signatária, no 
período entre 20 e 29 de dezembro, por motivo de 
gozo do férias, proponho que a minha substituição 
seja assegurada, com competências 
subdelegadas através do Despacho n.º 102/2017, 
de 2 de novembro, pelo técnico superior Nuno 
Carlos Marques de Medeiros. 
 
A merecer concordância superior, mais se propõe 
que a presente informação seja remetida ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação interna. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Coordenadora 
 

(a) Margarida Tomás 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 15537/2017 
 

Bernardino José Torrão Soares, Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, dando cumprimento 
ao disposto no artigo 139.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, conjugado 
com o artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual, torna 
público que, após a realização da respetiva 
audiência de interessados e consulta pública e na 
sequência das deliberações da Câmara Municipal 
de Loures e da Assembleia Municipal de Loures, 
que aprovaram a proposta de deliberação n.º 
459/2017, tomadas na 98.ª reunião ordinária 
realizada em 6 de setembro de 2017 e na 2.ª 
reunião da 3.ª sessão extraordinária realizada em 
7 de dezembro de 2017, respetivamente, e, esta 
última, publicada no Boletim de Deliberações e 
Despachos "Loures Municipal", Edição Especial 
n.º 17, de 7 de dezembro de 2017, foi aprovada a 
alteração ao Regulamento de Taxas do Município 
de Loures através do aditamento de um novo 
artigo (o artigo 5.ºA) referente à concessão de 
isenções inseridas na estratégia global de 
revitalização urbana do território do Município de 
Loures, com o seguinte teor: 

 
Alteração ao Regulamento de Taxas do 
Município de Loures através do aditamento de 
um novo artigo (o artigo 5.ºA) referente à 
concessão de isenções inseridas na estratégia 
global de revitalização urbana do território do 
Município de Loures. 

 
Na sequência do empreendimento, por parte do 
Município de Loures, de uma estratégia de 
intervenção e de regeneração urbana, através do 
desenvolvimento de processos de revitalização 
urbana, atuando em vários domínios, como o 
espaço público, o edificado e a economia. 
 
Tendo em conta que este projeto de conservar, 
modernizar e remodelar iniciou-se nas localidades 
de Camarate, Loures, Moscavide e Sacavém. 
 
Considerando que, nestas localidades, existem 
zonas que, com a realização das obras, 
designadamente, no domínio municipal que 

objetivam concretizar o projeto referido nos 
parágrafos supra, sofreram bastantes 
constrangimentos, afetando quer os transeuntes, 
quer a economia, designadamente as atividades 
de comércio, serviços e restauração e/ou bebidas. 
 
Considerando que, após a conclusão das supra 
mencionadas obras, torna-se imperativo 
incrementar a atividade económica no espaço 
requalificado, bem como dinamizar o mesmo. 
 
E que, a iniciativa particular, quer dos habitantes, 
quer dos agentes que atuam nas localidades 
supra identificadas, é essencial para o sucesso do 
projeto de revitalização urbana em curso, não só 
ao nível do incremento e da dinamização referidos 
no parágrafo supra, mas também ao nível da 
realização de obras no edificado particular. 
 
É sentida a necessidade de se efetuar uma 
alteração ao Regulamento de Taxas Municipais 
vigente por forma a nele consagrar isenções do 
pagamento de taxas municipais no âmbito da 
urbanização e edificação, utilização e 
aproveitamento do domínio municipal e 
publicidade, objetivando-se, por um lado, atenuar 
os constrangimentos que a realização de obras no 
domínio municipal potenciaram na atividade 
económica nas localidades de Camarate, Loures, 
Moscavide e Sacavém, e, por outro, incrementar e 
dinamizar o espaço ali requalificado, bem como 
incentivar a realização de obras particulares 
naquelas mesmas localidades. 
 
A presente alteração foi submetida a audiência de 
interessados e a consulta pública, nos termos dos 
artigos 98.º, 100.º e 101.º, todos do DL n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, não tendo existido a constituição 
de qualquer interessado, bem como a 
apresentação de quaisquer sugestões. 

 
 

A. Alteração ao corpo do Regulamento 
(aditamento do artigo 5.ºA) 

 
 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

 
Artigo 5.ºA 

Isenções no âmbito da revitalização urbana 
 

1. A Câmara Municipal de Loures pode isentar as 
pessoas singulares ou coletivas que exerçam 
uma atividade comercial, de serviços ou de 
restauração e/ou bebidas nas áreas 
delimitadas no Anexo III do presente 
Regulamento, do pagamento das taxas 
relativas à utilização e aproveitamento do 
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domínio municipal com alpendres ou palas; 
com toldos; com bancas e expositores; com 
suportes publicitários e com esplanadas 
abertas, todas previstas no Capítulo V 
“Utilização e aproveitamento do domínio 
municipal” e das taxas relativas à produção de 
publicidade em bandeiras, bandeirolas e 
pendões previstas no Capítulo VII 
“Publicidade”, todos do presente 
Regulamento, e respeitantes ao ano de 2017. 

 
2. A Câmara Municipal de Loures pode isentar as 

pessoas singulares ou coletivas que exerçam 
uma atividade comercial, de serviços ou de 
restauração e/ou bebidas nas áreas 
delimitadas no Anexo IV do presente 
Regulamento, do pagamento das taxas 
relativas à utilização e aproveitamento do 
domínio municipal com alpendres ou palas; 
com toldos; com bancas e expositores; com 
quiosques; com suportes publicitários e com 
esplanadas abertas, todas previstas no 
Capítulo V “Utilização e aproveitamento do 
domínio municipal” e das taxas relativas à 
produção de publicidade em bandeiras, 
bandeirolas e pendões previstas no Capítulo 
VII “Publicidade”, ambos do presente 
Regulamento, por um período de cinco anos, 
desde que se encontrem cumpridas as 
exigências constantes no Anexo V do presente 
Regulamento. 

 
3. A Câmara Municipal de Loures pode isentar: 
 
a) O pagamento das taxas previstas no Capítulo 

III “Urbanização e edificação” aplicáveis às 
operações urbanísticas que promovam a 
reabilitação de imóveis ou conjunto de 
imóveis, bem como as demais operações de 
reabilitação urbana, às intervenções efetuadas 
nas áreas delimitadas no Anexo IV do 
presente Regulamento; 

b) O pagamento das taxas previstas no Capítulo 
III “Urbanização e edificação» relativas à 
instalação de quiosques nas áreas delimitadas 
no Anexo IV do presente Regulamento, desde 
que a sua estrutura e localização sejam 
enquadradas às normas e ao conceito definido 
para cada Centro Urbano e validadas pelo 
serviço responsável pelo Projeto de 
Revitalização Urbana. 

 
4. As isenções previstas no presente artigo não 

dispensam o interessado de requerer as 
necessárias permissões administrativas. 

 
5. As isenções devem ser requeridas, pelo 

sujeito passivo, através de requerimento 
devidamente fundamentado, designadamente, 
com os seguintes elementos: 

a) Identificação do requerente; 
b) Documento comprovativo da qualidade em 

que se requer a isenção; 
c) Descrição sumária dos motivos e da finalidade 

do pedido de isenção; 
d) Comprovativo do requerimento de emissão da 

correspondente permissão administrativa; 
e) Documento comprovativo de qualquer outro 

requisito exigido para a concessão da isenção. 
 
6. Os serviços municipais sempre que 

considerem necessário podem solicitar, ao 
requerente, outros documentos necessários e 
indispensáveis à apreciação do requerimento. 

 
7. As falsas declarações determinam a obrigação 

de devolução ao Município da quantia integral 
objeto de isenção, bem como o pagamento de 
juros compensatórios. 

 
8. Os serviços municipais, ao apreciarem e 

remeterem o requerimento de isenção para 
deliberação, devem indicar: 

 
a) A norma que prevê a aplicação da taxa; 
b) O valor da taxa; 
c) A norma em que se enquadra a isenção; 
d) O fundamento do deferimento ou do 

indeferimento do pedido de isenção. 
 
9. Os Anexos III, IV e V mencionados no 

presente artigo fazem parte integrante do 
presente Regulamento. 

 
 

B. Alteração ao Anexo I do Regulamento 
Fundamento das isenções/reduções 

 
As isenções previstas no artigo 5.ºA do presente 
Regulamento surgem na sequência do 
desenvolvimento, por parte do Município de 
Loures, de uma estratégia de intervenção e de 
regeneração urbana, através do desenrolar de 
processos de revitalização urbana, atuando em 
vários domínios, como o espaço público, o 
edificado e a economia, iniciando-se tal 
intervenção nas localidades de Camarate, de 
Loures, de Moscavide e de Sacavém. 
Objetivando-se com as aqui versadas isenções, 
por um lado, atenuar os constrangimentos que a 
realização de obras no domínio municipal 
potenciaram na atividade económica nas 
localidades de Camarate, Loures, Moscavide e 
Sacavém, e, por outro, incrementar e dinamizar o 
espaço ali requalificado, bem como incentivar a 
realização de obras por particulares naquelas 
mesmas localidades. 
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ANEXO III 
 

Áreas delimitadas 
para Camarate, Loures e Moscavide 

(n.º 1 do Artigo 5.ºA) 
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ANEXO IV 
 

Áreas delimitadas 
para Camarate, Loures, Moscavide e Sacavém 

 
(n.ºs 2 e 3 do Artigo 5.ºA) 
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ANEXO V 
 

Objetivando-se valorizar o património 
arquitetónico, privado e comercial, por forma a 
elevar-se a dinâmica e organização do comércio 
local, as isenções previstas no n.º 2 e alínea b) do 
n.º 3 ambos do Artigo 5.ºA do presente 
Regulamento dependem do cumprimento das 
regras que se seguem inerentes à utilização de 
mobiliário urbano no espaço público. 

 
I- ESPLANADAS ABERTAS 
 
1. Utilização de toldos e guarda-sóis brancos e 

cadeira e mesa tipo mestre Gonçalo branca. 
 

 

 
CADEIRA 
 
CADEIRA TIPO 
MESTRE GONÇALO 

 

 

 
MESA 
 
MESA TIPO 
DA LINHA MESTRE GONÇALO 

 

 

 
 
GUARDA-SOL 
 
 

 
 
2. Na instalação de esplanadas abertas devem 

ser respeitadas as seguintes condições: 
 
a. Não alterar a superfície do passeio onde a 

mesma é instalada; 
 
b. Não ocupar mais de 50% da largura do 

passeio onde é instalada, ou, no caso de não 
existirem passeios, não ocupar mais de 25% 
da largura do arruamento, sem prejuízo da 
livre circulação automóvel. 

 
3. Sempre que existam estabelecimentos em 

posição frontal no mesmo arruamento cujos 
exploradores pretendam instalar esplanadas 
abertas, proceder-se-á à divisão equitativa do 
espaço disponível. 

 
4. Nos casos em que se verifique que um dos 

requerentes é titular de “licenciamento”, só 
será aplicável o disposto no número anterior 
após o seu termo. 

 
5. Quando a instalação da esplanada aberta for 

efetuada em área contígua à fachada do 
estabelecimento, a ocupação transversal da 
esplanada não pode exceder a largura da 
fachada do respetivo estabelecimento. 

 
6. Os guarda-sóis, como componente de uma 

esplanada aberta, devem cumprir os seguintes 
requisitos: 

 
a. Ser instalados dentro da esplanada, não 

excedendo os seus limites; 
 
b. Ser instalados exclusivamente durante a 

época de funcionamento da esplanada; 
 
c. Ser fixados a uma base que garanta a 

segurança dos utilizadores, devendo ser 
facilmente amovíveis; 

 
d. Quando abertos, dispor de pé direito livre não 

inferior a 2 metros; 
 
e. Ser todos iguais e do tipo e cor acima 

referenciados. 
 
7. Os aquecedores verticais devem ser próprios 

para uso no exterior e respeitar as condições 
de segurança. 
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8. Quando o desnível do pavimento ocupado 
pela esplanada aberta for superior a 5% de 
inclinação, é permitida a instalação de estrado 
como apoio à esplanada. 

 
9. Os estrados devem ser amovíveis e 

construídos de modo a salvaguardar as 
condições de segurança. 

 
10. Os estrados devem garantir a acessibilidade 

de pessoas com mobilidade condicionada, nos 
termos da legislação em vigor. 

 
11. Os estrados não podem exceder a cota 

máxima da soleira da porta do 
estabelecimento respetivo ou 0,25 metros de 
altura face ao pavimento. 

 
12. Na instalação de um estrado deve, ainda, 

respeitar-se uma distância igual ou superior: 
 
a. A 0,80 metros entre o guarda-vento e outros 

estabelecimentos, montras e acessos; 
 
b. A 2 metros entre o guarda-vento e outro 

mobiliário urbano. 
 
13. Na instalação de guarda-ventos devem ser 

respeitadas as seguintes condições: 
 
a. Não ocultar referências de interesse público, 

nem prejudicar a segurança, transitabilidade, 
salubridade, interesses de estabelecimentos 
contíguos, o livre acesso de pessoas e bens e 
a boa visibilidade local ou as árvores 
porventura existentes; 

 
b. Não obstruir o corredor de circulação de 

peões; 
 
c. Não exceder 2 metros de altura contados a 

partir do solo; 
 
d. Não exceder o avanço da esplanada junto da 

qual está instalado; 
 
e. Garantir, no mínimo, 0,05 metros de distância 

do seu plano inferior ao pavimento, desde que 
não tenha ressaltos superiores a 0,02 metros; 

 
f. A parte opaca do guarda-vento, quando exista, 

não pode exceder 0,60 metros contados a 
partir do solo. 

 
14. Na instalação de um guarda-vento deve, 

ainda, respeitar-se uma distância igual ou 
superior: 

 
a. A 0,80 metros entre o guarda-vento e outros 

estabelecimentos, montras e acessos; 

b. A 2 metros entre o guarda-vento e outro 
mobiliário urbano. 

 
15. O perímetro da esplanada aberta só pode ser 

ocupado com guarda-ventos ou outras 
proteções no máximo até 50%. 

 
 
II- EXPOSITORES 
 
Quando se trate de um expositor de produtos 
alimentares deve observar-se uma altura mínima 
de 0,40 metros, contados a partir do plano inferior 
do expositor ao solo. 
 
 
III- PALAS 
 
AFIXAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 
 

 
 
 
Por forma a assegurar o respeito pelos imóveis e 
pela comunicação, a afixação de comunicação em 
palas deve respeitar uma cota de 2,20 metros do 
solo e uma dimensão de 0,40 metros de altura. 
 
 
IV- TOLDOS 
 

 
 
1. A instalação do toldo e da respetiva sanefa 

devem respeitar as seguintes condições: 
 
a. Em passeio de largura superior a 2 metros, 

deve deixar livre um espaço igual ou superior 
a 0,80 metros em relação ao limite externo do 
passeio; 

 



 

 
N.º 1 

  

 
 

3 de JANEIRO 
de 2018 

 
 
 
 

22 

 

b. Em passeio de largura inferior a 2 metros, 
deve deixar livre um espaço igual ou superior 
a 0,60 metros em relação ao limite externo do 
passeio; 

 
c. Distância ao pavimento igual ou superior a 

2,20 metros, mas nunca acima do nível do teto 
do estabelecimento comercial a que pertença; 

 
d. Não exceder um avanço superior a 3 metros; 
 
e. Não exceder os limites laterais das instalações 

pertencentes ao respetivo estabelecimento; 
 
f. Não se sobrepor a cunhais, pilastras, cornijas, 

emolduramentos de vãos de portas e janelas e 
outros elementos com interesse arquitetónico 
ou decorativo; 

 
g. Ser rebatível; 
 
h. Ser de cor branca, utilizando, caso exista, 

tipografias próprias na badana dos toldos, 
evitando o excesso de cores; 

 
i. Proibida a sua utilização para pendurar ou 

afixar qualquer tipo de objetos. 
 
2. O titular é responsável pelo bom estado de 

conservação e limpeza do toldo e da respetiva 
sanefa. 

 
 
V- QUIOSQUE 
 
A localização e a estrutura dos quiosques devem 
ser enquadradas às normas e ao conceito definido 
para cada Centro Urbano e validadas pelo serviço 
responsável pelo projeto de Revitalização Urbana. 

 
Mais se refere que, nos termos do artigo 140.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a 
presente alteração entra em vigor no 5.º dia após 
a sua publicação no Diário da República. 

 
 

12 de dezembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

(a) Bernardino Soares 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 247, de 27 de dezembro de 2017] 

 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
n.º 1959/2017 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
Declaração de prorrogação de prazo de anúncio 
 
1- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
NIF e designação da entidade adjudicante: 
680009671 - Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas 
Endereço: R. Ilha Madeira, 2 
Código postal: 2674-504 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@simar-
louresodivelas.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: CP 24/2017 - Empreitada 
de construção do reservatório dos Pedernais 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
Valor do preço base do procedimento 1012734.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 45247100 
 
3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
O concurso destina-se à instituição de um sistema 
de aquisição dinâmico: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
6- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Odivelas 
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7- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Empreitadas de obras públicas 
Prazo contratual de 18 meses contados nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 362.º do 
CCP 
 
9- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
9.1- Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
de Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: R. Funchal - Loures 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: da@simar-louresodivelas.pt 
 
9.2- Meio eletrónico de fornecimento das peças do 

concurso e de apresentação das propostas 
 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante 
Vortal (http://portugal.vortal.biz/) 
 
10- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS 
DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE 
DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO 

 
Até às 17:00 do 70.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
11- PRAZO DURANTE O QUAL OS 

CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

 
150 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
12- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Proposta economicamente mais vantajosa 
Fatores e eventuais subfatores acompanhados 
dos respetivos coeficientes de ponderação: 
Conforme peças procedimento 
 
13- DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 

Não 
 
 
 
 
 
 
 

 
14- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal Loures 
Endereço: Prç. Liberdade 
Código postal: 2670-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
 
15- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
2017/12/22 
 
16- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO 
NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: 
Não 

 
17- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Anúncio inicial n.º 8144/2017 
Regime de contratação: DL n.º 18/2008, de 29.01 
 
18- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: António Guilherme Pombinho 
Cargo: Vogal Conselho de Administração 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 245, de 22 de dezembro de 2017] 

 
 
 


