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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

18.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 4 de julho de 2018 

 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 
 

Foram justificadas as faltas da Sr.ª Vereadora 
Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes, do Sr. Vice-Presidente e do Sr. 
Vereador António Manuel Pombinho Costa 
Guilherme, à presente Reunião. 

 
 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 5.ª Reunião Extraordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 15 de 
maio de 2018. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Ana 
Clara Pedrosa Fernandes, os Srs. Vereadores 
Tiago Farinha Matias e Carlos César Cipriano 
Araújo, por não terem estado presentes 
naquela Reunião) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

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

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 312/2018 

 
O próximo orçamento tem de ser participativo! 

 
Os orçamentos participativos são mecanismos 
muito importantes na participação e intervenção 
cívica dos munícipes que elevam a democracia 
participativa e aproximam eleitores e eleitos. 
 
Sem embargo da discussão pública sobre o 
orçamento camarário e de eventuais sessões de 
esclarecimento que possam ser feitas, a 
participação no debate sobre o orçamento da 
Câmara Municipal de Loures não inibe nem 
substitui a necessidade de um orçamento 
participativo como, aliás, já acontece em muitas 
dezenas de Concelhos em Portugal. 
 
A possibilidade de cada munícipe fazer as suas 
propostas sobre intervenções, projetos ou 
atividades além de diminuir a distância eleitos e 
eleitores, permite que de forma eficiente se oiça o 
que a sociedade civil pretende para o Concelho de 
Loures. 
 
Temos exemplos de enorme sucesso aqui bem 
perto. É o caso do Orçamento Participativo em 
Cascais com 75.357 votantes no Orçamento para 
2018 que contribuíram para a escolha de 24 
projetos. O projeto mais votado de sempre, 
naquele concelho, foi a aquisição de 
equipamentos de proteção individual e ambulância 
de socorro para os Bombeiros Voluntários de 
Alcabideche, uma causa que a população abraçou 
e que viu a Câmara Municipal inscrever no 
orçamento. Também em Lisboa, que já leva 10 
anos de Orçamento Participativo, este mecanismo 
de democracia participativa tem sido um enorme 
sucesso, tendo sido o projeto mais votado para o 
Orçamento em vigor a recuperação de um terreno 
anexo ao Mercado de Benfica. 
 
Enfim, sempre se dirá que ouvir as pessoas é 
sempre positivo. Procurar fazer aquilo que as 
pessoas realmente pretendem nunca poderá ser 
considerado como má política. 
 
Em Loures, continuamos sem orçamento 
participativo, havendo uma participação através de 
sugestões e propostas em sessões realizadas 
pelo Concelho. 
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É este o momento de exortar a Câmara Municipal 
de Loures a agilizar todos os mecanismos 
necessários para lançar um período de 
apresentação de propostas devidamente 
enquadradas numa verba condigna destinada ao 
Orçamento Participativo. 
 
É com esta antecedência que pode ser dado um 
importante passo para que o próximo Orçamento 
Municipal tenha uma maior influência de todos 
quantos pretendam participar e fazer parte do 
processo orçamental em Loures. É então 
imperioso que esta medida (Orçamento 
Participativo) seja tomada já para o Orçamento de 
2019. 
 
 
Assim, os Vereadores do Partido Social 
Democrata, solicitam ao Executivo da Câmara 
Municipal de Loures a tomar todas as medidas 
para que a figura do Orçamento Participativo seja 
uma realidade no Concelho de Loures já no 
próximo Orçamento para 2019. 

 
 

Loures, 4 de julho de 2018 
 

Os Vereadores do Partido Social Democrata 
 

(a) Ivone Gonçalves 
 

(a) Nuno Botelho 
 

(a) André ventura 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista e pelo Partido 
Social Democrata e os votos contra do Sr. 
Presidente da Câmara, das Sr.ªs Vereadoras e 
do Sr. Vereador eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Saudação, apresentada pela Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 313/2018 

 
Por uma eficiente recolha 

de resíduos sólidos urbanos 
 

A produção, depósito e recolha de resíduos 
sólidos urbanos, constitui um importante problema 
de agressão ao meio ambiente nos aglomerados 
urbanos. 
 
Os Serviços lntermunicipalizados de Águas e 
Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR) são 
responsáveis pela recolha e transporte dos 
resíduos urbanos provenientes de habitações nos 
Municípios de Loures e Odivelas, garantindo o seu 
encaminhamento para adequado tratamento e 
valorização na Valorsul. 
 
No que concerne ao Município de Loures, temos 
vindo a assistir nos últimos tempos a uma 
exagerada permanência de resíduos na via 
pública na maioria dos casos mal acondicionados. 
 
Para além de todos os impactos negativos e 
agressivos para o ambiente que nos rodeia, essa 
subsistência é extremamente prejudicial para a 
saúde pública, para além de representar um total 
desrespeito pelas regras mais básicas de cuidado 
e de sentido de serviço público que os SIMAR 
devem ter para com as populações que servem. 
 
Os SIMAR não garantem neste momento a 
qualidade expectável nos serviços prestados nem 
os padrões de responsabilidade ambiental 
desejáveis que devem estar subjacentes à sua 
atividade no âmbito da recolha de resíduos, 
contrariando dessa forma aquilo que foi apregoado 
e publicado no programa da campanha eleitoral de 
quem tem a responsabilidade direta da gestão 
desta área, ou seja: 
 
• Aumento da recolha seletiva de resíduos, 

garantindo o progressivo cumprimento das 
metas ambientais; 

 
• Elaboração de um Plano Estratégico dos 

Resíduos, que contenha a otimização dos 
circuitos e a adequação dos contentores às 
necessidades da qualidade do serviço 
prestado. 
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Considerando que estamos perante uma situação 
grave no Município de Loures, os Vereadores do 
Partido Socialista na Câmara Municipal de Loures 
vêm em primeiro lugar manifestar o seu desagrado 
por se ter chegado a urna situação desta 
magnitude e em segundo lugar solicitar o imediato 
empenho do Presidente do Conselho de 
Administração dos SIMAR na implementação de 
uma rápida solução que vise proporcionar mais e 
melhor qualidade de vida à população do 
Concelho de Loures. 

 
 

Loures, 4 de julho de 2018 
 

Os Vereadores 
 

(a) Rita Leão 
 

(a) António Marcelino 
 

(a) Nuno Dias 
 

(a) Carlos César 
 
 
 

Sendo aprovada a presente moção deverá ser 
enviada às seguintes entidades: 
 
• Sr. Presidente da Assembleia Municipal 
 
• Sr. Presidente do Conselho de Administração 

dos SIMAR 
 
• Senhoras e Senhores Presidentes das 

Freguesias e Uniões de Freguesias do 
Município de Loures 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação, apresentada pela Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 314/2018 

 
Voto de Saudação 

pelos resultados alcançados 
nos campeonatos nacionais e regionais 

de kickboxing 
 

A S4Y-Sports Associação, Associação esta 
sedeada na União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação, esteve presente nos 
Campeonatos Regionais e Nacionais de 
Kickboxing, organizados pela Federação 
Portuguesa de Kickboxing e MuayThai. 
Campeonato Regional realizado em Torres Vedras 
nos dias 5 e 6 de maio e Campeonato Nacional 
realizado em Guimarães nos dias 9 e 10 de junho, 
com a participação de cinco atletas. Foram quatro 
os títulos alcançados em cada competição. 
 
Leandro Palma sagrou-se Campeão Regional e 
Vice-Campeão Nacional na categoria de juvenil, 
Tiago Vaz sagrou-se Vice-Campeão Regional e 
Vice-Campeão Nacional na categoria de Júnior, 
Rafael Araújo sagrou-se Campeão Regional e 
Vice-Campeão Nacional na categoria de sénior e 
Vítor Mascarenhas Campeão Regional e 
Campeão Nacional na categoria de Sénior. 
 
Apesar de não ter conseguido nenhum título, a 
atleta Inês Gomes subiu ao pódio conseguindo um 
3.º lugar no Campeonato Regional. 
 
 
Assim, a Câmara Mundial de Loures, reunida a 4 
de julho de 2018, sob proposta dos Vereadores do 
Partido Socialista, saúda os atletas e a respetiva 
equipa técnica, bem como a S4Y-Sports, 
Associação. 

 
 

Os Vereadores 
 

(a) Rita Leão 
 

(a) Nuno Dias 
 

(a) António Marcelino 
 

(a) Carlos César 
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Após aprovação presente Saudação deverá ser 
enviada: 
 
• aos Atletas da S4Y - Sports, Associação 
 
• à União das Freguesias de Camarate, Unhos 

e Apelação 
 
• à Comunicação Social 

 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 

 
 

Processo n.º 44667-45519/DCA/2017 
Concurso público para financiamento através 
de locação financeira, leasing, de 12 veículos 
ligeiros de passageiros do tipo pequeno furgão 
a gasóleo 
Proposta de aceitação dos documentos de 
habilitação apresentados pela entidade 
adjudicatária e de retificação da designação da 
entidade adjudicatária “Renault Portugal, S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 295/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Que na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures foi lançado o concurso 
público desenvolvido sob o n.º de processo 
44667-45519/DCA/2017, com vista à 
celebração de um contrato de locação 
financeira, leasing, de 12 (doze) veículos 
ligeiros de passageiros do tipo pequeno 
furgão, a gasóleo; 

 
B. Na sua 13.ª Reunião Ordinária, de 24 de abril 

de 2018, a Câmara Municipal de Loures 
deliberou adjudicar a proposta da concorrente 
Banco Comercial Português, S.A.; 

 
C. Consequentemente, a referida adjudicatária 

Banco Comercial Português, S.A. foi notificada 
para proceder à apresentação dos 
documentos de habilitação, cujo prazo para 
esse efeito terminava em 4 de junho de 2018 
(vide doc. anexo sob o n.º 1);  

D. Ainda dentro do prazo concedido para 
apresentação dos documentos de habilitação, 
mais concretamente no dia 4 de junho de 
2018, a adjudicatária Banco Comercial 
Português, S.A. requereu prorrogação do 
prazo para essa apresentação até ao dia 8 de 
junho de 2018 (vide doc. anexo sob o n.º 2); 

 
E. Entretanto, ainda antes de chegado o dia 

limite para apresentação dos documentos nos 
termos pedidos pela adjudicatária, esta 
apresentou esses mesmos documentos, o que 
fez concretamente em 7 de junho de 2018 
(vide docs. anexos sob os n.ºs 3 a 12); 

 
F. Portanto, a adjudicatária procedeu à entrega 

dos documentos de habilitação ao Município 
de Loures, ainda antes de ser sujeito ao órgão 
competente para contratar, para apreciação, o 
pedido de prorrogação do prazo que lhe foi 
dirigido; 

 
G. Se mostra de inutilidade superveniente a 

deliberação do órgão competente para 
contratar sobre o pedido de prorrogação de 
prazo, ele próprio, desde logo porque o dito 
prazo se encontra ultrapassado e, por outro 
lado, porque ainda antes de ultrapassado já a 
entidade adjudicatária tinha procedido à 
respetiva entrega dos documentos; 

 
H. A entidade adjudicatária foi diligente a pedir a 

prorrogação do prazo para apresentação dos 
documentos em falta, tendo efetuado tal 
pedido ainda dentro do prazo inicial 
estabelecido para essa apresentação, que o 
processo se mostra instruído com todos os 
documentos de habilitação necessários e 
regulares para que possam ser praticados os 
atos dependentes da sua apresentação, e 
considerando, ainda, não dever o atraso em 
causa ser imputável à adjudicatária, deverão 
tais documentos serem aceites como se da 
sua apresentação em tempo se tratasse; 

 
 
Considerando, ainda, que: 
 
I. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures foi lançado o concurso 
público desenvolvido sob o n.º de processo 
44667/DCA/2017, com vista à seleção da 
entidade fornecedora dos 12 (doze) veículos 
ligeiros de passageiros do tipo pequeno 
furgão, a gasóleo, que antecedeu o concurso 
referido no considerando A. para a 
contratação da locação financeira; 
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J. Na sua 99.ª Reunião Ordinária, de 20 de 
setembro de 2017, a Câmara Municipal de 
Loures deliberou adjudicar a proposta à 
concorrente que, por lapso, foi denominada de 
Renault Portuguesa - Comércio de Veículos, 
S.A., quando deveria ter sido atribuída a 
denominação de Renault Portugal, S.A., uma 
vez que a denominação da concorrente e 
adjudicatária é, efetivamente, esta última, 
conforme pode ser constatado no Anexo I e na 
Certidão da Conservatória do Registo 
Comercial que instruem a proposta 
apresentada (vide docs. anexos sob os n.ºs 13 
a 15); 

 
K. Importa, pois, proceder à retificação do lapso 

verificado quanto à denominação da entidade 
concorrente e adjudicatária identificada, o que 
cabe ao órgão competente para contratar, a 
Câmara Municipal de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere aprovar: 
 
1. No âmbito do concurso público desenvolvido 

sob o n.º de processo 44667-
45519/DCA/2017, com vista à celebração de 
um contrato de locação financeira, leasing, de 
12 (doze) veículos ligeiros de passageiros do 
tipo pequeno furgão, a gasóleo, e nos termos 
e fundamentos que antecedem, a aceitação 
dos documentos de habilitação apresentados, 
em 7 de junho de 2018, pela entidade 
adjudicatária Banco Comercial Português, 
S.A., como se de documentos apresentados 
em tempo se tratasse. 

 
2. No âmbito do concurso público desenvolvido 

sob o n.º de processo 44667/DCA/2017, com 
vista à seleção da entidade fornecedora dos 
12 (doze) veículos ligeiros de passageiros do 
tipo pequeno furgão, a gasóleo, e nos termos 
e fundamentos que antecedem, a retificação 
da denominação dada à entidade adjudicatária 
como sendo Renault Portuguesa - Comércio 
de Veículos, S.A., pela denominação Renault 
Portugal, S.A., devendo ser esta a 
denominação a ser lida onde, 
designadamente, nas peças do procedimento 
e nos demais atos procedimentais praticados 
pela entidade adjudicante conste a primeira 
denominação referida. 

 
 
 
 
 

Loures, 26 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 47497/DCA/2018 
Concurso público para aquisição de energia 
elétrica no regime MT (Média Tensão) - Lote 1, 
no regime BTE (Baixa Tensão Especial) - Lote 2 
e no regime BTN (Baixa Tensão Normal) - Lote 
3, para os diversos pontos de consumo na 
titularidade das entidades adjudicantes 
Proposta de aprovação do documento Regras de 
Entendimento para constituição de Agrupamento 
de Entidades Adjudicantes, de autorização para 
início e tipo de procedimento, de aprovação do 
Júri, de designação do gestor do contrato, e de 
aprovação das peças do procedimento. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 296/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Conforme decorre da solicitação efetuada pelo 

Departamento de Ambiente/Unidade de 
Sustentabilidade Ambiental (DA/USA), através 
da informação n.º 79/2018, com registo 
Webdoc E/41682/2018, datada de 16/04/2018, 
bem como através da informação n.º 
125/2018, com registo Webdoc n.º 
E/62387/2018, bem como do teor do 
documento sob o título “Regras de 
entendimento para constituição de 
agrupamento de entidades adjudicantes”, vem 
manifestada a necessidade de ser iniciado um 
processo de contratação pública no sentido de 
se adquirir energia através de um 
procedimento aquisitivo do tipo concurso 
público que integrará os seguintes lotes: 

 
- LOTE 1 - Energia no regime MT (Média 

Tensão), que abrangerá, enquanto entidades 
adjudicantes, o Município de Loures, os 
SIMAR e a Gesloures; 
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- LOTE 2 - Energia no regime BTE (Baixa 
Tensão Especial), que abrangerá, enquanto 
entidades adjudicantes, o Município de 
Loures, os SIMAR, a Gesloures e a Loures 
Parque; 

 
- LOTE 3 - Energia no regime BTN (Baixa 

Tensão Normal), que abrangerá, enquanto 
entidades adjudicantes, o Município de 
Loures, os SIMAR e a Loures Parque; 

 
B. As entidades Serviços Intermunicipalizados de 

Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), a Gesloures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. 
e a Loures Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda., 
manifestaram necessidade comum para as 
suas instalações e equipamentos e vontade 
em integrarem o procedimento segundo a 
modalidade jurídica de agrupamento de 
entidades adjudicantes; 

 
C. Se afigura possível, e vantajoso, o lançamento 

de um único concurso público com vista à 
celebração de um único contrato por cada lote 
sujeito a adjudicação para o aludido 
fornecimento de energia ao Município de 
Loures, aos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), à Gesloures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. 
e à Loures Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda., foi 
elaborado um documento sob o título “Regras 
de entendimento para constituição de 
agrupamento de entidades adjudicantes”, 
subscrito pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, pelo Sr. Presidente do 
Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
pelo Sr. Presidente do Conselho de 
Administração da Gesloures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. 
e pela Sra. Presidente do Conselho de 
Administração da Loures Parque - Empresa 
Municipal de Estacionamento, E.M., 
Unipessoal, Lda., para a constituição de um 
agrupamento das quatro entidades 
adjudicantes, à luz do disposto no artigo 39.º 
do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
na sua versão atual, relevando dessas regras 
a designação do Município de Loures como 
representante de tal agrupamento, para efeitos 
de condução do procedimento de formação 
dos contratos, documento esse que se anexa 
a esta proposta para efeitos de aprovação 
pela Câmara Municipal; 

D. O documento referido no considerando 
imediatamente anterior, bem como as peças 
do procedimento propostas para aprovação, o 
Programa do Concurso e o Caderno de 
Encargos, previamente à publicitação do 
concurso público carecem de ser aprovados 
pelos órgãos competentes do Município de 
Loures, dos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), da Gesloures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. 
e da Loures Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda., 
sendo que, quer o Programa do Concurso, 
quer o Caderno de Encargos, já refletem os 
termos desse documento mencionado no 
considerando anterior. Por sua vez carece 
também de aprovação pela Câmara Municipal 
de Loures o documento anexo sob o título 
“Proposta de autorização para início e tipo de 
procedimento, aprovação do júri e designação 
do gestor do contrato”; 

 
E. 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 pelas entidades adjudicatárias 
com a execução dos contratos a celebrar, se 
mostra adequado adotar o procedimento 
aquisitivo do tipo concurso público, com 
publicitação do anúncio no Jornal Oficial da 
União Europeia, tudo em conformidade, 
designadamente, com o previsto no artigo 16.º 
n.º 1, alínea c), artigos 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, 
alínea a), todos do Código dos Contratos 
Públicos; 

 
F. No que ao Município de Loures diz respeito, o 

órgão competente para contratar, autorizar a 
despesa, escolher o procedimento, aprovar os 
documentos pré-contratuais, aprovar a minuta 
de contrato, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento aquisitivo em 
apreço, nomeadamente os atos para os quais 
se encontra mandatado, é a Câmara Municipal 
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 36.º e 39.º, ambos do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, uma vez que se 
estima que, tendo em conta os consumos 
previstos e os preços do mercado, com a 
execução de todas as prestações relativas ao 
Município de Loures que constituem o objeto 
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dos contratos, a despesa contratual global 
(artigo 97.º do CCP) a pagar pelo Município de 
Loures para os possíveis 3 anos de vigência 
contratual, apenas para a parte sujeita à 
concorrência, isto é, preços de energia, possa 
ser na ordem de 4.747.202,22 € (quatro 
milhões setecentos e quarenta e sete mil 
duzentos e dois euros e vinte e dois cêntimos), 
resultante da soma de 94.256,64 € (noventa e 
quatro mil, duzentos e cinquenta e seis euros 
e sessenta e quatro cêntimos) referente ao 
tarifário MT (Média Tensão - Lote 1), com 
906.201,27 € (novecentos e seis mil, duzentos 
e um euros e vinte e sete cêntimos) referente 
ao tarifário BTE (Baixa Tensão Especial - Lote 
2), com 3.746.744,31 € (três milhões, 
setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e 
quarenta e quatro euros e trinta e um 
cêntimos) referente ao tarifário BTN (Baixa 
Tensão Normal - Lote 3), todas as quantias 
indicadas sem consideração das parcelas de 
preço relativas a Componentes de Acesso às 
Redes, definidas legalmente e 
consequentemente não sujeitas a concurso, 
sem consideração de outras parcelas de preço 
tarifadas nos termos da legislação e 
regulamentação aplicáveis, e 
consequentemente não sujeitas a concurso, 
nomeadamente, a Energia reativa consumida, 
a Energia reativa fornecida e sem 
consideração de outras taxas legalmente 
obrigatórias, sem consideração do imposto 
especial de consumo de eletricidade, sem 
consideração da contribuição audiovisual e 
sem consideração do IVA. 
O preço contratual estimado da parte sujeita à 
concorrência para fornecimento de energia, 
acrescido das componentes de preço pré-
estabelecido legal ou regulamentarmente e 
não sujeito à concorrência bem como 
acrescido das taxas e imposto respetivos, 
traduz-se numa despesa estimada suportar 
para o Lote 1 no montante de 258.611,24 € 
(duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e 
onze euros e vinte e quatro cêntimos), para o 
Lote 2 no montante de 2.960.037,80 € (dois 
milhões, novecentos e sessenta mil e trinta e 
sete euros e oitenta cêntimos)  e para o Lote 3 
no montante de 9.937.271,67 € (nove milhões, 
novecentos e trinta e sete mil, duzentos e 
setenta e um euros e sessenta e sete 
cêntimos)  daí resultando uma despesa global 
estimada para o Município de Loures no 
montante de 13.155.920,72 € (treze milhões, 
cento e cinquenta e cinco mil, novecentos e 
vinte euros e setenta e dois cêntimos); 

 
 

G. Cada um dos lotes sujeitos a concurso tem 
estabelecido o respetivo preço base no 
Caderno de Encargos, preço base esse que 
decorre da consideração do preço global a 
pagar pela estimativa de consumo 
considerando o fornecimento de energia a 
todas as entidades que a adquirirão nesse lote 
e para o período global de 3 anos. Assim, o 
preço base respeitante à aquisição de energia 
elétrica para cada um dos lotes sujeitos a 
concurso, na parte sujeita à concorrência, é o 
seguinte: 

 
- Lote 1 - Energia no regime MT (Média Tensão) 

- Preço base = 770.284,52€ (setecentos e 
setenta mil, duzentos e oitenta e quatro euros 
e cinquenta e dois cêntimos), preço que 
decorre de uma despesa estimada de 
94.256,64€ (noventa e quatro mil, duzentos e 
cinquenta e seis euros e sessenta e quatro 
cêntimos) para o Município de Loures, de 
550.258,38€ (quinhentos e cinquenta mil, 
duzentos e cinquenta e oito euros e trinta e 
oito cêntimos) para os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) e de 
125.769,51€ (cento e vinte e cinco mil, 
setecentos e sessenta e nove euros e 
cinquenta e um cêntimos) para a Gesloures - 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda.; 

 
- Lote 2 - Energia no regime BTE (Baixa Tensão 

Especial) - Preço base = 1.897.594,26€ (um 
milhão, oitocentos e noventa e sete mil, 
quinhentos e noventa e quatro euros e vinte e 
seis cêntimos), preço que decorre de uma 
despesa estimada de 906.201,27€ 
(novecentos e seis mil, duzentos e um euros e 
vinte e sete cêntimos) para o Município de 
Loures, de 815.080,95€ (oitocentos e quinze 
mil, oitenta euros e noventa e cinco cêntimos) 
para os Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), de 159.215,04€ (cento e 
cinquenta e nove mil, duzentos e quinze euros 
e quatro cêntimos) para a Gesloures - Gestão 
de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, 
Lda. e de 17.097,00€ (dezassete mil, noventa 
e sete euros) para a Loures Parque - Empresa 
Municipal de Estacionamento, E.M., 
Unipessoal, Lda.; 

 
- Lote 3 - Energia no regime BTN (Baixa Tensão 

Normal) - Preço base = 4.018.218,42€ (quatro 
milhões, dezoito mil, duzentos e dezoito euros 
e quarenta e dois cêntimos) preço que decorre 
de uma despesa estimada de 3.746.744,31€ 
(três milhões, setecentos e quarenta e seis 
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mil, setecentos e quarenta e quatro euros e 
trinta e um cêntimos)  para o Município de 
Loures, de 267.735,42€  (duzentos e sessenta 
e sete mil, setecentos e trinta e cinco euros e 
quarenta e dois cêntimos) para os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) e de 
3.738,69€ (três mil setecentos e trinta e oito 
euros e sessenta e nove cêntimos) para a 
Loures Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda.; 

 
H. Os contratos que decorrerão do procedimento 

aquisitivo terão o período de vigência que se 
mostra estabelecido na cláusula 3.ª do 
Caderno de Encargos, o qual, incluídas as 
renovações passíveis de acontecer poderá 
corresponder a um período máximo de 
vigência de três anos, com o termo previsto 
para 31 de dezembro de 2021; 

 
I. A respetiva despesa do Município de Loures 

está prevista e ocorrerá pelas rubricas 010201 
02020103 2016 A 117 e 010201 02020105 
2016 A 117, conforme PRC n.º 1810/2018, 
datada de 21/05/2018, produzindo-se efeitos 
financeiros apenas a partir do ano de 2019. 

 
 
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 e 39.º e 
136.º, todos do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
111-B/2017, de 31 de agosto, aprovar: 
 
1. O documento que consta em anexo sob o 

título “Regras de entendimento para 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes” subscrito pelos respetivos 
representantes do Município de Loures, dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), da Gesloures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., 
da Loures Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda. e que 
visa o estabelecimento de regras para 
constituição do agrupamento de entidades 
adjudicantes para o lançamento do 
procedimento aquisitivo aqui em apreço; 

2. O documento junto sob o título “Proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento, 
aprovação do júri e designação do gestor do 
contrato” e as peças do procedimento de 
formação do contrato, o Programa do 
Concurso, o Caderno de Encargos e a Minuta 
do Anúncio do Procedimento, que se anexam, 
procedimento esse que ocorrerá sob a forma 
de concurso público, com publicitação no 
Diário da República e no Jornal Oficial da 
União Europeia, com vista à celebração de 
contratos para a aquisição de energia elétrica 
no regime MT (Média Tensão) - Lote 1, no 
regime BTE (Baixa Tensão Especial) - Lote 2 
e no regime BTN (Baixa Tensão Normal) - 
Lote 3, para os diversos pontos de consumo 
na titularidade das entidades adjudicantes, 
procedimento que se identifica como Processo 
n.º 47497/DCA/2018. 

 
 

Loures, 26 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

REGRAS DE ENTENDIMENTO 
PARA CONSTITUIÇÃO DE AGRUPAMENTO 

DE ENTIDADES ADJUDICANTES 
 

Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, 4, 
em Loures, aqui representado pelo Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, Dr. Bernardino 
Soares 
 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR), doravante designados por SIMAR, 
pessoa coletiva número 680009671, com sede na 
Rua Ilha da Madeira, n.º 2, em Loures, aqui 
representados pelo Exmo. Sr. Presidente do 
Conselho de Administração, Dr. Bernardino 
Soares 
 
Gesloures - Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., doravante designada 
Gesloures, E.M., pessoa coletiva número 
502814063, com sede na Piscina Municipal de 
Santo António dos Cavaleiros, sita no Parque 
Urbano, 2660-204 Santo António dos Cavaleiros, 
aqui representada pelo Exmo. Senhor Presidente 
do Conselho de Administração, Dr. Paulo Piteira 
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Loures Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda., 
doravante designada Loures Parque, E.M., pessoa 
coletiva número 505072947, com sede na Avenida 
Dr. António Carvalho de Figueiredo, n.º 28-A, 
2670-405 Loures, aqui representada pela Exma. 
Senhora Presidente do Conselho de 
Administração, Dr.ª Regina Janeiro. 
 
 
E considerando que: 
 
- Os intervenientes, aqui representados, 

pretendem a celebração de contratos para 
aquisição de energia elétrica para os pontos 
de consumo na sua titularidade, pelo período 
de 1 (um) ano, renovável automaticamente por 
igual e sucessivo período, até um período 
máximo de vigência de 3 (três) anos, 
integrando o procedimento aquisitivo os 
seguintes lotes: 

 
LOTE 1 - Energia no regime MT (Média Tensão), 
que abrangerá, enquanto entidades adjudicantes, 
o Município de Loures, os SIMAR e a Gesloures; 
 
LOTE 2 - Energia no regime BTE (Baixa Tensão 
Especial), que abrangerá, enquanto entidades 
adjudicantes, o Município de Loures, os SIMAR, a 
Gesloures e a Loures Parque; 
 
LOTE 3 - Energia no regime BTN (Baixa Tensão 
Normal), que abrangerá, enquanto entidades 
adjudicantes, o Município de Loures, os SIMAR e 
a Loures Parque. 
 
- Promovendo os intervenientes aqui 

representados, conjuntamente, um só 
procedimento aquisitivo, resultará numa 
redução de meios e custos na instrução e 
lançamento do procedimento, bem como 
existe a possibilidade de resultar na obtenção 
de proposta mais favorável em termos de 
preço para cada lote sujeito a concurso; 

 
- Os intervenientes aqui representados 

declaram pretender usar o mesmo tipo de 
procedimento aquisitivo, a saber, o concurso 
público, com publicitação no Diário da 
República e no Jornal Oficial da União 
Europeia, com fundamento no disposto na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos 
Contratos Públicos, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de 
agosto (CCP); 

 
- Se mostra apropriada a criação de um 

agrupamento das entidades adjudicantes aqui 
intervenientes para a contratação em causa. 

Acordam os intervenientes, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 39.º do Código dos 
Contratos Públicos, constituir um Agrupamento de 
Entidades Adjudicantes, que se regerá pelas 
regras e condições insertas nos artigos seguintes: 

 
 
 

ARTIGO 1.º 
OBJETO 

 
O Município de Loures, os SIMAR, a Gesloures 
E.M. e a Loures Parque E.M., na qualidade de 
entidades adjudicantes, e para os pontos de 
consumo na sua titularidade, acordam agrupar-se 
com vista ao lançamento de um único 
procedimento aquisitivo, do tipo concurso público, 
com publicitação no Jornal Oficial da União 
Europeia, tendente à celebração de contratos de 
aquisição de energia elétrica, através do LOTE 1 - 
Energia no regime MT (Média Tensão), que 
abrangerá, enquanto entidades adjudicantes, o 
Município de Loures, os SIMAR e a Gesloures, do 
LOTE 2 - Energia no regime BTE (Baixa Tensão 
Especial), que abrangerá, enquanto entidades 
adjudicantes, o Município de Loures, os SIMAR, a 
Gesloures e a Loures Parque e do LOTE 3 - 
Energia no regime BTN (Baixa Tensão Normal), 
que abrangerá, enquanto entidades adjudicantes, 
o Município de Loures, os SIMAR e a Loures 
Parque, nos termos do disposto, designadamente, 
nos artigos 16.º, n.º 1, alínea e), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 
1, alínea a) e 39.º, todos do CCP. 

 
 
 

ARTIGO 2.º 
FORMALIDADES A OBSERVAR 

E REPARTICÃO DE CUSTOS 
 

1- Não haverá lugar ao lançamento do 
procedimento em causa nestas regras de 
entendimento enquanto o representante do 
agrupamento não dispuser das peças do 
procedimento, Programa do Concurso e 
Caderno de Encargos, a que se alude no 
número 1 do artigo 5.º, aprovadas pelas 
entidades adjudicantes respetivas através dos 
respetivos órgãos competentes para contratar. 

 
2- Os custos que se mostrem necessários à 

instrução e lançamento dos documentos do 
procedimento aquisitivo serão suportados pelo 
Município de Loures. 
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ARTIGO 3.º 
VIGÊNCIA DO AGRUPAMENTO 

 
O agrupamento considera-se constituído com a 
aprovação deste documento pela Câmara 
Municipal de Loures, no que diz respeito ao 
Município de Loures, com a aprovação pelo 
Conselho de Administração dos SIMAR, 
aprovação essa sucedida pela sua ratificação pela 
Câmara Municipal de Loures e pela Câmara 
Municipal de Odivelas, no que diz respeito aos 
SIMAR, com a aprovação pelo respetivo Conselho 
de Administração no que diz respeito à Gesloures, 
E.M. e com a aprovação pelo respetivo Conselho 
de Administração no que diz respeito à Loures 
Parque, E.M., sem necessidade de qualquer outra 
formalidade e extingue-se com a assinatura do(s) 
contrato(s) que resulte(m) do procedimento. 

 
 

ARTIGO 4.º 
REPRESENTANTE DO AGRUPAMENTO 

 
O representante do agrupamento é o Município de 
Loures. 

 
 

ARTIGO 5.° 
OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
1- A aprovação das peças do procedimento, 

Programa do Concurso e Caderno de 
Encargos, deve ser feita expressamente pelos 
órgãos competentes das entidades 
adjudicantes que integram o agrupamento. 

 
2- Sem prejuízo do que antecede no ponto 1, 

cada entidade adjudicante fica obrigada a 
assegurar por si todos os documentos de 
ordem procedimental que lhe digam respeito, 
tais como requisição interna, autorização de 
despesa, cabimentação orçamental, 
autorização prévia para repartição de 
encargos, se a eles houver lugar, assunção de 
compromissos plurianuais, se a eles houver 
lugar, e/ou outros que use ou tenha que 
observar, bem como, nomeadamente, 
apresentar os fundamentos para a fixação do 
preço base nos respetivos lotes de aquisição 
em que seja parte. 

 
3- As entidades adjudicantes SIMAR, Gesloures 

E.M. e Loures Parque E.M. ficam obrigadas a 
indicar ao Município de Loures, enquanto 
representante do Agrupamento, o nome do 
respetivo Gestor do Contrato na parte que lhes 
seja respeitante, previsto no artigo 290.º-A do 
CCP, até ao termo do prazo para 
apresentação das propostas previsto no 
Programa do Concurso. 

4- A decisão de adjudicação deve ser tomada 
como acordo expresso do órgão competente 
para contratar de cada entidade adjudicante 
integrante do agrupamento. 

 
5- A decisão de aprovação das minutas dos 

contratos deve ser tomada com o acordo 
expresso do órgão competente para contratar 
de cada entidade adjudicante integrante do 
agrupamento. 

 
 

ARTIGO 6.º 
PREÇO DA AQUISIÇÃO 

E REPARTIÇÃO DO MESMO 
 

1- Nas peças do procedimento deverá ser fixado 
um preço base para contratação em cada um 
dos lotes sujeitos a concurso, correspondendo 
tal preço, por lote, ao máximo que as 
entidades adjudicantes se dispõem a pagar 
pela integral execução do contrato que resulte 
da adjudicação nesse lote. 

 
2- Deverá ficar estabelecido no caderno de 

encargos do procedimento que o preço da 
respetiva aquisição será pago por cada uma 
das entidades adjudicantes em função da 
parte que lhe diz respeito e de acordo com o 
preço que vier a ser apresentado pela 
entidade adjudicatária. 

 
3- Mais deverá ficar estabelecido no caderno de 

encargos do procedimento que a entidade 
adjudicatária emitirá faturas distintas em nome 
de cada entidade adjudicante e que cada 
entidade adjudicante integrante do 
agrupamento é responsável pelo cumprimento 
dos procedimentos necessários para 
assegurar os pagamentos a que fica obrigada 
nos prazos contratualmente estabelecidos. 

 
 

ARTIGO 7.º 
NOMEAÇÃO 

DO MANDATÁRIO DO AGRUPAMENTO 
 

1- Acordam as intervenientes estabelecer como 
mandatário do Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes o Município de Loures, a quem 
são cometidas as necessárias competências 
para promover todos os atos e procedimentos 
necessários com vista à instrução e 
desenvolvimento do processo aquisitivo. 

 
2- O Município de Loures fica igualmente 

mandatado para a elaboração das peças do 
procedimento de aquisição necessárias, com 
integração das regras, entre outras, que 
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resultam deste documento, e envio dessas 
peças aos órgãos competentes para contratar 
de cada entidade interveniente com vista à 
aprovação das mesmas, bem como 
mandatado para, através do órgão competente 
para contratar, designar o júri do procedimento 
e delegar-lhe competência para prestar 
esclarecimentos quanto à boa compreensão e 
interpretação a fazer das regras das peças do 
procedimento, nos termos estatuídos no 
número 1 do artigo 50.º do CCP e, ainda, 
mandatado para aprovar a minuta do anúncio 
do procedimento. 

 
3- Incumbirá ao Município de Loures, através da 

entidade competente para o efeito, a prática 
dos atos tendentes à redução a escrito do 
contrato, designadamente a notificação da 
decisão de adjudicação, solicitação dos 
documentos de habilitação bem como análise 
e decisão sobre a conformidade dos mesmos, 
solicitação de caução (quando aplicável) bem 
como análise e decisão sobre a conformidade 
da mesma, e ainda a elaboração da minuta do 
contrato e elaboração do contrato. 

 
 

ARTIGO 8.º 
ACEITAÇÃO 

DO MANDATÁRIO DO AGRUPAMENTO 
 

O Município de Loures aceita a sua nomeação 
como mandatário do Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes. 

 
 

ARTIGO 9.º 
MANDATO 

 
O mandato durará pelo mesmo período de tempo 
do Agrupamento de Entidades Adjudicantes e será 
exercido gratuitamente. 

 
 

ARTIGO 10.º 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Estas regras de entendimento produzem efeitos 
após a aprovação da constituição do agrupamento 
nos termos a que se alude no artigo 3.º. 
 
 
Por ser esta a vontade expressa dos 
intervenientes, vai o presente documento, 
composto por 7 (sete) páginas, ser rubricado e 
assinado em quadruplicado, ficando um exemplar 
em poder de cada uma das entidades 
intervenientes. 

 

Loures, 25 de junho de 2018. 
 

Pelo Município de Loures, 
 

Dr. Bernardino Soares 
(Presidente da Câmara Municipal) 

 
 
 

Pelos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos 

dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) 
 

Dr. Bernardino Soares 
(Presidente do Conselho de Administração) 

 
 
 

Pela Gesloures 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda. 
 

Dr. Paulo Piteira 
(Presidente do Conselho de Administração) 

 
 
 

Pela Loures Parque  
Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., 

Unipessoal, Lda. 
 

Dr.ª Regina Janeiro 
(Presidente do Conselho de Administração) 

 
 
 

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO 
PARA INÍCIO E TIPO DE PROCEDIMENTO, 

APROVAÇÃO DO JÚRI 
E DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO 

 
1- Na sequência da solicitação efetuada pelo 

Departamento de Ambiente/Unidade de 
Sustentabilidade Ambiental (DA/USA), através 
da informação n.º 79/2018, com registo 
Webdoc E/41682/2018, datada de 16/04/2018, 
bem como da informação n.º 125/2018, com 
registo Webdoc n.º E/62387/2018 e, ainda, do 
documento sob o título “Regras de 
entendimento para constituição de 
agrupamento de entidades adjudicantes”, 
subscrito pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, pelo Dr. Bernardino 
Soares, enquanto representante dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
pelo Sr. Presidente do Conselho de 
Administração da Gesloures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., 
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e pela Sr.ª Presidente do Conselho de 
Administração da Loures Parque - Empresa 
Municipal de Estacionamento, E.M., 
Unipessoal, Lda., e pelas razões constantes 
de tais documentos, proponho a adoção do 
procedimento aquisitivo do tipo concurso 
público, com publicitação no Diário da 
República e no Jornal Oficial da União 
Europeia, ao abrigo do disposto, 
designadamente, nos artigos 16.º, n.º 1, alínea 
c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º e 39.º, 
todos do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, 
com vista à celebração de contratos de 
aquisição de energia elétrica para o Município 
de Loures, para os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
para a Gesloures - Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e para a 
Loures Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda., 
contratos esses que decorrerão do LOTE 1 - 
Energia no regime MT (Média Tensão), que 
abrangerá, enquanto entidades adjudicantes, 
o Município de Loures, os SIMAR e a 
Gesloures, do LOTE 2 - Energia no regime 
BTE (Baixa Tensão Especial), que abrangerá, 
enquanto entidades adjudicantes, o Município 
de Loures, os SIMAR, a Gesloures e a Loures 
Parque e do LOTE 3 - Energia no regime BTN 
(Baixa Tensão Normal), que abrangerá, 
enquanto entidades adjudicantes, o Município 
de Loures, os SIMAR e a Loures Parque. 

 
2- Os contratos que decorrerão do procedimento 

aquisitivo terão o período de vigência que se 
mostra estabelecido na cláusula 3.ª do 
Caderno de Encargos, o qual, incluídas as 
renovações passíveis de acontecerem, poderá 
corresponder a um período máximo de 
vigência de três anos, com o termo previsto 
para 31 de dezembro de 2021. 

 
3- Por ser o órgão competente para a 

contratação aqui em apreço e, 
consequentemente, para a aprovação do 
documento sob o título “Regras de 
entendimento para constituição de 
agrupamento de entidades adjudicantes”, para 
a aprovação do Programa do Concurso, do 
Caderno de Encargos, da Minuta do Anúncio 
do procedimento, bem como da nomeação do 
júri do procedimento e do gestor do contrato, 
propõe-se que o procedimento seja sujeito a 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
uma vez que se estima que com a execução 

de todas as prestações que constituem o 
objeto dos contratos a celebrar, por cada lote, 
a despesa contratual global (artigo 97.º do 
CCP) a pagar pelo Município de Loures, para 
os possíveis 3 anos de vigência contratual, 
apenas para a parte sujeita à concorrência, 
isto é, preços de energia, possa ser na ordem 
de 4.747.202,22 € (quatro milhões e 
setecentos e quarenta e sete mil e duzentos e 
dois euros e vinte e dois cêntimos), resultante 
da soma de 94.256,64 € (noventa e quatro mil 
e duzentos e cinquenta e seis euros e 
sessenta e quatro cêntimos) referente ao 
tarifário MT (Média Tensão - Lote 1), com 
906.201,27 € (novecentos e seis mil e 
duzentos e um euros e vinte e sete cêntimos) 
referente ao tarifário BTE (Baixa Tensão 
Especial - Lote 2), com 3.746.744,31 € (três 
milhões e setecentos e quarenta e seis mil e 
setecentos e quarenta e quatro euros e trinta e 
um cêntimos) referente ao tarifário BTN (Baixa 
Tensão Nominal - Lote 3), todas as quantias 
indicadas, portanto, sem consideração das 
parcelas de preço relativas a Componentes de 
Acesso às Redes, definidas legalmente e 
consequentemente não sujeitas a concurso, 
sem consideração de outras parcelas de preço 
tarifadas nos termos da legislação e 
regulamentação aplicáveis, e 
consequentemente não sujeitas a concurso, 
nomeadamente, a Energia reativa consumida, 
a Energia reativa fornecida e sem 
consideração de outras taxas legalmente 
obrigatórias, sem consideração do imposto 
especial de consumo de eletricidade, sem 
consideração da contribuição audiovisual e 
sem consideração do IVA, 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 de abril), e nos artigos 16.º, 
n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 
36.º, 67.º e 290.º-A, todos do CCP. 

 
O preço contratual estimado da parte sujeita à 
concorrência para fornecimento de energia, 
acrescido das componentes de preço pré-
estabelecido legal ou regulamentarmente e não 
sujeito à concorrência bem como acrescido das 
taxas e imposto respetivos, traduz-se numa 
despesa estimada suportar para o Lote 1 no 
montante de 258.611,24 € (duzentos e cinquenta e 
oito mil e seiscentos e onze euros e vinte e quatro 
cêntimos), para o Lote 2 no montante de 
2.960.037,80 € (dois milhões e novecentos e 
sessenta mil e trinta e sete euros e oitenta 
cêntimos) e para o Lote 3 no montante de 
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9.937.271,67 € (nove milhões e novecentos e 
trinta e sete mil e duzentos e setenta e um euros e 
sessenta e sete cêntimos) daí resultando uma 
despesa global estimada para o Município de 
Loures no montante de 13.155.920,72 € (treze 
milhões e cento e cinquenta e cinco mil e 
novecentos e vinte euros e setenta e dois 
cêntimos). 
 
4- Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 47.º do CCP, o fundamento aduzido 
pelo serviço requisitante para a fixação do 
preço base nos aludidos montantes global e 
por lote, encontra-se vertido na informação n.º 
125/2018, Webdoc E/62387/2018. 

 
5- Nos termos do documento sob o título “Regras 

de entendimento para constituição de 
agrupamento de entidades adjudicantes” as 
quatro entidades identificadas constituir-se-ão 
em agrupamento de entidades adjudicantes 
neste procedimento, à luz do disposto no 
artigo 39.º do CCP. As regras resultantes do 
aludido entendimento já se encontram 
refletidas no conjunto das peças do 
procedimento aqui referidas e a submeter a 
aprovação relevando a designação do 
Município de Loures como representante do 
agrupamento para efeitos de condução do 
procedimento de formação do contrato. 

 
6- Propõe-se que as propostas sejam 

apresentadas através da plataforma eletrónica 
Vortalnext, estabelecendo um prazo para 
apresentação das mesmas de 33 (trinta e três) 
dias, contados a partir da data de envio do 
anúncio do concurso para publicação no Diário 
da República, tendo como hora limite de 
entrega as 18 horas do 33.º (trigésimo 
terceiro) dia. 

 
Se o termo do prazo ocorrer num sábado, 
domingo ou feriado, tal termo transfere-se 
para as 18 horas do primeiro dia útil seguinte. 

 
7- Tendo presente o disposto no n.º 2, do 

artigo 7.º das “Regras de entendimento 
para constituição de agrupamento de 
entidades adjudicantes”, incumbe ao 
Município de Loures, através da Câmara 
Municipal, a nomeação do júri, pelo que se 
propõe que seja designado o seguinte, 
nos termos do disposto no artigo 67.º do 
CCP e que lhe seja conferida competência 
para prestar esclarecimentos quanto à boa 
compreensão e interpretação a fazer das 
regras das peças do procedimento, nos 
termos estatuídos no número 1 do artigo 

50.º do CCP, para além do previsto no 
artigo 69.º do mesmo Código: 

 
- Presidente - Dr. Viriato Aguilar (CML); 
 
- 1.º Vogal Efetivo - Eng.ª Andreia Miguel 

(SIMAR); 
 
- 2.º Vogal Efetivo - Dr.ª Sílvia Ferreira 

(GESLOURES); 
 
- 3.° Vogal Efetivo - Eng.ª Belinda Santos 

(LOURES PARQUE); 
 
- 4.° Vogal Efetivo - Dr. Fernando Noivo (CML); 
 
- 5.º Vogal Efetivo - Dr.ª Maria João Marques 

(SIMAR); 
 
- 6.º Vogal Efetivo - Eng.º José Lourenço (CML); 
 
- 1.º Vogal Suplente - Eng.º Pedro Amorim 

(CML); 
 
- 2.º Vogal Suplente - Dr.ª Sónia Henrique 

(CML); 
 
- 3.º Vogal Suplente - Sr.ª Susana Prates 

(CML); 
 
Nas ausências e impedimentos dos membros do 
júri, o 1.º vogal efetivo e, na ausência deste, o 2.º 
vogal efetivo, substituirão o presidente, e os 
vogais suplentes substituirão os efetivos. 
 
8- Mais se propõe que, à luz do disposto no n.º 6 

do artigo 68.º do CCP, seja designado o jurista 
Rui Coutinho, a prestar serviços jurídicos junto 
da DCA, para apoiar o júri do procedimento no 
exercício das suas funções, podendo aquele 
participar nas reuniões do júri, sem direito de 
voto. 

 
9- A respetiva despesa ocorrerá pelas rubricas 

010201 02020103 2016 A 117 e 010201 
02020105 2016 A 117, conforme PRC n.º 
181012018, datada de 21/05/2018, 
produzindo-se efeitos financeiros apenas a 
partir do ano de 2019. 

 
10- Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 290.º-A do CCP, o serviço requisitante 
indicou para gestor dos contratos decorrentes 
do procedimento o Dr. Fernando Noivo, a 
prestar serviço junto da Unidade de 
Sustentabilidade Ambiental (USA), email 
fernando_noivo@cm-loures.pt, telefone n.º 
211150367, pelo que se propõe que seja 
nomeada como gestor do contrato a pessoa 
indicada. 
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Assim, 
 
e tendo presente que nem todo o conteúdo desta 
proposta está refletido no teor das peças do 
procedimento (Programa do Concurso, Caderno 
de Encargos e Minuta do Anúncio do 
procedimento), porque aí não tem que estar, o que 
é o caso, designadamente, da nomeação do 
Gestor do Contrato, propõe-se que esta proposta 
seja sujeita a aprovação pela Câmara Municipal, 
conjuntamente com as peças do procedimento. 
 
Em anexo: (“Regras de entendimento para 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes”, Caderno de Encargos, Programa do 
Concurso, Minuta do Anúncio do procedimento). 

 
 

Loures, 25 de junho de 2018. 
 

À consideração do Chefe da DCA 
 

A Instrutora do processo/Técnica superior 
 

(Sónia Henrique) 
 
 

A Coordenadora técnica 
 

(Paula Pardal) 
 
 

De acordo 
 

O Chefe da DCA 
 

(Viriato Aguilar) 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo n.º 47136/DCA/2018-SH 
Concurso público para celebração de contrato 
para aquisição de serviços de transporte 
escolar para o Município de Loures, por lotes, 
para o ano letivo de 2018-2019 
Proposta de aprovação do Relatório Final, das 
inerentes adjudicações, do projeto de minuta de 
contrato a celebrar e de liquidação da taxa devida 
pela redução do contrato a escrito. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 308/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures foi lançado o concurso 
público, em conformidade 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, concurso 
desenvolvido sob o número de processo 
47136/DCA/2018, com vista à celebração de 
contratos de aquisição de serviços de 
transporte escolar, para o Município de 
Loures, por lotes, válidos para o ano letivo de 
2018-2019; 

 
B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 

de propostas, o júri do procedimento elaborou 
o Relatório Preliminar com análise, avaliação e 
ordenação das propostas apresentadas pelos 
concorrentes, tendo-o submetido a audiência 
prévia com concessão de prazo que também 
já decorreu, e sem que fossem apresentadas 
quaisquer observações por parte dos 
concorrentes nesse âmbito; 

 
C. Entretanto, o júri elaborou o Relatório Final 

que se anexa, e que cabe submeter à Câmara 
Municipal de Loures com vista à aprovação do 
mesmo; 

 
D. O teor do Relatório Final dá nota, em síntese, 

da proposta de adjudicação dos lotes 1 a 13 à 
mesma entidade, a Barraqueiro Transportes, 
S.A., única entidade com proposta admitida 
em cada um dos lotes; 

 
E. O preço base global do procedimento 

decorrente da soma dos preços base de cada 
um dos 13 lotes sujeitos a concurso era de 
764.100,00 € (setecentos e sessenta e quatro 
mil e cem euros) e que o preço contratual 
global do procedimento decorrente da soma 
dos preços contratuais de cada um dos 13 
lotes sujeitos a concurso é de 724.500,00 € 
(setecentos e vinte e quatro mil e quinhentos 
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euros), constata-se uma redução na despesa 
prevista ser realizada no montante de 
39.600,00 € (trinta e nove mil e seiscentos 
euros); 

 
F. Adjudicada que seja a proposta da referida 

concorrente Barraqueiro Transportes, S.A., em 
cada um dos lotes 1 a 13 do procedimento, se 
mostra necessária a aprovação, por parte da 
Câmara Municipal, do projeto de minuta do 
contrato a celebrar, que se anexa; 

 
G. Ao abrigo do disposto no artigo 18.º, alínea b) 
do Regulamento de Taxas do Município de Loures 
é devida taxa pela redução do contrato a escrito. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto na alínea dd) do número 1 do artigo 33.º 
do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12/09, nos 
artigos73.º, 76.º, 98.º, e números 3 e 4 do artigo 
148.º, todos do Código dos Contratos Públicos (na 
sua versão atualizada), bem como do disposto no 
artigo 18.º, alínea b) do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, aprovar: 
 
1. O Relatório Final referente ao concurso 

público desenvolvido sob o número de 
processo 47136/DCA/2018, com vista à 
celebração de contratos de aquisição de 
serviços de transporte escolar, para o 
Município de Loures, por lotes, em número de 
13, válidos para o ano letivo de 2018-2019. 

 
2. E, conforme decorre do dito relatório, as 

inerentes adjudicações às propostas 
apresentadas pela concorrente Barraqueiro 
Transportes, S.A., em cada um dos lotes 1 a 
13, e pelos preços contratuais, por lote, 
conforme se seguem: 

 
- Lote 1 - 70.560,00 € (setenta mil e quinhentos 

e sessenta euros); 
- Lote 2 - 105.840,00 € (cento e cinco mil e 

oitocentos e quarenta euros); 
- Lote 3 - 12.600,00 € (doze mil e seiscentos 

euros); 
- Lote 4 - 70.560,00 € (setenta mil e quinhentos 

e sessenta euros); 
- Lote 5 - 32.400,00 € (trinta e dois mil e 

quatrocentos euros); 
- Lote 6 - 12.600,00 € (doze mil e seiscentos 

euros); 
- Lote 7 - 121.500,00 € (cento e vinte e um mil e 

quinhentos euros); 
- Lote 8 - 105.840,00 € (cento e cinco mil e 

oitocentos e quarenta euros); 

- Lote 9 - 32.400,00 € (trinta e dois mil e 
quatrocentos euros); 

- Lote 10 - 35.280,00 € (trinta e cinco mil e 
duzentos e oitenta euros); 

- Lote 11 - 60.120,00 € (sessenta mil e cento e 
vinte euros); 

- Lote 12 - 32.400,00 € (trinta e dois mil e 
quatrocentos euros); 

- Lote 13 - 32.400,00 € (trinta e dois mil e 
quatrocentos euros).  

 
Aos preços contratuais de cada um dos lotes que 
se propõe sejam adjudicados acresce o IVA à taxa 
legalmente devida. 
 
3. O projeto de minuta do contrato a celebrar 

entre o Município de Loures e a Barraqueiro 
Transportes, S.A., respeitante aos treze lotes 
em apreço nesta proposta. 

 
4. A liquidação da taxa devida pela respetiva 

redução do contrato a escrito, a pagar pela 
Barraqueiro Transportes, S.A.. 

 
 

Loures, 27 de junho de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
AQUISIÇÃO 

 
MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva de 
direito público número 501294996, com sede na 
Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt e telecópia número 
211151709, adiante designado por Primeiro 
Contraente ou Contraente Público, neste ato 
representado por Bernardino José Torrão Soares, 
que também usa assinar Bernardino Soares, 
Primeiro Outorgante, na qualidade de Presidente 
da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A., pessoa 
coletiva número 500151997, com sede na Avenida 
Santos e Castro, CP 1769-022 Lisboa, Freguesia 
do Lumiar, Município de Lisboa, endereço 
eletrónico rodest@rodest.pt e telecópia número 
217511670, com o capital social de 15.000,000,00 
euros, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa - 2.ª Secção, adiante 
designada por Segundo Contraente, neste ato 
representada por ….... e …… , Segundos 
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Outorgantes, na qualidade de administradores da 
mencionada sociedade, conforme Certidão 
Permanente do Registo Comercial online 
visualizada na presente data, através do código de 
acesso 5252-7603-6635. 
 
Tendo em conta a deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, tomada na sua 13.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 24 de abril de 2018, que 
aprovou o início do procedimento de Concurso 
Público e respetivas peças do procedimento, 
publicitado no Diário da República, ll Série, 
número 86, de 4 de maio de 2018, bem como no 
Jornal Oficial da União Europeia número 2018/S 
088-197714, de 8 de maio de 2018, Informações 
Complementares e retificativas publicitadas no 
Suplemento do Jornal Oficial da União Europeia 
número 2018/S 090-204692, de 12 de maio de 
2018, e comprovativo de disponibilização na 
plataforma Vortalnext em 4 de maio de 2018. 
 
Tendo, também, em conta a deliberação de 
adjudicação e de aprovação da minuta de 
contrato, tomada pela Câmara Municipal de 
Loures na sua … .ª Reunião Ordinária, realizada 
em ……. , nos termos do disposto no artigo 96.º e 
seguintes, do Código dos Contratos Públicos. 
 
Acordam em celebrar o presente contrato de 
Aquisição de Serviços que se rege pelas 
Cláusulas seguintes: 
 
Cláusula Primeira - 1. O Segundo Contraente 
obriga-se à Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar, para o Ano Letivo de 2018-2019, para 
diversos destinos programados, nos percursos 
casa/escola, em automóveis ligeiros e pesados de 
passageiros, para um total estimado de 392 
alunos, total esse distribuído por 13 lotes, segundo 
as quantidades, que constam no Anexo II - Lotes 
para os Circuitos Especiais de Transporte, do 
Caderno de Encargos nas condições 
estabelecidas na Proposta do Segundo 
Contraente, nas cláusulas do Caderno de 
Encargos, bem como os esclarecimentos relativos 
ao mesmo e demais elementos escritos, 
patenteados, documentos que aqui se dão por 
integralmente reproduzidos e que ficarão 
arquivados, constituindo parte integrante do 
presente contrato, de acordo com o previsto no 
artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
2. Os serviços, objeto do contrato, são prestados 
conforme a localização das escolas e localidades 
abrangidas pelos circuitos dos lotes com a 
indicação das escolas para onde é efetuado o 
transporte, o número de alunos e o número de 
viaturas a afetar a cada circuito de transporte, 
identificados no Anexo I - Localização das Escolas 

com Circuito Especial e no Anexo II - Lotes para 
os Circuitos Especiais de Transporte e descrição 
sucinta do objeto dos Lotes, ambos do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Segunda - 1. Do contrato decorrem para 
o Segundo Contraente, as seguintes obrigações 
principais: 
 
a) Obrigação de prestação dos serviços 

identificados na sua proposta; 
 
b) Obrigação de garantia de boa prestação dos 

serviços; 
 
c) Obrigação de prestação dos serviços 

adicionais que se venham a manifestar 
necessários por força do aumento dos alunos 
referidos por lotes, desde que as viaturas 
contratualizadas e usadas comportem na sua 
lotação tal acréscimo de alunos, não havendo, 
nestas circunstâncias, lugar a qualquer 
preço/pagamento adicional por tal serviço; 

 
d) Se houver lugar a factos, não imputáveis ao 

Contraente Público, que impliquem a 
diminuição dos níveis quantitativos de serviço 
a prestar, designadamente a supressão de 
percursos/troços previamente existentes, o 
Segundo Contraente fica obrigado a aceitar a 
correspondente redução dos serviços de 
transporte a prestar, sem que haja lugar a 
compensações ou indemnizações de qualquer 
natureza; 

 
e) Executar o plano de monitorização e controlo 

dos serviços de transporte e 
acompanhamento/vigilância apresentado na 
sua proposta, tendo sempre um supervisor 
permanente, e efetivamente no terreno, para 
efeitos de controlo e fiscalização da prestação 
de serviços, designadamente, para verificação 
do estado das viaturas, cumprimento de 
circuitos, cumprimento de horários, 
comportamentos profissionais de condutores e 
vigilantes; 

 
f) Dar cumprimento ao plano com procedimentos 

de análise de anomalias do serviço e 
acidentes, apresentado na proposta do 
Segundo Contraente; 

 
g) Dar cumprimento ao plano de ações 

preventivas apresentado na proposta do 
Segundo Contraente; 

 
h) Não ultrapassar um tempo máximo de 40 

(quarenta) minutos por circuito; 
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i) No que respeita ao horário de chegada à 
escola, assegurar que o mesmo não é 
superior a 10 (dez) minutos entre a hora de 
chegada e a hora de início das aulas; 

 
j) O Segundo Contraente deve observar todas 

as regras legais no que diz respeito ao objeto 
do contrato, designadamente integrando os 
serviços de acompanhamento ou vigilância no 
transporte. 

 
 
2. A título acessório, o Segundo Contraente fica 
ainda obrigado, designadamente, a recorrer a 
todos os meios humanos, materiais e informáticos 
que sejam necessários e adequados à prestação 
dos serviços objeto do presente contrato, bem 
como ao estabelecimento do sistema de 
organização necessário à perfeita e completa 
execução das tarefas a seu cargo. 
 
Cláusula Terceira - Constituem obrigações 
específicas do Segundo Contraente: 
 
a) Comunicar antecipadamente ao Contraente 

Público quaisquer factos que tornem total ou 
parcialmente impossível a prestação dos 
serviços, ou o cumprimento de qualquer outra 
das suas obrigações, nos termos do contrato. 

 
b) Comunicar, durante a execução do contrato, 

qualquer alteração da denominação social ou 
da situação jurídica da sociedade. 

 
c) Indicar ao Contraente Público o gestor de 

cliente responsável pelo cumprimento das 
regras operacionais decorrentes do contrato 
celebrado e quaisquer alterações que venham 
a ocorrer posteriormente. 

 
Cláusula Quarta - 1. O Segundo Contraente 
obriga-se a reportar mensalmente a notificação de 
lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, 
absentismo e óbitos relacionados com a execução 
do contrato; 
 
2. O Segundo Contraente obriga-se a reportar 
mensalmente o número de multas atribuídas aos 
condutores por excesso de velocidade. 
 
 
Cláusula Quinta - O contrato tem um período de 
vigência de um ano, correspondente ao Ano Letivo 
2018-2019, sem prejuízo das obrigações 
acessórias que devam perdurar para além da 
cessação do mesmo. 
 
 

Cláusula Sexta - 1. Sem prejuízo do número de 
alunos indicado para cada lote, o Segundo 
Contraente será informado até ao início da 
segunda quinzena do mês de setembro do 
corrente ano, do efetivo número de alunos a 
transportar no respetivo circuito; 
 
2. No que diz respeito às viaturas, e de forma a 
assegurar a sua operacionalidade, constituem 
ainda obrigações do Segundo Contraente: 
 
a) Utilizar viaturas com registo de matrícula até 

dez anos de idade; 
 
b) Assegurar o cumprimento das disposições 

legais em vigor, nomeadamente, a que 
respeita ao transporte de crianças constantes 
da Lei n.º 13/2006, de 17 de abril e legislação 
conexa; 

 
c) Assegurar a manutenção completa da viatura, 

de modo a garantir perfeitas condições de 
funcionamento; 

 
d) Assegurar a limpeza e manter o aspeto 

exterior cuidado dos veículos; 
 
e) Dotar todas as viaturas de equipamento de 

comunicações; 
 
f) Assegurar atempadamente os abastecimentos 

de combustíveis e lubrificantes, de modo a 
garantir a inexistência de imobilizações, por 
esse motivo, durante a execução dos serviços; 

 
g) Garantir a qualidade da prestação dos 

serviços objeto do contrato; 
 
h) Identificar as viaturas com o logótipo do 

Município de Loures; 
 
i) Indicar, através de lettering ou de outra forma 

claramente visível, que as viaturas estão ao 
serviço do transporte escolar do Município de 
Loures, indicando, designadamente, o 
estabelecimento escolar que têm como 
destino; 

 
j) Afetar aos serviços a prestar o número de 

viaturas estabelecidos para cada Lote no 
Anexo II do Caderno de Encargos; 

 
k) Optar por oficinas que contemplam medidas 

de gestão ambiental, disponibilizando o 
documento comprovativo, caso este seja 
solicitado. 
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3. O Segundo Contraente obriga-se ainda a: 
 
a) Obter todas as licenças e fazer todos os 

seguros que forem obrigatórios para o tipo de 
transporte em causa, mantendo 
permanentemente a sua validade de forma a 
cumprir o serviço objeto do contrato, de 
acordo com a legislação vigente em cada 
momento sobre essa matéria; 

 
b) Manter um seguro de responsabilidade civil 

automóvel de 50.000.000,00 € para cada 
viatura associada à prestação do serviço 
objeto do contrato; 

 
c) Elaborar um plano de contingência para 

situações de incidentes ou quaisquer 
ocorrências de modo a garantir a prestação do 
serviço; 

 
d) Manter um seguro de acidentes de trabalho e 

doenças profissionais para o seu pessoal, de 
acordo com a legislação em vigor; 

 
e) Manter, permanentemente atualizado, um 

seguro que garanta, em cada momento, 
qualquer tipo de dano das pessoas 
transportadas com um valor de 
responsabilidade de acordo com o máximo 
permitido pela legislação em vigor; 

 
f) Manter durante toda a duração do contrato os 

seguros referenciados, devidamente pagos e 
atualizados. 

 
Cláusula Sétima - 1. Pela prestação dos serviços 
previstos na Cláusula Primeira, o Contraente 
Público obriga-se a pagar ao Segundo Contraente 
o valor global de 724.500,00 € (setecentos e vinte 
e quatro mil e quinhentos euros), acrescido de IVA 
- Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal 
em vigor, se legalmente devido; 
 
2. Os encargos resultantes do contrato serão 
satisfeitos pela dotação orçamental seguinte: 
 
classificação orgânica ……, classificação 
económica ……. , com o número de compromisso 
…. . 
 
Cláusula Oitava - 1. Os pagamentos devidos pelo 
Contraente Público serão efetuados nos termos 
definidos na Cláusula Décima Quinta do Caderno 
de Encargos. 
 
2. Em caso de discordância por parte do 
Contraente Público, quanto aos valores indicados 
na fatura, este comunicará ao Segundo 
Contraente, por escrito, os respetivos 

fundamentos, ficando o Segundo Contraente 
obrigado a prestar os esclarecimentos necessários 
ou a proceder à emissão de nova fatura corrigida. 
 
Cláusula Nona - A garantia oferecida para 
execução do contrato foi prestada através de ……. 
emitida em ……, pelo ……. , com sede na ……… , 
no valor de 36.225,00 € (trinta e seis mil duzentos 
e vinte e cinco euros), correspondente a 5% do 
valor do presente contrato. 
 
Cláusula Décima - 1. Pelo não cumprimento do 
estabelecido contratualmente, por razões 
imputáveis ao Segundo Contraente são 
estabelecidas penalidades nos termos da cláusula 
décima sexta do Caderno de Encargos, pelo que 
qualquer situação de incumprimento originará uma 
sanção contratual de natureza pecuniária sendo 
as sanções graduadas em cinco níveis: 
 
a) Nível 1: Valor de 100,00 € (cem) euros; 
 
b) Nível 2: Valor de 200,00 € (duzentos) euros; 
 
c) Nível 3: Valor de 300,00 € (trezentos) euros; 
 
d) Nível 4: Valor de 400,00 € (quatrocentos) 

euros; 
 
e) Nível 5: Valor de 500,00 € (quinhentos) euros; 
 
2. As penalizações aplicar-se-ão de acordo 
com as situações que a seguir se enunciam: 
 
A. Nível 1: 
 
a) Condutor não falar e escrever Português 

corretamente; 
 
b) Não utilização do cinto de segurança por parte 

do condutor; 
 
c) Atraso na colocação da viatura no início do 

circuito, até 15 minutos. 
 
B. Nível 2: 
 
a) Viatura não apresentar condições de limpeza 

e aspeto exterior cuidado; 
 
b) Condutor e/ou vigilante não se apresentar nas 

devidas condições e aspeto cuidado; 
 
c) Viatura sem equipamento de comunicações; 
 
d) Imobilização da viatura durante a execução da 

ligação por não terem sido assegurados 
atempadamente os abastecimentos de 
combustível e lubrificantes; 
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e) Utilização de condutor não instruído sobre os 
procedimentos a ter no transporte; 

 
f) Não utilização de viaturas com o equipamento 

exigido para cada tipo de passageiros, 
nomeadamente transporte de crianças. 

 
C. Nível 3 
 
a) Atraso na colocação da viatura no início do 

circuito, superior a 15 minutos e até 30 
minutos. 

 
D. Nível4: 
 
a) Não execução parcial ou total da ligação; 
 
b) Atraso na colocação da viatura, no início do 

circuito, superior a 30 minutos e até 60 
minutos. 

 
E. Nível 5: 
 
a) Não utilização de viaturas com a volumetria 

proposta para cada serviço; 
 
b) Mecanismos de abertura e fecho de portas em 

más condições de segurança e 
operacionalidade; 

 
c) Incumprimento dos procedimentos a realizar 

em caso de avaria; 
 
d) Atraso superior a 30 minutos em qualquer 

ponto do percurso, por motivos imputáveis ao 
Segundo Contraente; 

 
e) Incumprimento do prazo máximo de 60 

minutos, da substituição de um condutor, em 
caso de indisponibilidade; 

 
f) Utilização de condutor e/ou vigilante em 

desconformidade com as exigências legais 
para a possibilidade de prestação do serviço 
pelos mesmos e em desconformidade com as 
exigências de formação estabelecidas nos 
termos do Caderno de Encargos; 

 
g) Não apresentação de documentos solicitados 

pelo Contraente Público nas situações em que 
tal solicitação se mostre prevista nos termos 
do Caderno de Encargos; 

 
h) Não utilização no âmbito da prestação de 

serviço objeto do contrato dos veículos com 
atributos que o Segundo Contraente declarou 
terem na sua proposta. 

 

Cláusula Décima Primeira - 1. A aplicação das 
penalidades referentes às sanções contratuais de 
natureza pecuniária será cumulativa; 
 
2. A faturação do Segundo Contraente deverá 
apresentar as deduções relativas às sanções 
contratuais de natureza pecuniária acima 
referidas, tendo por base a comunicação efetuada, 
por escrito, pelo Primeiro Contraente. 
 
Cláusula Décima Segunda - Não podem ser 
impostas penalidades ao Segundo Contraente, 
nem é havida como incumprimento, a não 
realização pontual das prestações contratuais a 
cargo de qualquer das partes que resulte de caso 
de força maior, nos termos da Cláusula Décima 
Oitava do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Décima Terceira - Para todas as 
questões emergentes do contrato será competente 
o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa. 
 
Cláusula Décima Quarta - 1. Fazem parte 
integrante do contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem 

como os esclarecimentos e retificações 
relativos ao Caderno de Encargos; 

 
b) O Caderno de Encargos, Programa de 

Concurso, a proposta adjudicada e os 
esclarecimentos sobre a mesma, prestados 
pelo adjudicatário. 

 
2. Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicadas nesse número. 
Quando a divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos e aceites pelo 
adjudicatário. 
 
Cláusula Décima Quinta - Foi designado pelo 
Contraente Público, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 290.º-A do Código dos 
Contratos Públicos, gestor do contrato o Senhor 
David Rolo. 
 
Cláusula Décima Sexta - 1. As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por email para os seguintes endereços 
eletrónicos: 
 
MUNICÍPIO DE LOURES: david_mvrolo@cm-
loures.pt 
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BARRAQUEIRO TRANSPORTES, SA: 
………………….. 
 
2. Qualquer alteração das informações de 
contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada aos contraentes. 
 
Assim o disseram e outorgaram. 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista) 

 
 
 
 
 

CONTRATO LOCAL DE SEGURANÇA 
 

Proposta de aprovação de Contrato-Programa e 
respetivo apoio financeiro, no âmbito do projeto 
“Liga-te ao Desporto”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 297/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A Associação Desportiva Leões 

Apelaçonenses é uma associação de âmbito 
desportivo, fundada em 1976, que tem como 
objetivo principal promover atividades dirigidas 
a crianças e jovens, contribuindo para o seu 
desenvolvimento humano, cultural e social, 
através da prática do Atletismo, nas suas 
várias vertentes; 

 
B. Pela sua vasta experiência e capacidade de 

trabalho foi identificada enquanto parceira 
estratégica no projeto “Liga-te ao Desporto”, 
promovido pelo Contrato Local de Segurança, 
com o objetivo de prevenir e combater a 
delinquência juvenil, os comportamentos 
antissociais e os fenómenos de insegurança, 
através de uma intervenção focalizada na 
atividade desportiva, que potencie as 
competências pessoais, sociais, escolares e 
familiares dos jovens; 

 
C. A continuidade do Projeto “Liga-te ao 

Desporto” justifica-se com os excelentes 
resultados alcançados pelos atletas nas 
provas e competições em que participaram no 
ano letivo de 2016/2017 e 2017/2018, assim 
como, os objetivos do projeto terem sido 
alcançados. 

 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua atual redação, aprovar, 
no âmbito do projeto “Liga-te ao Desporto”, o 
Contrato-Programa e respetivo apoio financeiro à 
Associação Desportiva Leões Apelaçonenses, no 
montante global de 3.525,00 € (três mil quinhentos 
e vinte e cinco euros). 

 
 

Loures, 26 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

                                     
 

CONTRATO-PROGRAMA 
 

Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede em Praça da Liberdade, 
2674-501 Loures, aqui representada pelo seu 
Presidente, Bernardino José Torrão Soares, 
adiante designado como Primeiro Outorgante 
 
e 
 
ADLA - Associação Desportiva Leões 
Apelaçonenses, com o n.º de identificação fiscal 
501424539, com sede no Largo 25 de Abril, 2680-
297 Apelação, aqui representado pelo seu 
Presidente, Joaquim Baltazar Ferreira, adiante 
designada como Segundo Outorgante. 
 
Considerando que: 
 
1. A Associação Desportiva Leões 

Apelaçonenses é uma associação de âmbito 
desportivo, fundada em 1976, que tem como 
objetivo principal promover atividades dirigidas 
a crianças e jovens, contribuindo para o seu 
desenvolvimento humano, cultural e social, 
através da prática do Atletismo, nas suas 
várias vertentes; 
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2. Pela sua vasta experiência e capacidade de 
trabalho foi identificada enquanto parceira 
estratégica na implementação do projeto 
“Liga-te ao Desporto”, promovido pelo 
Contrato Local de Segurança, com o objetivo 
de prevenir e combater a delinquência juvenil, 
os comportamentos antissociais e os 
fenómenos de insegurança, através de uma 
intervenção focalizada na atividade desportiva, 
que potencie as competências pessoais, 
sociais, escolares e familiares dos jovens; 

 
3. A continuidade do projeto “Liga-te ao 

Desporto” justifica-se com excelentes 
resultados alcançados pelos atletas nas 
provas e competições em que participaram no 
ano letivo de 2016/2017 e 2017/2018, tendo 
sido alcançados os objetivos propostos; 

 
4. Com base na Declaração de Intenções de 7 

de setembro de 2017, é intenção do Município 
dar continuidade ao projeto “Liga-te ao 
Desporto”, sob coordenação do Gabinete do 
Contrato Local de Segurança, ficando a sua 
dinamização a cargo da ADLA; 

 
5. No quadro de competências das autarquias 

locais, nomeadamente a alínea u) do n.º 1, do 
artigo 33.º da Lei n º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, está 
estipulado que aos Municípios compete apoiar 
atividades de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o município, incluindo aquelas 
que contribuam para a promoção da saúde e 
prevenção das doenças. 

 
 
É livremente celebrado o presente contrato-
programa que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto 

 
O presente contrato-programa tem por objeto a 
atribuição de apoio financeiro pelo Município de 
Loures à ADLA, no montante global de 3.525,00 € 
(três mil quinhentos e vinte e cinco euros) para 
única e exclusivamente proceder ao pagamento 
das despesas associadas às inscrições, seguros, 
alimentação, transporte e equipamentos dos 22 
atletas abrangidos no âmbito do Projeto. 

 
 
 
 
 
 

Cláusula 2.ª 
Apoio financeiro 

 
1. O primeiro outorgante atribui ao segundo 

outorgante o apoio financeiro mencionado na 
cláusula anterior, no montante global de 
3.525,00 € (três mil quinhentos e vinte e cinco 
euros) de acordo com o plano de pagamentos 
previsto no número 3. da presente cláusula. 

 
2. O apoio financeiro referido no número anterior 

destina-se exclusivamente a suportar os 
custos contemplados, nos termos em que foi 
aprovado, e que se considera, para todos os 
efeitos, parte integrante deste contrato.  

 
3. O apoio atribuído obedece ao seguinte plano 

de pagamento: 
 
a) Durante o ano de 2018, uma verba no valor 

total de 3.525,00 € (três mil quinhentos e vinte 
cinco euros), a transferir na totalidade, após a 
aprovação em sede de Reunião de Câmara. 

 
 

Cláusula 3.ª 
Obrigações do primeiro outorgante 

 
O primeiro outorgante obriga-se a: 
 
a) Efetuar o pagamento correspondente ao apoio 

financeiro referido no n.º 3 da cláusula 
anterior; 

 
b) Verificar a execução dos trabalhos 

desenvolvidos pelo segundo outorgante e 
objeto do presente contrato; 

 
c) Prestar, no âmbito dos serviços municipais, 

todo o apoio técnico necessário. 
 
 

Cláusula 4.ª 
Obrigações do segundo outorgante 

 
O segundo outorgante obriga-se a: 
 
a) Cooperar com o Município de Loures no 

acompanhamento e controlo do exato e 
pontual cumprimento do presente contrato-
programa; 

 
b) Cumprir o estabelecido no presente contrato-

programa, mediante a entrega de toda a 
informação e documentação necessária; 

 
c) Atender, na sua atuação, aos critérios de 

economia, eficácia e eficiência na gestão do 
apoio atribuído; 
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d) Utilizar o apoio financeiro concedido em 
conformidade com o por si apresentado e 
aprovado pelo Município de Loures, não 
podendo ser desviado para outras finalidades, 
nem locados, alienados ou por qualquer modo 
onerados, no todo ou parte, os bens e serviços 
com eles adquiridos. 

 
 

Cláusula 5.ª 
Revisão ao Contrato-Programa 

 
O presente contrato-programa pode ser objeto de 
revisão, por escrito, por acordo expresso das 
partes, no que se mostre estritamente necessário, 
ou unilateralmente pelo primeiro outorgante devido 
a imposição legal ou ponderoso interesse público, 
ficando sempre sujeita a prévia autorização da 
Câmara Municipal de Loures. 

 
 

Cláusula 6.ª 
Incumprimento, Rescisão e Sanções 

 
1. O incumprimento pelo segundo outorgante de 

uma ou mais condições estabelecidas no 
presente contrato-programa constitui motivo 
para a rescisão imediata do mesmo por parte 
do primeiro outorgante. 

 
2. A rescisão do contrato-programa, por causa 

imputável ao segundo outorgante, implica a 
restituição do apoio financeiro concedido, 
sendo o segundo outorgante obrigado, no 
prazo de 60 dias úteis a contar da data de 
receção da respetiva notificação, a devolver os 
montantes recebidos, acrescidos de juros à 
taxa legal, contados desde a data de 
recebimento dos ditos montantes. 

 
3. No caso de incumprimento do presente 

contrato-programa, fica o segundo outorgante 
impedido de apresentar novo pedido de apoio 
ou beneficiar de apoio do Município de Loures 
que revista a mesma natureza e finalidade, 
num período a estabelecer pelo Órgão 
Executivo. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Denúncia 

 
O presente contrato-programa poderá ser 
denunciado, por escrito, pelo segundo outorgante 
ao primeiro outorgante, com um aviso prévio de 30 
dias úteis, invocando que os fundamentos que 
justificaram o pedido de apoio e a sua adesão ao 
presente contrato-programa já não subsistem. 

 

Cláusula 8.ª 
Vigência do Contrato-Programa 

 
O presente contrato-programa entra em vigor na 
data da sua celebração e o termo de vigência 
deste contrato ocorre com o integral cumprimento 
de todas as obrigações deles emergentes. 

 
 

Cláusula 9.ª 
Dúvidas e Omissões 

 
As dúvidas e omissões resultantes da 
interpretação, validade ou aplicação das cláusulas 
deste contrato-programa serão resolvidas 
casuisticamente, por acordo entre os seus 
outorgantes, segundo o princípio geral da 
interpretação mais favorável à prossecução do 
objeto expresso na cláusula primeira. 
 
 
O presente contrato-programa é feito em 
duplicado e assinado por ambos os outorgantes, 
ficando um exemplar em poder de cada uma das 
partes. 

 
 

Loures, _______________ 2018 
 

Pelo Município de Loures 
 

O Presidente 
 

Bernardino José Torrão Soares 
 
 
 

Pela Associação Desportiva Leões Apelaçonenses 
 

O Presidente 
 

Joaquim Baltazar Ferreira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO SOCIAL E SAÚDE 
 

Proposta de atribuição de comparticipação 
financeira por despesa efetuada com materiais e 
equipamentos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 298/2018 

 
Considerando que: 
 
A. As instituições com resposta social aos 

seniores do concelho de Loures constituem 
uma importante rede de solidariedade local, 
com um desempenho inequívoco, quer na 
revitalização social e cultural da pessoa idosa, 
quer na identificação e capacidade de 
resposta às necessidades concretas e 
quotidianas; 

 
B. O desempenho destas é marcado por 

especificidades de caráter funcional, social e 
cultural que influenciam quer o tipo de 
respostas sociais, quer a própria dinâmica de 
funcionamento, quer a dinamização de ações 
sociorrecreativas; 

 
C. A Associação de Moradores de Santo António 

dos Cavaleiros (AMSAC) é uma instituição 
particular de solidariedade social que tem 
vindo a desenvolver esforços de alargar o seu 
âmbito de intervenção junto da comunidade 
local. Facto este refletido na construção do 
equipamento social designado por Centro 
Comunitário, para o qual se encontram 
previstas para a infância as respostas sociais 
de creche, estabelecimento de ensino pré-
escolar, jardim de infância e centro de 
atividade tempos livres; e na área dos 
seniores as respostas sociais de centro de dia 
e centro de convívio; 

 
D. A AMSAC solicitou ao Município 

ressarcimento pela despesa efetuada com a 
aquisição de material e equipamento, 
necessários para viabilizar as atividades e as 
respostas sociais previstas no Centro 
Comunitário; 

 
E. Estes materiais e equipamentos, por lapso, 

não foram inseridos no Caderno de Encargos, 
por só se ter verificado a sua necessidade no 
decorrer da obra, tendo o parecer técnico do 
serviço comprovado a necessidade de 
colocação de oito estores de rolo, película 
anti-UV e três réguas de cabide na sala de 

repouso do Jardim de Infância, bem como a 
substituição de uma pia de despejos por uma 
sanita, para cumprimento dos rácios de 
ocupação exigidos pela Segurança Social. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 
a comparticipação no valor de 3.262,32 € (três mil 
duzentos e sessenta e dois euros e trinta e dois 
cêntimos) à Associação de Moradores de Santo 
António dos Cavaleiros, contribuinte n.º 
501116516. 

 
 

Loures, 26 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Proposta de atribuição de comparticipação 
financeira por despesa efetuada com obras de 
remodelação e aquisição de mobiliário e 
equipamento. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 299/2018 

 
Considerando que: 
 
A. As instituições com resposta social aos 

seniores do concelho de Loures constituem 
uma importante rede de solidariedade local, 
com um desempenho inequívoco, quer na 
revitalização social e cultural da pessoa idosa, 
quer na identificação e capacidade de 
resposta às necessidades concretas e 
quotidianas; 

 
B. O desempenho destas é marcado por 

especificidades de caráter funcional, social e 
cultural que influenciam quer o tipo de 
respostas sociais, quer a própria dinâmica de 
funcionamento, quer a dinamização de ações 
sociorrecreativas; 
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C. O Centro Social e Paroquial de São Saturnino 
de Fanhões é uma instituição particular de 
solidariedade social direcionada para a 
população sénior da Freguesia de Fanhões, 
no âmbito das respostas sociais de Centro de 
Convívio e Apoio Domiciliário; 

 
D. A autarquia cedeu à Instituição o imóvel 

municipal da antiga EB1 de Ribas de Baixo, 
através de protocolo celebrado a 20 de 
setembro de 2015, para instalação de 
equipamento social de apoio a idosos; 

 
E. De modo a dotar o edifício de condições 

adequadas ao funcionamento das respostas 
sociais de Centro de Dia e Serviço de Apoio 
domiciliário, para 13 e 26 utentes 
respetivamente, a Instituição iniciou em 2016 
obras de remodelação no espaço e aquisição 
de mobiliário/equipamento de modo a cumprir 
os requisitos exigidos pela Segurança Social 
com vista ao estabelecimento dos respetivos 
acordos de cooperação; 

 
F. Terminados os trabalhos a Instituição vem 

apresentar o valor total da despesa havida, 
correspondente a 119.220,58 € (cento e 
dezanove mil duzentos e vinte euros e 
cinquenta e oito cêntimos), e solicitar apoio 
financeiro para o efeito à Autarquia. 

 
 
Tenho a honra de propor; 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 
a comparticipação no valor de 30.000,00 € (trinta 
mil euros) ao Centro Social e Paroquial de São 
Saturnino de Fanhões, contribuinte n.º 504668730. 

 
 

Loures, 26 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de isenção do pagamento de taxa devida 
por utilização do espaço verde da Quinta do 
Conventinho, no âmbito de realização da iniciativa 
“Kilómetros Solidários”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 300/2018 

 
Considerando que: 
 
A. As instituições com resposta social à infância 

e seniores do concelho de Loures constituem 
uma importante rede de solidariedade local, 
com um desempenho inequívoco, quer na 
revitalização social e cultural, quer na 
identificação e capacidade de resposta às 
necessidades concretas e quotidianas; 

 
B. O desempenho destas é marcado por 

especificidades de caráter funcional, social e 
cultural que influenciam quer o tipo de 
respostas sociais, quer a própria dinâmica de 
funcionamento, quer a dinamização de ações 
sociorrecreativas; 

 
C. A Start.Social - Cooperativa Sócio-Educativa 

para Desenvolvimento Comunitário, Crl, é uma 
instituição particular de solidariedade social 
que tem vindo a desenvolver esforços de 
alargar o seu âmbito de intervenção junto da 
comunidade local; 

 
D. A Start.Social - Cooperativa Sócio-Educativa 

para Desenvolvimento Comunitário, Crl, 
solicitou a reserva do espaço verde da Quinta 
do Conventinho para a realização da iniciativa 
“Kilómetros Solidários” que teve lugar no 
passado dia 26 de maio e cuja verba 
angariada reverte a favor das IPSS’s da União 
das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas; 

 
E. Foi solicitada à Autarquia a isenção de taxa 

pelas cinco horas de utilização do espaço 
verde da Quinta do Conventinho, que 
corresponde ao valor de 150,00 € (cento de 
cinquenta euros), com IVA incluído à taxa 
legal em vigor. 

 
 
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 da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a isenção de taxa no valor de 
150,00 € (cento e cinquenta euros) relativa a 
encargos da respetiva utilização do espaço verde 
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da Quinta do Conventinho à Start.Social - 
Cooperativa Sócio-Educativa para 
Desenvolvimento Comunitário, Crl, contribuinte n.º 
505391198. 

 
 

Loures, 26 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

AMBIENTE 
 

Proposta de isenção do pagamento de taxa por 
utilização de domínio municipal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 301/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Fanhões (AHBVF) dirigiu ao 
Município de Loures um pedido de autorização 
para instalação de uma “roulotte” no Parque 
Municipal do Cabeço de Montachique 
(PMCM), com venda de cafés, águas e 
gelados, aos fins de semana, nos meses de 
julho, agosto e setembro de 2018 (cfr. Anexo 
I); 

 
B. O requerimento formulado enquadra-se nos 

projetos que têm vindo a ser promovidos pela 
AHBVF com vista à angariação de fundos, 
atentas as dificuldades orçamentais com que 
se deparam face ao condicionamento dos 
apoios e aos crescentes encargos; 

 
C. De acordo com a fundamentação apresentada 

e o seu cariz humanitário, a natureza da 
entidade requerente, a tradição deste 
município no apoio às associações de 
bombeiros, às caraterísticas florestais do 
PMCM e, ainda, atendendo ao facto de o 
PMCM não dispor, à presente data, de 
qualquer oferta de serviços de bar ou 
cafetaria, considera-se uma mais-valia o 
deferimento daquela pretensão, tanto para a 
AHBVF, como para o Município, para os 
utilizadores do PMCM e para todos os 
munícipes que poderão beneficiar da atuação 
deste corpo de bombeiros; 

D. Por outro lado, a presença dos elementos do 
corpo de bombeiros no interior do Parque 
durante o período de maior afluência de 
visitantes proporcionará o aconselhamento, 
prevenção e sensibilização, em especial no 
que concerne à utilização e usufruto de 
espaços florestais; 

 
E. Nos termos da alínea f) do artigo 67.º do 

Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, a utilização e aproveitamento de 
domínio municipal com instalações especiais 
está sujeita ao pagamento, pelo utilizador, da 
taxa de 0,25 €/m2/dia; 

 
F. A área utilizada e ocupada para o exercício da 

atividade requerida é de 50 m2, durante 26 
dias, o que totaliza, por aplicação da taxa 
mencionada em D., o valor de 325,00 € 
(trezentos e vinte e cinco euros); 

 
G. A requerente solicitou ainda a isenção do 

pagamento de taxas, nos termos do disposto 
pelo n.º 11 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, tendo em conta 
tratar-se de uma associação de bombeiros 
(cfr. Anexo II); 

 
H. Em virtude da natureza jurídica da requerente 

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Fanhões, de a iniciativa de 
angariação de fundos em referência se 
relacionar diretamente à realização dos seus 
fins estatutários e do seu cariz humanitário, 
pode a Câmara Municipal de Loures deliberar 
isentar aquela entidade do pagamento de 
taxas municipais, nos termos da alínea a) do 
n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas 
do Município de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal, no valor global 
de 325,00 € (trezentos e vinte e cinco euros), 
devida pela Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Fanhões, pela utilização 
e aproveitamento de domínio municipal, nos 
termos da alínea f) do artigo 67.º do Regulamento 
de Taxas do Município de Loures, para instalação 
de uma “roulotte”, com venda de cafés, águas e 
gelados, aos fins de semana, nos meses de julho, 
agosto e setembro de 2018, no Parque Municipal 
do Cabeço de Montachique. 
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Loures, 26 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 31.839/OM-D 
Toponímia de Fetais 
Proposta de atribuição de denominações 
toponímicas para arruamentos em Fetais, União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 302/2018 

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

e o despacho do Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística, a fl. 
905; 

 
B. Que os topónimos agora propostos têm 

antecedentes de reconhecimento local; 
 
C. Que os topónimos agora propostos 

mereceram a aprovação da Junta da União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, na sua reunião de executivo, 
realizada em 11 de maio de 2018. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar, para a localidade de Fetais, na União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação: 
 
1. A designação de Rua da Amoreira, ao troço 

viário com início indeterminado e termo na 
Ruas dos Fetais e Rua do Bom Pastor; 

 
2. A designação da Travessa da Amoreira, ao 

troço viário com início na Rua da Vinha e 
termo na Azinhaga das Mós. 

 

Loures, 26 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua da Amoreira 
 
Início: indeterminado 
Termo: Rua dos Fetais e Rua do Bom Pastor 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Travessa da Amoreira 
 
Início: Rua da Vinha 
Termo: Azinhaga das Mós 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

Proposta de aprovação de Acordo de Colaboração 
a estabelecer entre o Município de Loures e a 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 
Lisboa. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 306/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, entre 

outras, atribuições e competências no domínio 
da educação e cultura, nomeadamente, no 
que concerne ao apoio a atividades com 
interesse para a população; 

 
B. A Faculdade de Belas-Artes da Universidade 

de Lisboa, entidade educativa de reconhecido 
mérito e o Município de Loures, consideram 
desejável formalizar uma articulação 
estruturada, que permita explorar as 
competências e experiências mútuas, 
facilitando desta forma a potenciação de 
recursos para a realização de projetos, no 
âmbito dos cursos lecionados na instituição, 
que possam contribuir para o desenvolvimento 
e divulgação das Artes Plásticas no Concelho 
de Loures. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da al. 
u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar o acordo de colaboração a 
estabelecer com a Faculdade de Belas-Artes da 
Universidade de Lisboa, cuja minuta se anexa e 
faz parte integrante da presente proposta. 

 
 

Loures, 8 de junho de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

        
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

entre 
 

o Município de Loures 
 

e a Faculdade de Belas-Artes 
da Universidade de Lisboa 

 
Considerando que: 
 
O Município de Loures desenvolve reconhecida 
atividade no âmbito cultural e socioeducativo, 
nomeadamente, na área da salvaguarda e 
divulgação do património concelhio; 
 
A Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 
Lisboa (FBAUL) é uma instituição de ensino 
público universitário, de reconhecido mérito, 
dedicada ao ensino artístico. 
 
 
Entre 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
primeiro outorgante, com sede na Praça da 
Liberdade, 2674-501 Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, aqui representado por Bernardino 
Soares, na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal de Loures 
 
 

e 
 
a Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 
Lisboa, adiante designada por segundo 
outorgante, com sede no Largo da Academia 
Nacional de Belas-Artes, n.º 2, 1249-058 Lisboa, 
pessoa coletiva n.º 504035541, aqui representada 
por Victor Manuel Guerra dos Reis, na qualidade 
de Presidente da respetiva Faculdade. 
 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração, 
que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Âmbito) 

 
O presente acordo estabelece as bases de 
colaboração para a realização de projetos no 
âmbito dos diversos cursos lecionados pela 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 
Lisboa, que possam contribuir para o 
desenvolvimento e divulgação das Artes Plásticas 
no Concelho de Loures. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Objetivos gerais) 

 
A colaboração entre os dois outorgantes tem como 
objetivos gerais: 
 
1. Desenvolvimento de investigação relacionada 

com as Artes Plásticas em interligação com 
aquela que é a realidade do Município de 
Loures; 

 
2. Estabelecimento de mecanismos de 

cooperação que tornem possível a realização 
de projetos de interesse para ambas as 
partes; 

 
3. Desenvolvimento nos alunos de uma cultura 

de cooperação e de responsabilidade, aberta 
à partilha de conhecimento, e à melhoria 
contínua; 

 
4. Promoção de oportunidades de estágio a 

alunos da FBAUL. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Objetivos específicos) 

 
1. A colaboração proposta será desenvolvida de 

acordo com as possibilidades de cada 
instituição e efetuada através da: 

 



 

 
N.º 14 

  

 
 

4 de JULHO 
de 2018 

 
 
 
 

32 

 

a) Realização de programas de investigação; 
b) Realização de estágios de alunos da FBAUL; 
c) Colaboração na execução de projetos 

específicos; 
d) Realização de exposições para apresentação 

de projetos desenvolvidos pelos alunos no 
âmbito do seu curso. 

 
2. As partes estabelecem que cada projeto/ação 

específica a desenvolver será definido e 
detalhado, no que respeita aos objetivos, 
encargos, mecanismos e prazos, através de 
documentos complementares que farão parte 
deste acordo sob a forma de adenda. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Obrigações do primeiro outorgante) 

 
1. Disponibilizar o apoio logístico e material 

possível para o cumprimento dos projetos a 
desenvolver; 

 
2. Permitir o acesso à informação que se 

encontre em seu poder que seja considerada 
necessária, por ambas as partes, como de 
suma importância para o cumprimento dos 
projetos propostos; 

 
3. Promover os projetos a desenvolver através 

dos meios e nos órgãos de comunicação que 
considere adequados para o efeito. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
(Obrigações do segundo outorgante) 

 
1. Divulgação do presente acordo junto dos seus 

alunos, investigadores e professores; 
 
2. Divulgação dos projetos e ações 

desenvolvidas, no âmbito do presente acordo, 
nos meios considerados habituais para 
promoção das atividades realizadas pela 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 
Lisboa. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
(Divulgação de resultados) 

 
A utilização e divulgação dos resultados obtidos 
nos projetos em desenvolvimento, ou a 
desenvolver, serão feitas com o conhecimento e 
consentimento de ambos os outorgantes, devendo 
constar, em todo o material produzido ou nas 
ações realizadas, a referência à parceria 
estabelecida no presente acordo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Direitos de Propriedade, de Autor e Conexos) 

 
1. Os direitos intelectuais e patrimoniais dos 

trabalhos efetuados pelas equipas de 
estudantes e docentes, no âmbito deste 
acordo de colaboração pertencem 
exclusivamente aos seus autores; 

 
2. O Município de Loures e a FBAUL respeitarão 

os direitos de propriedade, de autor e 
conexos, constantes da legislação em vigor. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
(Gestão do Acordo) 

 
A gestão do acordo será assegurada por um 
representante nomeado por cada uma das 
instituições que terá como missão ser o 
interlocutor privilegiado para as relações entre as 
mesmas. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
(Vigência) 

 
O presente acordo vigora pelo período de três 
anos, com início na data da sua outorga, sendo 
renovado automaticamente por idênticos períodos, 
salvo denúncia expressa por qualquer das partes, 
30 dias antes do termo inicial ou de qualquer das 
renovações. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
(Revogação e Incumprimento) 

 
1. O presente acordo de colaboração poderá, a 

qualquer tempo, ser revogado por acordo 
entre as partes; 

 
2. No incumprimento de qualquer uma das 

cláusulas, deve a parte não faltosa oficiar a 
outra, no prazo de 30 dias, para que esta 
proceda às devidas correções com vista a 
sanar o incumprimento; 

 
3. Caso o incumprimento ou vício não seja 

sanado no prazo referido no número anterior, 
pode a parte não faltosa rescindir de imediato 
o acordado, por carta registada com aviso de 
receção; 

 
4. A revogação ou denúncia do presente acordo 

não obriga qualquer das partes a indemnizar a 
outra, sendo que, em caso algum, pode a 
colaboração cessar interrompendo ações ou 
projetos a decorrer. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
(Cooperação) 

 
1. As partes cooperarão de acordo com os 

princípios de boa-fé e respeito mútuo, 
promovendo a eficácia da execução deste 
acordo de colaboração; 

 
2. Por acordo das partes, pode haver lugar à 

revisão das cláusulas, devendo estas ser 
reduzidas a escrito sob a forma de aditamento; 

 
3. Conforme a natureza e a extensão dos seus 

efeitos, os casos omissos no presente acordo 
serão resolvidos por decisão conjunta das 
partes, com respeito pelos princípios gerais de 
direito e pelas regras legais vigentes em 
matéria de contratos. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
(Disposições finais) 

 
1. O presente acordo não contempla qualquer 

remuneração ao aluno nem representa a 
garantia de um posto de trabalho 
subsequente; 

 
2. Os outorgantes obrigam-se a não 

comercializar ou utilizar os elementos 
fornecidos ao abrigo deste acordo de 
colaboração, a não ser em trabalhos 
desenvolvidos pelos próprios ou em regime de 
colaboração, referenciando sempre a 
proveniência dos mesmos. 

 
 
Este acordo de colaboração está elaborado em 
dois exemplares, compostos por cinco páginas 
cada, com os versos em branco, devidamente 
rubricado, assinado e selado pelos respetivos 
representantes das signatárias, destinando-se um 
exemplar a cada uma delas. 

 
 

Loures, ___ de ___________ de 2018 
 

O Município de Loures 
 

O Presidente 
Bernardino Soares 

 
 
 

A Faculdade de Belas-Artes 
da Universidade de Lisboa 

 
O Presidente 
Victor Reis 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

Proposta de aprovação do pagamento de 
contribuição extraordinária à Associação para o 
Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das 
Linhas de Torres Vedras. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 307/2018 

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

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

 
B. Em 2017, a constituição da Rota Histórica das 

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

 
C. A participação do Município de Loures na Rota 

Histórica das Linhas de Torres - Associação 
para o Desenvolvimento Turístico e 
Patrimonial das Linhas de Torres Vedras foi 
deliberada na 42.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal, realizada em 24/06/2015, e 
na 4.ª sessão ordinária da Assembleia 
Municipal realizada, em 3/09/2015, tendo por 
objetivos, a criação de uma rota turística de 
excelência, em articulação com outras 
valências culturais, patrimoniais, ambientais, 
gastronómicas, desportivas e museológicas; 

 
D. No âmbito da referida associação e nos 

termos da alínea n) do artigo 19.º dos seus 
estatutos deliberou esta em 2018, em reunião 
da sua Assembleia Geral em 16-03-2018, a 
aprovação da contribuição extraordinária no 
valor de 2.500,00 € (dois mil e quinhentos 
euros). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea d) do artigo 9.º e do n.º 2 do 
artigo 25.º dos Estatutos da Rota Histórica das 
Linhas de Torres - Associação para o 
Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das 
Linhas de Torres Vedras aprovar o pagamento da 
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contribuição extraordinária no valor de 2.500,00 € 
(dois mil e quinhentos euros) a que acresce o 
valor de 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) para 
a quota anual 2018, nos termos da informação 
registada sob o n.º E/47325/2018 e seus anexos. 

 
 

Loures, 21 de junho de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

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

 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de admissão de 5 trabalhadores, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, por utilização 
de reserva de recrutamento interna de 
procedimento concursal, a afetar ao Departamento 
de Educação para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 309/2018 

 
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 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 República, 
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; 

 
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 de saídas 
da rede escolar por via de mobilidades 
internas e para o exterior, bem como a 
situações de absentismo prolongado e de 
restrições médicas graves em alguns serviços 
administrativos dos agrupamentos escolares, 
criando fortes constrangimentos no seu 
funcionamento. 

 
 
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 5 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 Republica, 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, 27 de junho de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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EDUCAÇÃO 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de transferência de verbas para 
entidades parceiras no acompanhamento do 
serviço de refeições escolares, no âmbito do 
Serviço de Apoio à Família. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 310/2018 

 
Considerando que: 
 
No âmbito do Serviço de Apoio à Família existem 
entidades que, em colaboração com o Município, 
se disponibilizaram a efetuar o acompanhamento 
do serviço de refeições escolares dos alunos do 
1.º ciclo do ensino básico, em alguns 
equipamentos escolares do Concelho de Loures, 
no decorrer dos meses de abril e maio de 2018 e 
para reforço das equipas de pessoal não docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, aprovar a transferência de verbas 
às entidades parceiras no acompanhamento do 
serviço de refeições escolares, conforme abaixo 
indicado: 
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Horas 
trabalhadas 

Entidade Equipamento Educativo N.º Aux./h 
Autorizadas 

Valor em € 

Valor 
a processar 

Irmandade 
da Santa Casa da Misericórdia de Loures 
(n.º cont. 503903051) 
(março e abril) 

 
EB Manjoeira 

 
2 aux./2h 

128h 
704,00 € 

 
704,00 € 

Associação Cantinho da Pequenada 
(n.º cont. 503666602) 
(abril e maio) 

 
EB Frielas 

 
2 aux. /2h 

144h 
792,00 € 

 
792,00 € 

Assoc. Pais e Enc. Educação 
da EB n.º 3 Bobadela 
(n.º cont. 504949853) 
(março) 

 
EB n.º 3 Bobadela 

 
2 aux. /2h 

68h 
374,00 € 

 
374,00 € 

Assoc. Pais e Enc. Ed. Alunos 
EB n.º 2 Loures - Mealhada 
(n.º cont. 504037358) 
(janeiro, fevereiro, março e abril) 

 
EB n.º 2 Loures 

 
1 aux. /2h 

759h 
4.174,50€ 

 
4.174,50 € 

Assoc. Pais e Enc. Ed. da EB Prior Velho 
(n.º cont. 505136562) 
(abril e maio) 

 
EB Prior Velho 

 
3 aux./2h 

216h 
1.188,00 € 

 
1.188,00 € 

Associação de Pais e Enc. Educação 
EB da Portela 
(n.º contribuinte 504927493) 
(março, abril e maio) 

 
EB Portela 

 
4 aux./2h 

434h 
2.387,00 € 

 
2.387,00 € 

Associação de Pais e Enc. Educação 
EB n.º 3 de Loures 
(n.º contribuinte 503058793) 
(dezembro 2017 a abril 2018) 

 
EB do Fanqueiro 

 
2 aux./2h 

408h 
2.244,00 € 

 
2.244,00 € 

Associação de Pais e Enc. Educação 
EB da Covina 
(n.º contribuinte 507602838) 
(fevereiro a abril 2018) 

 
EB Covina 

 
1 aux./2h 

122h 
671,00 € 

 
671,00 € 

Associação de Reformados Pensionistas 
e Idosos de S. Julião do Tojal 
(n.º contribuinte 503180360) 
(março e maio 2018) 

 
EB Zambujal 

 
2 aux./2h 

156h 
858,00 € 

 
858,00 € 

EB Fonte Santa 3 aux./2h 210h 
1.155,00 € 

EB Murteira 1 aux./2h 68h 
374,00 € 

Assoc. Pais e Enc. Educação 
dos alunos da EB Fonte Santa 
(n.º contribuinte 509065686) 
(março e abril 2018) 

EB Tojalinho 1 aux./2h 70h 
385,00 € 

 
 

1.914,00 € 

Bússola da Brincadeira 
Associação de Pais 
(n.º contribuinte 509497810) 
(abril) 

 
EB Loures 

 
2 aux./2h 

60h 
330,00 € 

 
330,00 € 

IPSS “O Nosso Mundo” 
(n° contribuinte 501354760) 
(abril e maio) 

 
EB Apelação 

 
1 aux./2h 

72h 
396,00 € 

 
396,00 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da EB da Bobadela 
(n.º contribuinte 509368212) 
(abril e maio) 

 
 

EB Bobadela 

 
 

2 aux./2h 

 
144h 

792,00 € 

 
 

792,00 € 

EB Lousa 2 aux./2h 136h 
748,00 € 

JI Salemas 2 aux./2h 136h 
748,00 € 

Centro Social e Paroquial 
de S. Pedro de Lousa 
(n.º contribuinte 501683755) 
(fevereiro e março) 

EB Cabeço de Montachique 1 aux./2h 68h 
374,00 € 

 
 

1.870,00 € 

EB Fanhões 1 aux./2h 60h 
330,00 € 

Associação de Pais e Enc. Educação 
do Núcleo Escolar de Fanhões 
(n.º contribuinte 503965685) 
(março e abril 2018) 

JI Pintéus 1 aux./2h 64h 
352,00 € 

 
682,00 € 

Assoc. Pais e Enc. Educação 
da EB1 Santo Antão do Tojal 
(n.º contribuinte 504076116) 
(setembro 2017 a abril 2018) 

 
EB Santo Antão do Tojal 

 
2 aux./2h 

260h 
1.430,00€ 

 
1.430,00 € 
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Horas 
trabalhadas 

Reforço PND Entidade Equipamento 
Educativo 

N.º Aux./h 
Autorizadas 

Valor em € Horas/valor em 
€ 

Valor 
a processar 

EB Sacavém 2 aux./2h 156h 
858,00 € 

 

EB n.º 3 Sacavém 3 aux./2h 234h 
1.287,00 € 

 

Associação 
Nossa Senhora dos Anjos 
(n.º contribuinte 500846740) 
(acertos PND janeiro e fevereiro 
e abril) JI 

Quinta de São José 
1 aux./5h  20h 

110,00 € 

 
 

2.255,00 € 

 
2 aux./2,30h 

158h 
869,00 € 

  
 

EB n.º 1 e n.º 3 
Unhos 

 
1 aux./5,45h 

 454h 
2.497,00 € 

Associação de Pais 
e Enc. Educação 
Agrupamento de Escolas 
Catujal-Unhos 
(n.º contribuinte 502368845) 
(março e abril 2018 e acertos 
outubro 2017 e PND dezembro, 
janeiro, fevereiro) 

EB Unhos 2 aux./2h 128h 
704,00 € 

 

 
 
 
 

4.070,00 € 

 
 

Horas 
trabalhadas 

Entidade Equipamento Educativo N.º Aux./h 
Autorizadas 

Valor em € 

Valor 
a processar 

EB Dr. Catela Gomes 1 aux./2h 34h 
187,00 € 

União das Freguesias 
de Moscavide e Portela 
(n.º contribuinte 510838162) 
(março 2018) 

EB Quinta da Alegria 1 aux./2h 34h 
187,00 € 

 
374,00 € 

 
 

Loures, 27 de junho de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

ECONOMIA E INOVAÇÃO 
 

Proposta de aprovação das Normas de 
Participação do Concurso de Montras. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 311/2018 

 
(admitida por unanimidade) 

 
Considerando que: 
 
A. A importância de fomentar o comércio local, 

em particular nos novos espaços de 
revitalização urbana, requer a promoção de 
atividades nas quais os estabelecimentos 
comerciais possam participar; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
B. A dinamização de iniciativas como um 

concurso de montras, numa lógica de 
participação nas Festas de Loures de 2018, 
ajudará a promover e fomentar o comércio 
local dos novos espaços urbanos; 

 
C. Para a implementação de um concurso de 

montras é necessária a aprovação de um 
quadro normativo, que estabeleça as 
respetivas regras de participação; 

 
D. Este concurso terá como parceiros a 

AECSCLO - Associação Empresarial de 
Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures 
e Odivelas, Junta de Freguesia de Loures, 
União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação e União das Freguesias de 
Moscavide e Portela. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea ff) 
do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, delibere aprovar: 
 
- Normas de Participação de “Concurso de 

Montras”. 
 
 

Loures, 28 de junho de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

Concurso de Montras do Comércio Local 
 

“As pessoas são a nossa marca” 
 
 

Capítulo I 
 

Disposições Gerais 
 

Artigo 1.º 
Objeto e Fim 

 
1. O presente normativo estabelece as regras a 

que deve obedecer o concurso de montras “As 
pessoas são a nossa marca” integrado nas 
Festas de Loures de 2018, organizado pela 
Câmara Municipal de Loures, em parceria com 
a AECSCLO - Associação Empresarial de 
Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures 
e Odivelas, a Junta de Freguesia de Loures, a 
União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação e a União das Freguesias de 
Moscavide e Portela; 

 
2. Através destas “Normas de Participação” 

pretende-se promover e perpetuar a tradição 
popular de decoração de montras com 
símbolos alusivos à identidade cultural e 
patrimonial do concelho; 

 
3. Pretende-se, igualmente, com este concurso, 

dinamizar e tornar mais atrativos os espaços 
comerciais integrados nas Festas de Loures e 
fomentar o comércio local dos novos espaços 
de revitalização urbana. 

 
 
 
 

Artigo 2.º 
Âmbito e Concorrentes 

 
O concurso destina-se a todos os comerciantes 
que possuam estabelecimentos comerciais em 
atividade, com montras visíveis ao público, com 
localização em: 
 
a) Freguesia de Loures, na Rua da República e 

suas transversais; 
b) União das Freguesias de Camarate, Unhos e 

Apelação, na Rua Adelino Salgado de Oliveira, 
Praça 1.º de Maio, Rua Guilherme Gomes 
Fernandes e Largo Eng.º Armando Bandeira 
Vaz; 

c) União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
na Avenida de Moscavide. 

 
 

Artigo 3.º 
Calendário 

 
a) A inscrição no concurso deverá realizar-se até 

ao dia 16 de julho. 
b) A montra a concurso deve manter-se 

decorada e inalterada de 23 a 31 de julho. 
c) A decoração da montra a concurso pode 

fazer-se antes da data mencionada na alínea 
anterior. 

d) A votação a realizar pelo júri e pelo público 
ocorrerá de 26 a 29 de julho, período em que 
decorrem as Festas de Loures. 

 
 
 

Capítulo II 
 

Procedimento 
 

Artigo 4.º 
Inscrição 

 
a) A inscrição no concurso deve ser efetuada em 

documento próprio concedido para o efeito até 
ao dia 16 de julho. 

b) As fichas de inscríção devem ser enviadas 
para o endereço eletrónico dei@cm-Ioures.pt, 
indicando no assunto: “Concurso de Montras” 
ou entregues pessoalmente na Rua da 
República, n.º 50, em Loures. 

c) Cada estabelecimento comercial pode ir a 
concurso com uma única montra, devendo, na 
ficha de inscrição, indicar o nome do 
estabelecimento, a morada, o contacto 
telefónico, o endereço eletrónico e o nome do 
responsável, bem como autorizar a devida 
publicação das fotografias da montra a 
concurso nos meios oficiais da Câmara 
Municipal de Loures. 
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d) A inscrição é gratuita e implica a aceitação 
integral destas Normas de Participação. 

 
 

Artigo 5.º 
Identificação das Montras 

 
Para melhor identificação dos estabelecimentos a 
concurso, será colocado um dístico, que contém 
um identificador numérico cedido pela 
organização. O dístico deverá estar afixado 
durante os dias do concurso, em local bem visível 
e em bom estado de conservação, para que o júri 
consiga identificar a montra a concurso. 

 
 

Artigo 6.º 
Avaliação e Critérios de Decisão 

 
A avaliação será realizada de duas formas: 
 
1- Presencial, através de um júri designado para 

o efeito, sendo orientada pelos seguintes 
critérios: 

 
a) Originalidade e inovação; 
b) Criatividade; 
c) Harmonia estética do conjunto; 
d) Cores e materiais utilizados. 
 
Os membros do Júri irão utilizar uma grelha de 
pontuação de 0 (zero) a 20 (vinte), de acordo com 
os critérios acima mencionados. 
 
1.1- A avaliação do júri das montras a concurso 

ocorrerá por visita ao local, sem aviso prévio 
aos concorrentes. 

 
1.2- O júri será composto por 5 elementos: 
 
• Dois representantes do Município de Loures 

(Divisão de Cultura e Divisão de Economia e 
Inovação); 

 
• Um representante da AECSCLO - Associação 

Empresarial de Comércio e Serviços dos 
Concelhos de Loures e Odivelas. 

 
• Um representante da Escola de Comércio de 

Lisboa - área de vitrinismo e design de loja; 
 
• Um representante da Junta/União de 

Freguesias (cada representante só votará no 
centro urbano ao qual pertence). 

 
 
 
 
 

2- Redes sociais, através do público em geral, 
manifestando a sua opinião através de voto 
eletrónico na montra que mais gosta na página 
oficial do facebook do Município de Loures 
facebook.com/MunícipiodeLoures, num álbum 
a criar para o efeito e devidamente 
identificado. 

 
2.1. As fotografias das montras a concurso que 

constarão no álbum mencionado no ponto 
anterior terão de ser enviadas pelos 
comerciantes até ao final do dia 23 de julho 
para o endereço eletrónico dei@cm-Ioures.pt, 
indicando no assunto: “Concurso de Montras” 
com o nome do estabelecimento devidamente 
identificado. 

 
Caso não seja remetida uma foto da montra a 
concurso, a mesma não entrará na votação online. 

 
 

Artigo 7.º 
Votação 

 
A classificação final, e o consequente 
ordenamento dos candidatos, resultará da média 
aritmética ponderada das classificações obtidas 
em todos os critérios de avaliação aplicados de 
acordo com a seguinte fórmula: 
 
Classificação Final = 70% (votação do Júri) + 30% 
(votação do Público) 

 
 

Artigo 8.º 
Prémios 

 
a) A cada espaço urbano (Loures, Camarate, 

Moscavide) serão atribuídos prémios aos três 
primeiros classificados. 

b) Todos os estabelecimentos a concurso 
receberão diplomas de participação. 

 
 

Capítulo III 
 

Disposições Finais 
 

Artigo 9.º 
Interpretação e Lacunas 

 
As dúvidas que surjam na aplicação do presente 
normativo são esclarecidas pelo Município de 
Loures. 

 
 

Artigo 10.º 
Entrada em Vigor 

 
As normas de participação entram em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação. 
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CONCURSO DE MONTRAS 
 

As pessoas são a nossa marca 
 
 

Ficha de Inscrição 
 
 

Nome do Estabelecimento:  
  
Nome do Responsável:  
  
Morada do Estabelecimento:  
  
Telefone / telemóvel  
  
E-mail  
 
 
 
 

 Declaro que tomei conhecimento das condições de participação no Concurso de Montras “As pessoas são a nossa marca” e que 
autorizo o tratamento de dados e a publicação das imagens da montra a concurso nos meios oficiais do Município de Loures. 
Enviar a ficha de inscrição para dei@cm-Ioures.pt 
Qualquer dúvida ou esclarecimento é favor contactar a Divisão de Economia e Inovação através do n.º 211150917 

 
 
 
 
Assinatura _______________________________ 
 
Data __ / __ / ____ 
 
 
 
N.º de Inscrição (a preencher pelos serviços) _______ 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

CP 9/2018 
Prestação de serviços na área de Seguros 
Proposta de autorização de despesa, de 
aprovação do início, tipo e peças do procedimento, 
da constituição do Júri e de delegação de 
competências. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 303/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Se torna necessário proceder à contratação de 

serviços na área de seguros, para um prazo 
de 12 (doze) meses, pelos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR); 

 
B. É objetivo a contratação de apólices de seguro 

no ramo Acidentes de Trabalho - 
Trabalhadores em Funções Públicas, Seguro 
Automóvel, Seguros Multirriscos e 
Responsabilidade Civil Extracontratual; 

 
C. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 

sua 16.ª Reunião Ordinária, de 22 junho de 
2018, aprovou remeter aos municípios de 
Loures e Odivelas, a proposta n.º 267/2018 
relativa à autorização de despesa, início do 
procedimento, por Concurso Público, com 
preço base 1.120.150,00 € (um milhão, cento 
e vinte mil, cento e cinquenta euros), bem 
como a aprovação das peças do 
procedimento, a constituição do júri, a 
nomeação do gestor do contrato e a 
delegação de competências na Chefe da 
Divisão de Aprovisionamento e no júri do 
procedimento. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal, nos termos da proposta 
apresentada pelo Conselho de Administração dos 
SIMAR número 267/2018, delibere: 
 
1. Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
aprovar autorizar a despesa com a aquisição 
de serviços de apólice de seguros, no valor 
máximo de 1.120.150,00 € (um milhão, cento 
e vinte mil, cento e cinquenta euros); 

 

2. Ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, 
nos termos do artigo 131.º e seguintes todos 
do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
na sua atual redação, aprovar o início do 
procedimento, por Concurso Público, para a 
contratação de serviços na área de seguros, 
as peças do procedimento, a constituição do 
júri, bem como a delegação das competências 
previstas nos artigos 77.º, 85.º, 100.º e n.º 3 
do artigo 104.º na Chefe da Divisão de 
Aprovisionamento, daqueles Serviços 
Intermunicipalizados, e as previstas no artigo 
50.º no júri do procedimento. 

 
 

Loures, 26 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
 
 
 
 
Proposta 270 do Conselho de Administração 
dos SIMAR 
Aquisição de produtos alimentares divididos 
em lotes, para o triénio 2019-2021 
Proposta de autorização de despesa e de 
aprovação do início do procedimento para 
aquisição de produtos alimentares, para o triénio 
2019-2021, para os Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 304/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Se torna necessário proceder à aquisição de 

produtos alimentares para o triénio 2019-2021 
para os Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR); 

 
B. Na 17.ª Reunião Ordinária de Câmara, 

realizada a 20/06/2018, foi aprovada a 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes, entre o Município de Loures e os 
SIMAR; 
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C. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 
sua 16.ª Reunião Ordinária, de 22 junho de 
2018, aprovou, através da proposta n.º 
270/2018, a autorização de despesa, início do 
procedimento, por Concurso Público, com 
preço base de 429.000,00 € (quatrocentos e 
vinte nove mil euros), valor base, no que aos 
SIMAR diz respeito; 

 
D. Que o valor base global do procedimento por 

concurso público é superior ao valor delegado 
no Conselho de Administração e como tal 
haverá necessidade de as Câmaras 
Municipais de Loures e Odivelas aprovarem a 
autorização da despesa e o início do 
procedimento e restantes elementos do 
procedimento, constantes da Informação 
12714/2018 de 15/06/2018. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal, nos termos da proposta 
apresentada pelo Conselho de Administração dos 
SIMAR número 270/2018, delibere: 
 
1. Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
aprovar autorizar a despesa com a aquisição 
de produtos alimentares para o triénio 2019-
2021, no valor máximo de 429.000,00 € 
(quatrocentos e vinte nove mil euros); 

 
2. Ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, 

nos termos do artigo 131.º e seguintes todos 
do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
na sua atual redação, aprovar o início do 
procedimento, por Concurso Público, para 
aquisição de produtos alimentares para o 
triénio 2019-2021 para os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR). 

 
 

Loures, 26 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 

VICE-PRESIDENTE 
 

 

 
VICE-PRESIDÊNCIA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º E/63549/2018 

 
de 20 de junho de 2018 

 
Período de férias 

 
Informo que por motivo de gozo de férias, estarei 
ausente de 25 de junho a 13 de julho de 2018. 

 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 

PLANEAMENTO 
E 

GESTÃO 
URBANÍSTICA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 17/MC//DPRU 

 
de 19 de junho de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 19 de junho de 2018, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística 

 
Substituição em período de férias 

 
Considerando a ausência da signatária por 
motivos de férias, proponho que a minha 
substituição de 20 a 22 de junho de 2018 seja 
assegurada pelo Arqt.º Pedro Arrabaça, com as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Diretor do DPGU (despacho n.º 149/2017, de 
20 de novembro). 
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Caso a presente proposta mereça aprovação, 
proponho o seu envio à DGMA/DGDA/Expediente 
para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe de Divisão da DPRU 
 

(a) Manuela Carneiro 
 
 
 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 068/DA/PJA 

 
de 21 de junho de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 22 de junho de 2018, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

Substituição do Diretor 
do Departamento de Ambiente 

 
Considerando a ausência do signatário no período 
de 2 a 13 de julho, por motivo de férias, proponho 
que as competências que me foram subdelegadas 
no despacho n.º 91/2017 sejam assumidas pela 
Sr.ª Chefe da Unidade de Sustentabilidade 
Ambiental, Eng.ª Ana Gaiolas. 
 
Em caso de concordância superior, mais se 
propõe remeter a presente informação ao 
DGMA/DGDA/EXPEDIENTE, para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

O Diretor do Departamento de Ambiente 
 

(a) Pedro Amorim 
 
 
 
 
 

�INFORMAÇÃO 

n.º Inf. 198 DA/DZVF/MN_2018 
 

de 27 de junho de 2018 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 28 de junho de 2018, 
pelo Sr. Diretor 

do Departamento de Ambiente 
 

Substituição da Chefe da Divisão 
de Zonas Verdes e Floresta 

no período de férias 
compreendido entre 9 e 20 de julho 

 
Considerando a ausência da Chefe da Divisão de 
Zonas Verdes e Floresta, por motivo de férias, no 
período compreendido entre 9 e 20 de julho, 
propõe-se que a sua substituição com as 
competências subdelegadas pelo Senhor Diretor 
do Departamento de Ambiente constantes do 
Despacho n.º 130/2017, de 13 de novembro de 
2017, sejam asseguradas pelos seguintes técnicos 
superiores: 
 
- João Lucas, entre 9 e 13 de julho 
 
- Ivan Gomes, entre 14 e 20 de julho 
 
Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para os efeitos de 
divulgação interna. 

 
 

A Chefe da Divisão de Zonas Verdes e Floresta 
 

(a) Madalena Neves 
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COESÃO SOCIAL 
E 

HABITAÇÃO 

 

� INFORMAÇÃO n.º 17/DCSH/CB 

 
de 25 de junho de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 26 de junho de 2018, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
Substituição da Diretora do DCSH 

 
Atendendo ao período de férias da signatária, de 2 
a 6 de julho, e às necessidades do serviço, 
subdelego as competências que me foram 
cometidas através do Despacho n.º 71/2018, de 
07-03-2018, do Sr. Presidente, na Sr.ª Eng.ª 
Lucília Conceição Caetano Silva Reis. 
 
Caso a presente informação tenha despacho 
superior favorável, proponho que esta seja 
remetida ao DGMA/DGDA/Expediente para 
divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

 
(a) Carla Barra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 12/DISS/PH 

 
de 27 de junho de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 29 de junho de 2018, 

pela Sr.ª Diretora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

 
Substituição no período de férias 

 
Considerando a minha ausência de 2 a 20 de julho 
de 2018 por motivo de gozo de férias, proponho 
que a técnica superior Conceição Antunes me 
substitua, e lhe sejam atribuídas no referido 
período as competências que me foram 
subdelegadas pelo Despacho n.º 83/2018. 
Caso haja acordo superior, propõe-se a 
divulgação da presente por expediente. 

 
 

A Chefe da Divisão de Intervenção Social e Saúde 
 

(a) Paula Henriques 
 
 
 
 

 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 

DESPACHO n.º 114/2018 
 

de 26 de junho de 2018 
 

Substituição do Diretor do DRH 
 

Atendendo ao período de férias do signatário, de 
27 a 29 de junho, e às necessidades do serviço, 
subdelego as competências que me foram 
cometidas através dos Despachos n.ºs 98/2017, 
de 02/11/2017 e 11/2018, de 05/01/2018, da Sr.ª 
Vereadora dos Recursos Humanos, no Sr. Chefe 
da Divisão de Gestão dos Recursos Humanos, Dr. 
Cândido Miguel Nascimento Esteves. 

 
 

O Diretor de Departamento 
 

(a) Carlos Santos 
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OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 310/DEC/CM 

 
de 26 de junho de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 26 de junho de 2018, 

pela Sr.ª Diretora do Departamento 
de Obras Municipais 

 
Substituição em período de férias 

(02 a 13-07-2018) 
 

Considerando a ausência da signatária, no 
período compreendido entre 02 e 13-07-2018, por 
motivo de férias, proponho que a minha 
substituição seja assegurada com as 
competências que me foram delegadas no 
despacho n.º 155/2017, datado de 21 de 
novembro de 2017, pelos Técnicos Superiores, 
Engenheiro Manuel Carvalho Domingos de 02 a 
06-07 e Engenheiro Paulo Jorge de Oliveira Bravo 
de 09 a 13-07. 
 
Adicionalmente proponho que caso a presente 
informação mereça despacho superior favorável a 
mesma seja remetida à Secção de Expediente, 
para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe de Divisão 
 

(a) Carla Monteiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 180/DPCA 

 
de 26 de junho de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 28 de junho de 2018, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro 

e Aprovisionamento 
 

Substituição em período de férias 
 

Considerando a ausência do signatário, no 
período de 2 a 13 de julho, 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), pelas técnicas superiores Rosário 
Paulino de 2 a 6 de julho e Dora Antão no período 
de 9 a 13 de julho. 
 
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.° 029/DGF/DG 

 
de 29 de junho de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 3 de julho de 2018, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro 

e Aprovisionamento 
 

Substituição da Chefe de Divisão 
de Gestão Financeira 

entre os dias 6 e 13 de julho 
do ano em curso 

 
Na sequência da ausência da chefe da Divisão de 
Gestão Financeira, por motivos de férias, nos dias 
acima mencionados, propõe-se que a sua 
substituição com as competências subdelegadas 
através do despacho n.º 141/2017, de 15/11/2017, 
seja assegurada pela Coordenadora Técnica 
Paula Alexandra Pereira Martins Silva. 
 
Propõe-se, ainda, que a presente informação seja 
divulgada via expediente. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira 
 

(a) Susana Fonseca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CULTURA 
DESPORTO 

E 
JUVENTUDE 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 25/2018 

 
de 26 de junho de 2018 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 

datado de 27 de junho de 2018, 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Cultura, Desporto e Juventude, 
e datado de 28 de junho de 2018, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

Substituição em período de férias 
 

Na sequência de ausência por motivos de gozo de 
período de férias de 27 de junho a 13 de julho de 
2018 e no sentido de garantir a continuidade do 
trabalho regular da Divisão de Desporto, propõe-
se que as competências subdelegadas pelo 
Diretor do Departamento de Cultura Desporto e 
Juventude na Chefe da Divisão de Desporto, 
sejam subdelegadas no Técnico Superior, 
Fernando Ribeiro Fernandes, no período supra 
referido. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Divisão de Desporto 
 

(a) Helena Candeias 
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EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 

DAS ÁREAS URBANAS 
DE GÉNESE ILEGAL 

 

 
 

 EDITAL n.º 116/2018 
 

Assunto: Publicitação de deliberação da Câmara 
Municipal de aprovação da emissão do Alvará de 
Licença de Loteamento - Processo de reconversão 
urbanística da AUGI denominada Bairro Terras de 
Teresa - Camarate - Proc.º 60.440/LA/L/OR. 
 
Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Equipa 
Multidisciplinar das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal, torna público, no uso de competência 
subdelegada e para efeitos do disposto no art.º 
56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no 
artigo 158.º do Código do Procedimento 
Administrativo e para os efeitos do disposto no 
art.º 28.º da Lei n.º 91/95, na redação dada pela 
Lei n.º 165/99, de 14 de setembro, Lei n.º 64/2003, 
de 23 de agosto, pela Lei n.º 10/2008, de 20 de 
fevereiro, pela Lei n.º 79/2013, de 26 de novembro 
e pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, que no 
âmbito do processo de reconversão urbanística da 
AUGI denominada Bairro Terras de Teresa, com a 
área de 13.428,26 m2, que é composta pelos 
prédios descritos na 2.ª Conservatória do Registo 
Predial de Loures, conforme certidões de teor das 
descrições e inscrições em vigor e quadro de 
cadastro, constantes de fls. 6 a 21, 124 a 140, fls. 
370 a 371 e 434 a 437, do processo n.º 
60.440/LA/L/OR, foi deliberada a aprovação, por 
unanimidade, dos seguintes assuntos: 

 
 

PROCESSO n.° 60.440/LA/L/OR 
 

a) Aprovar os projetos de infraestruturas; 
b) Revogar da condição de emissão do alvará de 

licença de loteamento à prévia emissão do 
título de reconversão para o bairro Coroas B; 

c) Aprovar o valor das taxas urbanísticas devidas 
pela emissão da licença de loteamento, pela 
realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas; 

d) Fixar o prazo para a conclusão das obras de 
urbanização; 

e) Aprovar o valor de caução a prestar para 
garantia das obras de urbanização; 

f) Aprovar a emissão do alvará de licença de 
loteamento e respetivas condições. 

 
 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 
28.º daquela Lei, se faz público que os 
interessados poderão reclamar da presente 
deliberação, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo. 
 
O referido processo, assim como todo o conteúdo 
da Deliberação Camarária, está disponível para 
consulta dos interessados, em qualquer dia útil, 
das 8.30 às 16.00 horas, na Equipa Multidisciplinar 
das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, sita na Rua 
Ilha da Madeira, n.º 4 - 4.º Piso, Loures. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por duas páginas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt e na morada do prédio em 
causa. 

 
Loures, 25 de junho de 2018 

 
O Chefe da EMAUGI 

 
Por subdelegação de competências, 

Despacho n.º 104/2017, de 06-11-2017 
 

(a) Rui Paulo 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 23/EMAUGI/RP/2018 

 
de 2 de julho de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 3 de julho de 2018, 

pelo Sr. Vereador António Pombinho 
 

Ao Sr. Vereador António Pombinho. 
 
Considerando a ausência do signatário, por motivo 
de férias, no período compreendido entre 9 e 16 
de julho, proponho que ao técnico abaixo 
designado lhe sejam confiados os poderes e 
competências que me foram subdelegados por 
despacho n.º 104/2017 do Sr. Vereador António 
Guilherme Pombinho, de 06.11.2017: 
 
José António Silva Alves Costa, arquiteto 
 
Para divulgação após despacho. 

 
 (a) Rui Paulo 

 
Chefe de Equipa Multidisciplinar 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 8407/2018 
 

Abertura de procedimentos concursais 
para recrutamento, seleção e provimento 

de cargos de direção intermédia 
de 1.º, 2.º e 3.º grau 

 
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 
51/2005, de 30 de agosto, pela Lei n.º 64-A/2008, 
de 31 de dezembro, pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 
de abril, pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, 
pela Lei n.º 128/2015, de 3 de setembro, na 
redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, 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, pela 
Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro e pela Lei n.º 
114/2017, de 29 de dezembro e por despacho do 
Sr. Presidente da Câmara, torna-se público que 
esta Câmara Municipal vai proceder à abertura 
dos seguintes procedimentos concursais para 
recrutamento, seleção e provimento de cargos de 
direção intermédia de 1.º, 2.º e 3.º grau, pelo prazo 
de 10 dias úteis a contar da data da publicitação 
na Bolsa de Emprego Público (BEP), em 
www.bep.gov.pt. 
 
Para cargo de direção intermédia de 1.º grau para: 
 
Referência 1 - Diretor do Departamento de 
Ambiente (DA) 
 
Para cargo de direção intermédia de 2.º grau para: 
 
Referência 2 - Chefe da Divisão de Gestão 
Documental e Arquivo (DGDA) 
Referência 3 - Chefe da Divisão de Serviços 
Público Ambientais (DSPA) 
Referência 4 - Chefe da Divisão Jurídico 
Administrativa (DJA) 
 
Para cargo de direção intermédia de 3.º grau para: 
 
Referência 5 - Chefe da Unidade Administrativa de 
Recursos Humanos (UARH) 
Referência 6 - Chefe da Unidade de Igualdade e 
Cidadania (UIC) 
Referência 7 - Chefe da Unidade do Serviço 
Veterinário Municipal (USVM) 

A indicação dos requisitos formais de provimento, 
do perfil pretendido, da composição do júri e dos 
métodos de seleção, será publicitada na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), em www.bep.gov.pt. 
 
Os avisos destes procedimentos estão disponíveis 
na página eletrónica da Câmara Municipal, em 
www.cm-loures.pt 

 
23 de maio de 2018. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 117, de 20 de junho de 2018] 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 5006/2018 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento 
Endereço: Rua do Funchal - Fanqueiro 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Telefone: 211150100 
Fax: 211151712 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Prestação de serviços 
para manutenção de hardware 
Descrição sucinta do objeto do contrato: Prestação 
de serviços para manutenção de hardware afeto 
ao centro de dados (Servidores, UPS, Gerador e 
AVACs), 635 desktops e 100 portáteis, de marca 
DELL 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento: Sim 
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Valor do preço base do procedimento: 101700.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 50300000 
 
3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: 47125/DCA/2018 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras: Não 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
6- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Meses 
36 meses 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1- Habilitação para o exercício da atividade 

profissional 
 
Sim 
Tipo:  
Certificação 
Descrição: 
De acordo com a Cláusula 11.ª n.º 1 alínea b4) do 
Programa do Concurso 
 
7.2- Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
 

8- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
8.1. 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 Contratação e Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: Rua do Funchal - 
Fanqueiro 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150327 
Fax: 211151712 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
8.2. Fornecimento das peças do concurso, 

apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 

 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante:  
Vortal (http://portugal.vortal.biz/) 
 
9- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS  
 
Até às 18:00 do 9.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
10- PRAZO DURANTE O QUAL OS 

CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

 
120 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Não 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Não aplicável 
Ponderação: 0 % 
Critério relativo ao custo 
Nome: Preço ou custo 
Ponderação: 100 % 
 
12- PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Não 
 
13- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
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Localidade: Loures 
Telefone: 211150324 
Fax: 211151712 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
14- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2018/06/28 
 
15- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

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

 
Não 
 
16- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 
 
17- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Bernardino José Torrão Soares 
Cargo: Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 123, de 28 de junho de 2018] 

 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 5023/2018 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674 501 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: União das Freguesias de Santo Antão 
e São Julião do Tojal 
Telefone: 211151652 
Endereço Eletrónico: direp@cm-loures.pt 
 
 
 

2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Repavimentação da E.M. 
541 entre Pintéus e Fanhões 
Descrição sucinta do objeto do contrato: Execução 
de repavimentação da via, que se encontra em 
mau estado de conservação. 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 122641.51 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 45233222 
 
3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras: Não 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: União das Freguesias de Santo Antão 
e São Julião do Tojal 
 
6- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Dias 
60 dias 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1- Habilitação para o exercício da atividade 

profissional 
 
Sim 
Tipo:  
Alvará 
Descrição: 
1.ª Subcategoria da 2.ª Categoria 
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7.2- Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
 
8- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 

PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
8.1. 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 Infraestruturas Rodoviárias e Espaço Público 
Endereço desse serviço: Av.ª das Descobertas, n.º 
15 - 4.º E 
Código postal: 2670-383 
Localidade: Loures 
Telefone: 211151618 
Endereço Eletrónico: direp@cm-loures.pt 
 
8.2. Fornecimento das peças do concurso, 

apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 

 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante: 
Vortal (http://portugal.vortal.biz/) 
 
9- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS  
 
Até às 17:00 do 21.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio  
 
10- PRAZO DURANTE O QUAL OS 

CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

 
66 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Sim 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Prazo de execução 
Ponderação: 30% 
Critério relativo ao custo 
Nome: Preço da Proposta 
Ponderação: 70% 
 
12- PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Não 

13- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
Designação: Município de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
Prazo de interposição do recurso: 5 dias 
 
14- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2018/06/29 
 
15- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

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

 
Não 
 
16- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 
 
17- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Paulo Jorge Piteira Leão 
Cargo: Vice-Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 124, de 29 de junho de 2018] 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

ANÚNCIO DE CONCURSO URGENTE 
n.º 194/2018 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO URGENTE 
 
1- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 
NIPC: 680009671 
Endereço: R. Ilha da Madeira, 2 
Código postal: 2670-504 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
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Endereço Eletrónico: geral@simar-
louresodivelas.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: CPU n.º 2/2018 - 
prestação de serviços de seguro de acidentes de 
trabalho 
Descrição sucinta do objeto do contrato: seguro de 
acidentes de trabalho 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento: Sim  
Valor do preço base do procedimento: 180000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 66512000 
 
3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Não 
 
4- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT17 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
5- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Meses 
3 meses 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
6- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
Previstos no programa de concurso. 
 
7- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
7.1- Habilitação para o exercício da atividade 

profissional 
 
Não 
 
7.2- Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas:  
Não 
 

8- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
8.1. Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: R. do Funchal- Fanqueiro 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: da@simar-louresodivelas.pt 
 
8.2. Fornecimento das peças do concurso e 

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

PROPOSTAS 
 
Prazo: Dias 
3 dias a contar da data de envio do presente 
anúncio 
 
10- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Preço 
 
11- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Pr. Liberdade 
Código postal: 2670-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
 
12- DATA E HORA DE ENVIO DO ANÚNCIO 

PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA 
REPÚBLICA 

 
2018/06/26 11:11:00 
 
13- PROGRAMA DO CONCURSO 
 
Vortal e sítio SIMAR 
 
14- CADERNO DE ENCARGOS 
 
Vortal e sítio SIMAR 
 
15- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 
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16- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: António Guilherme Pombinho 
Cargo: Vogal Conselho Administração 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 121, de 26 de junho de 2018] 
 
 
 

ANÚNCIO DE CONCURSO URGENTE 
n.º 195/2018 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO URGENTE 
 
1- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 
NIPC: 680009671 
Endereço: R. Ilha da Madeira, 2 
Código postal: 2670-504 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
Endereço Eletrónico: geral@simar-
louresodivelas.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: CPU n.º 3/2018 - 
SERVIÇOS DE SEGURO FROTA AUTOMÓVEL, 
RESPONSABILIDADE CIVIL 
EXTRACONTRATUAL E MULTIRRISCOS 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
SERVIÇOS DE SEGURO FROTA AUTOMÓVEL, 
ESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL 
E MULTIRRISCOS 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento: Sim  
Valor do preço base do procedimento: 100800.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 66510000 
 
3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Sim 
 
4- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 

NUT III: PT17 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
5- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Meses 
3 meses 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
6- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
Previstos no programa de concurso 
 
7- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
7.1- Habilitação para o exercício da atividade 

profissional 
 
Não 
 
7.2- Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas:  
Não 
 
8- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
8.1. 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. do Funchal- Fanqueiro 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: da@simar-louresodivelas.pt 
 
8.2. Fornecimento das peças do concurso e 

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

PROPOSTAS 
 
Prazo: Dias 
3 dias a contar da data de envio do presente 
anúncio 
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10- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Preço 
 
11- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Pr. Liberdade 
Código postal: 2670-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
 
12- DATA E HORA DE ENVIO DO ANÚNCIO 

PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA 
REPÚBLICA 

 
2018/06/26 11:12:00 
 
13- PROGRAMA DO CONCURSO 
 
Vortal e sítio SIMAR 
 
14- CADERNO DE ENCARGOS 
 
Vortal e sítio SIMAR 
 
15- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 
 
16- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO: 
 
António Guilherme Pombinho 
Cargo: Vogal Conselho Administração 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 121, de 26 de junho de 2018] 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 5074/2018 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 
NIPC: 680009671 
Endereço: R. Ilha da Madeira, 2 
Código postal: 2674-504 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 

NUT III: PT11A 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Lousa - Loures 
Endereço Eletrónico: geral@simar-
louresodivelas.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: CP 12/2018-
Fornecimento continuado de lubrificantes 
Descrição sucinta do objeto do contrato: CP 
12/2018-Fornecimento continuado de lubrificantes 
Tipo de Contrato: Aquisição de Bens Móveis 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 50000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 09211000 
 
3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras: Não 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
6- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Meses 
12 meses 
O contrato é passível de renovação? Sim 
N.º máximo de renovações: 2 
 
7- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1- Habilitação para o exercício da atividade 

profissional 
 
Não 
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7.2- Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
 
8- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 

PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
8.1. Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: R. Funchal - Fanqueiro 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: da@simar-louresodivelas.pt 
 
8.2. Fornecimento das peças do concurso, 

apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 

 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante:  
Vortal (http://portugal.vortal.biz/) 
 
9- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS  
 
Até às 17:30 do 13.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio  
 
10- PRAZO DURANTE O QUAL OS 

CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

 
90 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Não 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Não aplicável 
Ponderação: 0% 
Critério relativo ao custo 
Nome: Não aplicável 
Ponderação: 0% 
 
12- PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Não 
 

13- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
Designação: Câmara Municipal Loures 
Endereço: Praça Liberdade 
Código postal: 2670-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
 
14- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2018/07/02 
 
15- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

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

 
Não 
 
16- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 
 
17- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: António Pombinho Guilherme 
Cargo: Vogal do Conselho de Administração 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 125, de 2 de julho de 2018] 

 
 
 


