
 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 

BOLETIM DE DELIBERAÇÕES E DESPACHOS 

ISSN 1646-7027 

Edição n.º 3 
13 de fevereiro de 2019 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

Pág. 5 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

Pág. 5 



 

 
 
 
 
 
 
 

DIRETOR: Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
Dr. Bernardino José Torrão Soares 

 
 
 
PERIODICIDADE: Quinzenal 
 
PROPRIEDADE: Município de Loures 
 
EDIÇÃO ELETRÓNICA 
 
DEPÓSITO LEGAL n.º 148950/00 
 
ISSN 1646-7027 
 
COORDENAÇÃO, ELABORAÇÃO, LAYOUT E PAGINAÇÃO 

 
GABINETE LOURES MUNICIPAL 

 
 
 

 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/2011 
Diário da República, 1.ª série, n.º 17, de 25 de janeiro de 2011 

 
 
 
 

Toda a correspondência relativa a 
LOURES MUNICIPAL 

deve ser dirigida a 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 
 
 
 

LOURES MUNICIPAL 
BOLETIM DE DELIBERAÇÕES E DESPACHOS 

 

RUA MANUEL AUGUSTO PACHECO, 6 - 4º 
2674 - 501 LOURES 

 
TELEFONE: 21 115 15 82    FAX: 21 115 17 89 

 
 

http://www.cm-loures.pt 
e-mail: loures.municipal@cm-loures.pt 

 



 

 

ÍNDICE 
 

 Pág. 
  
CÂMARA MUNICIPAL  
31.ª Reunião Ordinária 5 
  
  
  
  
PRESIDÊNCIA 65 
  
  
  
  
UNIDADES ORGÂNICAS 67 
  

Coesão Social e Habitação 67 
  
Cultura, Desporto e Juventude 67 
  
Recursos Humanos 68 
  
  
  
  
ANÚNCIOS - Súmula 68 
   



 

 
N.º 3 

  

 
 

13 de FEVEREIRO 
de 2019 

 
 
 
 

5 

 

 

 
CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

31.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 13 de fevereiro de 2019 

 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA 
 

Justificada a falta do Sr. Vereador João Manuel 
Ferreira Calado à presente Reunião. 

 
 
 

Notas: A Sr.ª Vereadora Maria Rita Colaço Leão 
compareceu à Reunião às 14h50. 

 
 
 

PRESENÇAS 
 

• Sr. Presidente da Câmara 
 
• Sr. Vice-Presidente 
 
Senhoras Vereadoras: 
 
• Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos 

Bernardo Lopes 
 
• Maria Rita Colaço Leão 
 
• Ivone de Fátima da Cunha Gonçalves 
 
• Ana Paula da Silva Franco Damil 
 
Senhores Vereadores: 
 
• Tiago Farinha Matias 
 
• Gonçalo Filipe Vintém Caroço 
 
• Nuno Ricardo Conceição Dias 
 
• António Manuel Lopes Marcelino 
 
• Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho 

VOTO DE PESAR 
 

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

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 92/2019 

 
Voto de Pesar pelo falecimento de João Leitão 

 
João Leitão nasceu a 30 de janeiro de 1949, 
deixou-nos no passado dia 1 de fevereiro, aos 70 
anos. 
 
Durante três mandatos, exerceu as funções de 
Presidente da Direção da CURPI da Apelação, 
tendo com o seu dinamismo, e jeito muito peculiar, 
dinamizado aquela Instituição contribuindo dessa 
forma para que esta se mantivesse nos padrões 
de normalidade no desempenho do papel que 
cabe a este tipo de instituições nos meios sociais 
onde se inserem, alicerçando desta forma os 
valores do Movimento Associativo. 
 
Há ainda a realçar, fruto do seu gosto pela música, 
o forte impulso que deu para a reativação do 
grupo coral “Reviver o Passado”. 
 
Pessoa sempre disponível, prestável e dotado de 
uma jovialidade invulgar, foi atraiçoado por uma 
doença oncológica à qual fez frente até ao limite 
das suas forças. 
 
 
Neste sentido, os Vereadores do Partido Socialista 
eleitos na Câmara Municipal de Loures têm a 
honra de propor que a Câmara Municipal, reunida 
a 13 de fevereiro, delibere: 
 
1. Guardar um minuto de silêncio em sua 

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

enlutada e à Comissão Unitária de 
Reformados Pensionistas e Idosos da 
Apelação. 

 
 

Loures, 13 de fevereiro de 2019 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 

(a) Sónia Paixão 
 

(a) Nuno Dias 
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(a) Rita Leão 
 

(a) António Marcelino 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Maria 
Rita Colaço Leão, sendo cumprindo um minuto 
de silêncio em memória do falecido) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

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

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 93/2019 

 
75.º Aniversário 

da Sociedade Recreativa de Casaínhos 
 

A Sociedade Recreativa de Casaínhos assinalou 
no passado dia 31 de janeiro o seu 75.º 
aniversário. Fundada no ano de 1944, sob o nome 
de Sociedade de Beneficência de Casaínhos, a 
sua atividade destacava-se pela realização dos 
tradicionais bailes, dinamizados por um conjunto 
musical próprio que rapidamente passou a atuar 
em bailes de povoações vizinhas. 
 
Em finais da década de 50 verifica-se a mudança 
do nome da coletividade para Sociedade 
Recreativa de Casaínhos, nomenclatura que se 
mantém até aos dias de hoje. 
 
Com a evolução dos tempos, a coletividade 
adaptou a sua atividade aos anseios dos sócios e 
da comunidade que servia, com a implementação 
de atividades no domínio da cultura, recreio e 
desporto, dos quais se destacam a excelência da 
Banda Filarmónica, a Orquestra Ligeira e a Escola 
de Música, bem como a prática do Judo e de 
eventos como o Festival da Filhó e da Doçaria. 
 
Pelo empenho, pela participação ativa e pela 
motivação que tem demonstrado aos longo dos 
anos na promoção do bem-estar da população 
local, desempenhando por isso uma importante 
função social, a Sociedade Recreativa de 
Casaínhos merece o reconhecimento do Município 
de Loures nesta importante marca de longevidade 
de 75 anos de existência. 
 
 

Face ao exposto, os vereadores do Partido 
Socialista têm a honra de propor que a Câmara 
Municipal de Loures, reunida a 13 de fevereiro de 
2019, delibere: 
 
Congratular a Sociedade Recreativa de Casaínhos 
pelo 75.º aniversário, estendendo os votos à 
direção e restantes órgãos sociais, aos sócios, 
técnicos, professores, alunos e utentes 

 
 

Loures, 13 de fevereiro de 2019 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 

(a) Sónia Paixão 
 

(a) Nuno Dias 
 

(a) Rita Leão 
 

(a) António Marcelino 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Maria 
Rita Colaço Leão 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Processo disciplinar n.º 13/PDI/2018 
Proposta de aprovação da aplicação de sanção de 
despedimento disciplinar, com os fundamentos 
constantes do relatório elaborado pela Instrutora 
do processo, de notificação da arguida e de 
comunicação da decisão ao Departamento de 
Recursos Humanos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 61/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Por despacho do Sr. Vereador Gonçalo 

Caroço, datado de 16 de outubro de 2018, foi 
determinada a instauração do processo 
disciplinar n.º 13/PDI/2018 à trabalhadora 
Xxxxxxx, com vínculo de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, na 
carreira/categoria de assistente operacional 
afeta à Divisão de Intervenção e Planeamento 
Educativo/Escola xxxxxx; 
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B. A Sr.ª Instrutora nomeada elaborou o 
competente relatório final no qual considera 
que o comportamento da trabalhadora 
consubstancia uma infração disciplinar, por 
violação do dever de assiduidade previsto no 
artigo 73.º, n.º 2, al. i) e n.º 11 do Anexo à Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(doravante designada por LGTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
C. Compulsados os elementos do processo, a 

Sr.ª Instrutora nomeada propõe que se aplique 
uma sanção disciplinar de despedimento 
disciplinar, à trabalhadora supra identificado, 
ao abrigo do disposto na alínea d), n.º 1 do 
artigo 180.º, artigo 181.º, n.º 5 do artigo 182.º, 
n.º 4 do artigo 187.º, artigo 289.º, alínea c), do 
n.1, do artigo 297.º, n.ºs 1, 2 e alínea g) do n.º 
3, artigo e 298.º, todos do Anexo à LGTFP; 

 
D. Nos termos dos n.ºs 4 e 6 do artigo 197.º do 

Anexo à LGTFP, a aplicação das sanções 
disciplinares é da competência do órgão 
executivo da autarquia local. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 55.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conjugado com os artigos 189.º, 197.º, n.ºs 4 e 6 e 
220.º, todos do Anexo à LGTFP, e atento o 
procedimento disciplinar em causa, que a Câmara 
Municipal de Loures delibere: 
 
1. Aplicar à arguida, a trabalhadora Xxxxxxx, a 

sanção disciplinar de despedimento 
disciplinar; 

 
2. Que se promova a notificação da presente 

deliberação à arguida, à participante e à Sr.ª 
Instrutora nomeada, nos termos do disposto 
no artigo 222.º do Anexo à LGTFP, bem como 
se promova a comunicação da decisão ora 
proferida ao Departamento de Recursos 
Humanos. 

 
 

Loures, 5 de fevereiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por 6 votos a favor, 1 voto contra e 4 
votos em branco, mediante escrutínio secreto) 
 
 

Proposta de admissão de 18 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 de 
procedimento concursal, a afetar ao Departamento 
de Educação, para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 89/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião 

Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 12 de novembro de 2018, e na 2.ª e 3.ª 
reuniões da 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, realizadas em 6 e 13 
de dezembro de 2018, respetivamente, foram 
aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa 
de Pessoal para o ano de 2019; 

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

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

 
C. Em resultado do procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento para 
a carreira de Assistente Operacional, 
aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na 7.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Loures, realizada em 
31 de janeiro de 2018 e publicado em Diário 
da República, 2.ª série, n.º 68, de 6 de abril de 
2018, Aviso n.º 4609/2018, 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; 
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F. Existe relevante interesse público no 
recrutamento de Assistentes Operacionais 
para o exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho, 
atendendo a situações de absentismo 
prolongado e de restrições médicas graves 
nas unidades educativas concelhias, que 
colocam em causa o eficiente funcionamento 
dos serviços e valências, bem como à saída 
de trabalhadores, por motivos de 
aposentação, mobilidades internas, 
procedimentos concursais e licenças sem 
remuneração superiores a 12 meses. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 18 trabalhadores para constituição 
de vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 68, 
de 6 de abril de 2018, Aviso n.º 4609/2018, a 
afetar ao Departamento de Educação para 
exercício de funções nos estabelecimentos de 
ensino do concelho. 

 
 

Loures, 7 de fevereiro de 2019. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de admissão de um trabalhador, 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 de 
procedimento concursal, a afetar ao Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 90/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião 

Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 12 de novembro de 2018, e na 2.ª e 3.ª 
reuniões da 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, realizadas em 6 e 13 
de dezembro de 2018, respetivamente, foram 
aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa 
de Pessoal para o ano de 2019; 

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Técnico Superior, da carreira geral de Técnico 
Superior, na área de formação de Direito; 

 
C. Em resultado dos procedimentos concursais 

comuns de recrutamento para a carreira de 
Técnico Superior, na área de formação de 
Direito, aprovados por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na sua 95.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 25 de julho de 2017 e 
publicados em Diário da República, 2.ª série, 
n.º 233, de 5 de dezembro de 2017, Aviso n.º 
14629/2017, referência 4, 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; 
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F. Existe relevante interesse público no 
recrutamento, face à urgente necessidade de 
reforço da equipa da Área Jurídica do 
Departamento de Coesão Social e Habitação. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de um trabalhador para constituição de 
vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
233, de 5 de dezembro de 2017, Aviso n.º 
14629/2017, referência 4, a afetar ao 
Departamento de Coesão Social e Habitação. 

 
 

Loures, 7 de fevereiro de 2019. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de admissão de 1 trabalhador, 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 de 
procedimento concursal, a afetar ao Departamento 
de Ambiente 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 91/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião 

Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 12 de novembro de 2018, e na 2.ª e 3.ª 
reuniões da 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, realizadas em 6 e 13 
de dezembro de 2018, respetivamente, foram 
aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa 
de Pessoal para o ano de 2019; 

 
 

B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 
ocupados postos de trabalho na categoria de 
Assistente Operacional, na área profissional 
de sapador florestal; 

 
C. Em resultado do procedimento concursal 

comum de recrutamento para a carreira de 
Assistente Operacional, na área profissional 
de sapador florestal, aprovado por deliberação 
da Câmara Municipal de Loures, na sua 95.ª 
Reunião Ordinária, realizada em 25 de julho 
de 2017 e publicado em Diário da República, 
2.ª série, n.º 233, de 5 de dezembro de 2017, 
Aviso n.º 14628/2017, referência 7, foi 
constituída reserva de recrutamento interna; 

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

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

 
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. Em 15 de junho de 2009 foi celebrado o 

protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Loures, o Instituto de 
Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. e 
a Autoridade Florestal Nacional, para a 
constituição e funcionamento de uma equipa 
de sapadores florestais constituída por um 
mínimo de 5 efetivos, nos termos do artigo 7.º 
do Decreto-Lei n.º 109/2009, de 15 de maio, 
tendo sido criada, ao abrigo deste protocolo, a 
equipa de sapadores florestais, SF 05-171, 
que entrou em atividade a 25 de junho de 
2010; 

 
G. Um dos sapadores florestais apresentou 

denúncia de contrato, nos termos do artigo 
304.º da LTFP, com efeito a 5 de novembro de 
2018, tornando-se necessário o recrutamento 
de trabalhador, por forma a garantir a 
operacionalidade da equipa de sapadores 
florestais com 5 elementos; 
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H. De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 
5.º do Decreto-Lei n.º 8/2017, de 9 de janeiro 
“a contratação ou colocação de novo elemento 
deve ocorrer no prazo máximo de 180 dias 
úteis, a contar da data da cessação da 
prestação de trabalho do anterior sapador”. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 1 trabalhador 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 
233, de 5 de dezembro de 2017, Aviso n.º 
14628/2017, referência 7, a afetar ao 
Departamento de Ambiente. 

 
 

Loures, 7 de fevereiro de 2019. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 

 
AMBACB - Associação de Moradores do Bairro 
do Alto da Casa Branca 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 
desafetação do domínio público municipal da área 
com 113,86 m2, sita em São João da Talha, União 
das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, tendente à outorga de 
escritura pública de constituição de direito de 
superfície, a título gratuito, com a AMBACB - 
Associação de Moradores do Bairro do Alto da 
Casa Branca. 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 62/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A AMBACB - Associação de Moradores do 

Bairro do Alto da Casa Branca (doravante 
designada por Associação) apresenta um 
pedido de regularização das suas instalações 
que se encontram em domínio público 
municipal; 

 
B. Aquela Associação tem vindo a utilizar a 

parcela municipal como sede e atividade de 
restauração e bebidas complementar do uso 
social e administrativo agregado à atividade 
daquela entidade; 

 
C. É pretensão que o edifício com 113,86 m2, 

propriedade do Município de Loures, 
correspondente a parte da Parcela A com 
1.797,25 m2, destinada a equipamentos e 
espaços verdes, cedida ao abrigo do Alvará de 
Licença de Loteamento n.º 6/2001, inscrito na 
ficha predial n.º 631/São João da Talha, 
integre o domínio privado da Associação; 

 
D. Na 27.ª Reunião Ordinária da Câmara de 

Loures, de 05.12.2018, aprovada por 
unanimidade, referente à proposta de 
homologação do auto de vistoria de receção 
definitiva das obras de urbanização e de 
concessão à Comissão de Administração 
Conjunta de viabilidade de alteração ao alvará 
de loteamento supracitado, considera-se 
estarem reunidas as condições que permitem 
receber definitivamente as obras de 
urbanização, sem prejuízo da conveniente 
regularização da ocupação da Parcela A com 
estabelecimento de bebidas explorado pela 
Associação de Moradores, com parecer 
favorável da Junta de Freguesia da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela; 

 
E. A construção está situada na praceta da Sede, 

n.ºs 4, 4-A e 4-B, Bairro do Alto da Casa 
Branca, em São João da Talha, União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela; 

 
F. O Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística presta parecer favorável à 
cedência a constituir em direito de superfície. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
submeter à Assembleia Municipal para que esta 
delibere nos termos do disposto no artigo 25.º, n.º 
1, alínea q), do mesmo diploma legal, a 
desafetação do domínio público municipal da área 
com 113,86 m2 tendente à outorga da escritura 
pública de constituição de direito de superfície, a 
título gratuito, com a AMBACB - Associação de 
Moradores do Bairro do Alto da Casa Branca. 

 
 

Loures, 6 de fevereiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
 
Proposta de revogação do Protocolo de 
Colaboração celebrado em 9 de março de 2012, 
aprovado na 23.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Loures, realizada em 7 de dezembro 
de 2011, entre o Município de Loures e a 
Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Santa Iria de Azóia, e de celebração de 
Contrato de Utilização de Imóveis Municipais, 
entre o Município de Loures e aquela Comissão. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 63/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A Comissão Unitária de Reformados 

Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia 
(CURPISIA) é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social, sem fins lucrativos, 
legalmente constituída, e que tem como 
objetivo, entre outros, prestar apoio a cidadãos 
reformados, pensionistas e idosos da 
freguesia; 

 
B. Por Protocolo de Colaboração celebrado em 9 

de março de 2012 e aprovado na 23.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 7 de dezembro de 2011, foram 
cedidos à Comissão Unitária de Reformados 

Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia 
dois imóveis municipais, localizados na Rua 
Egas Moniz, n.ºs 2, 2A, 2B e 2C e na Avenida 
Branca Correia, em Santa Iria de Azóia, para 
serem utilizados como Centro de Dia e Centro 
de Convívio da Terceira Idade; 

 
C. Os imóveis protocolados sofreram grandes 

modificações, vem a Comissão Unitária de 
Reformados Pensionistas e Idosos de Santa 
Iria de Azóia solicitar a celebração de novo 
Protocolo que se adeque à realidade 
existente; 

 
D. O Protocolo de Colaboração celebrado em 9 

de março de 2012 com a Comissão Unitária 
de Reformados Pensionistas e Idosos de 
Santa Iria de Azóia, encontra-se em vigor, pelo 
que, tornando-se oportuna a celebração de 
novo contrato de utilização dos imóveis 
municipais acima mencionados, tendo em 
atenção as modificações operadas nos 
mesmos, carece de ser objeto de revogação; 

 
E. A Comissão Unitária de Reformados 

Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia 
aceitou a revogação do Protocolo de 
Colaboração celebrado em 9 de março de 
2012, bem como as condições do contrato a 
celebrar com o Município de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
da alínea a) do n.º 2 do artigo 52.º do Decreto-Lei 
n.º 280/2007, de 7 de agosto, aprovar: 
 
1. A revogação do Protocolo de Colaboração 

celebrado em 9 de março de 2012, aprovado 
na 23.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Loures, realizada em 7 de 
dezembro de 2011, entre o Município de 
Loures e a Comissão Unitária Reformados 
Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia. 

 
2. A celebração de Contrato de Utilização de 

Imóveis Municipais, entre o Município de 
Loures e a Comissão Unitária de Reformados 
Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia, 
dos seguintes prédios: 

 
a) Prédio urbano, localizado na Rua Egas Moniz, 

n.ºs 2, 2A, 2B e 2C, Santa Iria de Azóia, União 
das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, com a área total de 
530 m2, descrito na 2.ª Conservatória do 
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Registo Predial de Loures sob a ficha 980 da 
freguesia de Santa Iria de Azóia e inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo 12768, da 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela; 

 
b) Prédio urbano, localizado na Avenida Branca 

Correia, em Santa Iria de Azóia, União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, com a área de 48,71 m2, 
descrito na 2.ª Conservatória do Registo 
Predial de Loures sob a ficha 613 da freguesia 
de Santa Iria de Azóia e inscrito na matriz 
predial urbana sob artigo P12914, da União 
das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela. 

 
 

Loures, 6 de fevereiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Minuta 
de Contrato de Utilização 

de Imóveis Municipais 
 

CLÁUSULA 1.ª 
Objeto 

 
O presente contrato tem por objeto a cedência de 
utilização de dois prédios, sitos na Rua Egas 
Moniz, n.ºs 2, 2A, 2B, 2C e Avenida Branca 
Correia, freguesia de Santa Iria de Azóia, 
integrados no domínio privado municipal, inscritos 
na matriz predial urbana sob os artigos P12768 e 
P12914, da freguesia de Santa Iria de Azóia e 
descritos na 2.ª Conservatória do Registo Predial 
de Loures sob as fichas n.º 980 e n.º 613 da 
mesma freguesia, cuja situação é a que se 
encontra refletida no Documento Complementar 
que faz parte integrante deste Contrato, e 
destinam-se à instalação de equipamento social 
com tipologia de Centro de Dia e prossecução de 
respostas sociais de apoio à população idosa da 
freguesia. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
Gratuitidade 

 
Os imóveis são entregues a título gratuito, pelo 
período de cinco anos, renovando-se 
automaticamente, por períodos de um ano, caso 
não seja denunciado por nenhuma das partes. 

 

CLÁUSULA 3.ª 
Informação da Atividade Desenvolvida 

 
A Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Santa Iria de Azóia deve apresentar 
um relatório anual da atividade desenvolvida 
assim como da situação do bem objeto do 
presente Contrato sob pena de se verificar a sua 
caducidade. 

 
 

CLÁUSULA 4.ª 
Acompanhamento da Atividade Desenvolvida 

 
O Município de Loures tem o direito de, quando e 
pelos meios que entender convenientes, 
acompanhar e fiscalizar o exercício das atividades 
direta ou indiretamente relacionadas com o âmbito 
do Contrato e solicitar informação adequada ao 
cumprimento das condições que resultam da sua 
celebração. 

 
 

CLÁUSULA 5.ª 
Despesas de Funcionamento 

 
As despesas de funcionamento, nomeadamente 
com a água, eletricidade e gás, são da 
responsabilidade da Comissão Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos de Santa Iria 
de Azóia, desde a data de início da ocupação dos 
imóveis. 

 
 

CLÁUSULA 6.ª 
Obras nos Imóveis 

 
A Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Santa Iria de Azóia pode proceder à 
execução de obras nos imóveis que considere 
úteis e necessárias à prossecução dos fins a que 
se destina o imóvel municipal, desde que 
previamente autorizadas pelo Município de 
Loures. 

 
 

CLÁUSULA 7.ª 
Manutenção dos Imóveis 

 
A Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Santa Iria de Azóia fica obrigada a 
realizar as obras destinas a manter os imóveis 
municipais nas condições existentes à data da sua 
entrega, designadamente, obras de restauro, 
reparação ou limpeza. 
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CLÁUSULA 8.ª 
Sinistros e Responsabilidade 

 
1. A Comissão Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia é 
responsável pela prestação de informação ao 
Município de Loures, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias após ocorrência de qualquer facto 
que cause prejuízo ao(s) bem(ns) 
municipal/municipais, a qual deve ser 
pormenorizada e acompanhada de fotos, 
orçamento ou fatura referente à reparação dos 
prejuízos e de auto policial, caso a causa do 
dano seja provocada por terceiro. 

 
2. A responsabilidade pela ocorrência de 

quaisquer acidentes ou sinistros nos imóveis 
cedidos é da Comissão Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos de Santa 
Iria de Azóia. 

 
 

CLÁUSULA 9.ª 
Iniciativas no Imóvel 

 
No caso de o Município de Loures pretender 
realizar iniciativas no imóvel deverá informar a 
Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Santa Iria de Azóia com, pelo menos, 30 
(trinta) dias de antecedência. 

 
 

CLAÚSULA 10.ª 
Ruído 

 
A Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Santa Iria de Azóia obriga-se a 
respeitar o que se encontra estabelecido no 
Regulamento Geral do Ruído, nomeadamente no 
que concerne ao período de funcionamento das 
respetivas atividades. 

 
 

CLÁUSULA 11.ª 
Denúncia 

 
O presente contrato poderá ser denunciado por 
qualquer das partes, desde que: 
 
a) O Município de Loures avise, por escrito, a 

Comissão Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia, 
com, pelo menos, 6 (seis) meses de 
antecedência. Neste caso, deverá o Município 
assegurar um espaço adequado para que a 
CURPISIA continue a desenvolver a sua 
atividade; 

 
 

b) A Comissão Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia 
avise, por escrito, o Município de Loures, com 
uma antecedência não inferior a 120 (cento e 
vinte) dias. 

 
 

CLÁUSULA 12.ª 
Extinção 

 
O presente contrato extingue-se: 
 
a) Se o funcionamento das atividades ali 

exercidas provocar, de modo evidente, 
incomodidade para os restantes residentes 
contíguos aos imóveis; 

 
b) Se os imóveis forem afetos a fins diversos do 

fixado no Contrato; 
 
c) Se houver paralisação da atividade sem 

motivo justificado por período superior a 2 
(dois) meses; 

 
d) Se a Comissão Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia 
proporcionar o uso privativo do local, total ou 
parcialmente, sem prévia autorização do 
Município de Loures; 

 
e) Se a Comissão Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia 
deixar de ter existência jurídica própria e 
autónoma; 

 
f) Se se verificar a denúncia prevista na cláusula 

anterior. 
 
 

CLÁUSULA 13.ª 
Devolução dos Bens 

 
Findo o Contrato: 
 
a) Os imóveis municipais serão restituídos em 

bom estado de conservação ao Município de 
Loures, sem qualquer direito de indemnização 
a Comissão Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia 
pelas obras por esta realizadas; 

 
b) A Comissão Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia 
deverá entregar os bens municipais, no prazo 
de trinta 30 (trinta) dias, findos os quais o 
Município de Loures retoma a posse dos 
mesmos. 
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CLÁUSULA 14.ª 
Benfeitorias 

 
A Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Santa Iria de Azóia poderá levantar as 
benfeitorias úteis, mas apenas no caso de não 
provocar detrimento dos imóveis, não tendo direito 
a haver o valor delas em caso contrário. 

 
 

CLÁUSULA 15.ª 
Comunicações 

 
1. As notificações e comunicações entre as 

partes no âmbito da execução do contrato 
devem ser efetuadas por e-mail para os 
seguintes endereços eletrónicos: 

 
- Município de Loures: dcp@cm-Ioures.pt 
- Comissão Unitária de Reformados, 

Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia: 
curpisia@gmaiI.com. 

 
2. Qualquer alteração dos contactos contidos no 

contrato deve ser comunicada ao outro 
contraente. 

 
 

CLÁUSULA 16.ª 
Resolução de Questões Diversas 

 
Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação, 
aplicação e execução do presente contrato, bem 
como a integração de lacunas, serão resolvidas 
por acordo entre o Município de Loures e a 
Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Santa Iria de Azóia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO COMPLEMENTAR 
ao 

Contrato de Utilização de Bens Imóveis 
[imóveis municipais 

sitos na Rua Dr. Egas Moniz, 
n.ºs 2, 2 A, 2 B e 2 C 

e Avenida Branca Correia, 
freguesia de Santa Iria de Azóia 

 
P.R. n.º 126_E e P.R. n.º 124_E1] 

 
O estado de conservação do imóvel e suas 
dependências é o seguinte: 

 
IMÓVEL 1) 

 
 Descrição Estado 

de conservação 
(bom/mau/razoável) 

1 - Imóvel 
(Edifício 
Central) 

Edifício com áreas 
de 530 m2 

(área coberta de 
437,70 m2 

e logradouro e 
floreiras de 92,30 

m2) - P.R. n.º 126_E 

Bom 

Dependências 
do imóvel 2) 

Posto Médico; sala 
para reuniões 
polivalente; 
arrumos; sala da 
direção; secretaria; 
direção técnica; sala 
do pessoal; 
arrecadação; sala 
de refeições; sala 
de atividades dos 
utentes; cafetaria; 
cozinha; sala 
multiusos; 
instalações 
sanitárias 
(homens/mulheres); 
instalações 
sanitárias para 
deficientes; 
instalações 
sanitárias com 
duche e espaço de 
cabeleireiro. 

Bom 

2- Imóvel 
(Edifício 

da lavandaria) 

Edifício com área 
digital de 48.71 m2 - 
P.R. n.º 124_E1 

Bom 

Dependências 
do imóvel 2) 

Lavandaria, 
balneário e 
arrecadação 

Bom 

 Valor dos bens 
imóveis 

(patrimonial) 3) 

Data 
correspondente ao 

valor dos bens 
 303.203 € 

(P.R. n.° 126) 
Ano 2018 

 13.570 € 
(P.R. n.º 124_E1) 

Ano 2018 

 
1) São parte integrante deste Documento Complementar as 

22 fotografias dos bens imóveis anexados e planta de 
localização correspondente. 

2) Identificar arrecadações/garagens/lugares de 
parqueamento, etc.. 

3) Este valor corresponde à área total do imóvel municipal 
(inclui valor do terreno sobre o qual o equipamento está 
implantado). 
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(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 47.284/DCA/2018 
Concurso público para aquisição continuada 
de bens de consumo alimentar, por lotes, para 
o Município de Loures e os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) 
Proposta de ratificação do ato, praticado pelo Sr. 
Presidente da Câmara, em 25 de janeiro de 2019, 
de aprovação da modificação dos contratos por 
introdução nos seus clausulados de cláusula que 
preveja que as renovações dos contratos estão 
dependentes da prestação de caução. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 67/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi instruído e lançado um procedimento do 

tipo concurso público, com publicitação no 
Jornal Oficial da União Europeia, tendente à 
celebração de contratos com vista à aquisição 

continuada de bens de consumo alimentar, por 
lotes, para o Município de Loures e os 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e de 
Odivelas (SIMAR), em agrupamento de 
entidades adjudicantes, procedimento esse 
desenvolvido sob o n.º de processo 
47284/DCA/2018; 

 
B. Tais contratos foram remetidos ao Tribunal de 

Contas para efeitos de fiscalização prévia, 
tendo este Tribunal solicitado esclarecimentos, 
nos quais se insere, nomeadamente, que 
fosse ponderada a introdução nos clausulados 
contratuais de cláusula que preveja que as 
renovações dos contratos estão dependentes 
da prestação de caução, atento o disposto no 
n.º 4 do artigo 89.º do Código dos Contratos 
Públicos (versão atual); 

 
C. O ato de aprovação da modificação dos 

contratos por introdução nos seus clausulados 
de cláusula que preveja que as renovações 
dos contratos estão dependentes da prestação 
de caução, atento o disposto no n.º 4 do artigo 
89.º do Código dos Contratos Públicos (versão 
atual), na parte respeitante ao Município de 
Loures, e nos termos a concretizar pela 
unidade orgânica responsável pela elaboração 
do contrato, foi praticado por mim, Presidente 
da Câmara Municipal, em 25 de janeiro de 
2019; 

 
D. A decisão tomada o foi em face da urgência, 

uma vez que o termo do prazo para resposta 
ao Tribunal de Contas se verificava a 28 de 
janeiro de 2019, mostrando-se impossível 
reunir, extraordinariamente, a Câmara 
Municipal para deliberar sobre tal matéria; 

 
E. A norma legal que fundamenta a prática do ato 

pelo Presidente da Câmara Municipal, com 
caráter excecional, é a que consta do n.º 3 do 
artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro (lei que estabelece o regime 
jurídico das autarquias locais); 

 
F. O órgão competente para efeito de aprovação 

das aludidas alterações ao clausulado 
contratual é a Câmara Municipal; 

 
G. Sendo a Câmara Municipal o órgão 

competente para efeito de aprovação do ato 
praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, carece tal ato, pois, de ser 
ratificado, nos termos previstos na norma 
referida no considerando que antecede sob a 
letra E. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro (lei que estabelece 
o regime jurídico das autarquias locais), ratificar o 
ato de aprovação da modificação dos contratos 
por introdução nos seus clausulados de cláusula 
que preveja que as renovações dos contratos 
estão dependentes da prestação de caução, 
atento o disposto no n.º 4 do artigo 89.º do Código 
dos Contratos Públicos (versão atual), praticado 
pelo Presidente da Câmara Municipal em 25 de 
janeiro de 2019 (documento em anexo) e 
relacionado com o procedimento com publicitação 
no Jornal Oficial da União Europeia, tendente à 
celebração de contratos com vista à aquisição 
continuada de bens de consumo alimentar, por 
lotes, para o Município de Loures e os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e de Odivelas (SIMAR), em 
agrupamento de entidades adjudicantes, 
procedimento esse desenvolvido sob o n.º de 
processo 47284/DCA/2018. 

 
 

Loures, 6 de fevereiro de 2019. 
 

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) 
 
 
 
 
Processo n.º 47.284/DCA/2018 
Concurso público para aquisição continuada 
de bens de consumo alimentar, por lotes, para 
o Município de Loures e os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) 
Proposta de aprovação da caducidade da 
adjudicação do Lote 8 à entidade Entre Molhos e 
Caixas, Lda., de participação ao Instituto dos 
Mercados Públicos, do Imobiliário e da 
Construção, I.P. (IMPIC) do facto da não 
apresentação dos documentos de habilitação por 
aquela entidade adjudicatária. de adjudicação da 
proposta da concorrente Comefrutas - Comércio 
de Fruta, Lda., de aprovação da minuta do 
contrato a celebrar com esta entidade, e, no que 
respeita à entidade adjudicante Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), de 

ratificação da deliberação aprovada pelo respetivo 
Conselho de Administração conforme proposta n.º 
19/2019, aprovada em 21/01/2019, na sua 30.ª 
reunião ordinária. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 68/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures e pelo órgão competente 
para contratar da entidade adjudicante 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), foi lançado o concurso 
público, em agrupamento das anteditas 
entidades, concurso desenvolvido sob o 
número de processo 47.284/DCA/2018, com 
vista à celebração de contratos, por lotes, para 
a aquisição continuada de bens de consumo 
alimentar, a fim de satisfazer tais 
necessidades e ainda as necessidades 
pontuais com eventos e iniciativas municipais; 

 
B. Observada que foi a tramitação procedimental 

devida, os órgãos competentes para a decisão 
de contratar de cada uma das entidades 
adjudicantes deliberaram a aprovação do 
Relatório Final e a adjudicação das propostas 
ordenadas em primeiro lugar, em cada um dos 
lotes em apreço; 

 
C. Uma vez que o Município de Loures está 

designado no procedimento como 
representante do agrupamento para efeitos de 
condução do procedimento de formação do 
contrato, o mesmo procedeu à notificação da 
adjudicação à entidade Entre Molhos e 
Caixas, Lda. e para que apresentasse os 
documentos de habilitação, na sequência da 
adjudicação que lhe foi efetuada no âmbito do 
Lote 8 do procedimento (cfr. documento anexo 
sob o n.º 1); 

 
D. A notificação à adjudicatária, para efeitos de 

apresentação dos respetivos documentos de 
habilitação, foi efetuada no dia 6 de novembro 
de 2018, terminando o prazo para esse efeito 
em 13 de novembro de 2018 (cfr. documento 
anexo sob o n.º 1); 

 
E. Verificadas diversas vicissitudes no 

procedimento relacionadas com os referidos 
documentos de habilitação, foi por mim 
aprovado e posteriormente ratificado pela 
Câmara Municipal, no que ao Município de 
Loures diz respeito, um projeto de decisão de 
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determinação da caducidade da adjudicação 
efetuada à entidade Entre Molhos e Caixas, 
Lda. no âmbito do referido lote 8 do 
procedimento (cfr. documento anexo sob o n.º 
1); 

 
F. Pela entidade adjudicante Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), foi, 
de igual forma, aprovado o projeto de decisão 
de determinação da caducidade da 
adjudicação efetuada à entidade Entre Molhos 
e Caixas, Lda. no âmbito do referido lote 8 do 
procedimento (cfr. documento anexo sob o n.º 
2); 

 
G. O referido projeto de decisão de determinação 

da caducidade da adjudicação efetuada à 
entidade Entre Molhos e Caixas, Lda. no 
âmbito do lote 8 do procedimento foi 
devidamente notificado para efeitos de 
audiência prévia em 17 de janeiro de 2019, 
tendo terminado o prazo para que a referida 
entidade se pronunciasse em 24 de janeiro de 
2019, constatando-se que a referida entidade 
não se pronunciou (cfr. documento anexo sob 
o n.º 1); 

 
H. A não entrega dos documentos de habilitação 

ou a sua entrega com irregularidades que, 
depois de instada a suprir, a entidade 
adjudicatária não supriu, deve ser tida como 
imputável à entidade adjudicatária e, tal facto, 
determinar a caducidade da adjudicação em 
causa, à luz do disposto na alínea a) do n.º 1 
do artigo 86.º do Código dos Contratos 
Públicos; 

 
I. Na verdade conjugado o facto do decurso do 

prazo para a apresentação dos documentos 
de habilitação em falta, com o facto da 
entidade adjudicatária não se ter pronunciado 
sobre a intenção de decisão de determinação 
da caducidade da adjudicação de que foi 
notificada pelas entidades adjudicantes, 
dúvidas inexistem quanto à imputabilidade à 
adjudicatária Entre Molhos e Caixas, Lda. do 
facto da não entrega dos documentos de 
habilitação; 

 
J. Verificada que seja a imputabilidade da 

adjudicatária ocorre a caducidade da 
adjudicação por cominação legal;  

 
K. Verificada a caducidade da adjudicação o 

órgão competente para a decisão de contratar 
deve adjudicar a proposta ordenada em lugar 
subsequente por cominação legal; 

 

L. A proposta ordenada em lugar subsequente, o 
2.º lugar, é a proposta apresentada pela 
concorrente Comefrutas - Comércio de Fruta, 
Lda., com o preço global anual de 64.110,00 € 
(sessenta e quatro mil cento e dez euros) e o 
preço global trienal de 192.330,00 € (cento e 
noventa e dois mil trezentos e trinta euros), 
conforme Relatório Final aprovado por ambas 
as entidades adjudicantes; 

 
M. O facto da não apresentação dos documentos 

de habilitação pelo adjudicatário no tempo e 
nos termos previstos no Programa do 
Concurso constituir contraordenação muito 
grave, conforme resulta da alínea b) do artigo 
456.º do mesmo Código, constitui a entidade 
adjudicante no dever de participação ao 
Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário 
e da Construção, I.P. (IMPIC), in casu, do 
facto constitutivo dessa contraordenação, 
conforme norma do n.º 3 do artigo 461.º 
também do mesmo Código, cabendo à 
referida entidade a instauração ou 
arquivamento do processo de 
contraordenação, pelo que deverá ser 
aprovada pelo órgão competente para a 
decisão de contratar o envio da referida 
participação ao mencionado Instituto dos 
Mercados Públicos, do Imobiliário e da 
Construção, I.P. (IMPIC); 

 
N. O facto do Município de Loures estar investido 

na qualidade de representante do 
agrupamento para efeitos de condução do 
procedimento de formação do contrato 
habilita-o a que proceda ao envio da referida 
participação em nome de ambas as entidades 
adjudicantes que integram esse agrupamento. 

 
Considerando ainda que: 
 
O. Adjudicada que seja a proposta da 

concorrente ordenada em 2.º lugar no Lote 8 
do procedimento se mostra necessária a 
aprovação do projeto de minuta do contrato a 
celebrar por parte da Câmara Municipal, no 
que à entidade adjudicante Município de 
Loures diz respeito, minuta essa que se anexa 
para tal efeito (cfr. documento anexo sob o n.º 
3). 

 
Mais considerando, que: 
 
P. Quanto à entidade adjudicante Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), foi 
aprovado o projeto de decisão de 
determinação da caducidade da adjudicação 
efetuada à entidade Entre Molhos e Caixas, 
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Lda. no âmbito do referido lote 8 do 
procedimento pelo Exmo. Sr. Presidente do 
Conselho de Administração de tais Serviços, 
posteriormente ratificado pelo Conselho de 
Administração conforme proposta n.º 19/2019, 
aprovada em 21/01/2019, na 30.ª reunião 
ordinária, carecendo tal aprovação de ser 
ratificada pela Câmara Municipal de Odivelas 
e pela Câmara Municipal de Loures, importa 
que a Câmara Municipal de Loures, na sua 
parte e no que aos SIMAR diz respeito, 
ratifique a enunciada aprovação (cfr. 
documento anexo sob n.º 2). 

 
 
Tenho a honra de propor:  
 
Que no âmbito do procedimento desenvolvido sob 
o n.º de processo 47.284/DCA/2018, tendente à 
celebração de contratos, por lotes, para a 
aquisição continuada de bens de consumo 
alimentar, a fim de satisfazer tais necessidades e 
ainda as necessidades pontuais com eventos e 
iniciativas municipais, a Câmara Municipal 
delibere, nos termos do disposto nos números 2, 3 
e 4 do artigo 86.º, no n.º 1 do artigo 98.º, no n.º 3 
do artigo 461.º, todos do Código dos Contratos 
Públicos, bem como do disposto nos números 1, 3 
e 5 do artigo 164.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovar: 
 
1. Que a não apresentação dos documentos de 

habilitação, no âmbito da adjudicação do Lote 
8 do procedimento, pela entidade adjudicatária 
Entre Molhos e Caixas, Lda., lhe é imputável 
daí decorrendo, enquanto cominação legal, a 
caducidade da adjudicação efetuada; 

 
2. A adjudicação da proposta da concorrente 

Comefrutas - Comércio de Fruta, Lda., com o 
preço global anual de 64.110,00 € (sessenta e 
quatro mil cento e dez euros) e o preço global 
trienal de 192.330,00 € (cento e noventa e 
dois mil trezentos e trinta euros), por ter sido a 
proposta ordenada em lugar subsequente no 
Relatório Final aprovado pelas entidades 
adjudicantes; 

 
3. Que seja efetuada a participação ao Instituto 

dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da 
Construção, I.P. (IMPIC) do facto da não 
apresentação dos documentos de habilitação 
pela entidade adjudicatária Entre Molhos e 
Caixas, Lda.; 

 
4. A minuta do contrato a celebrar com a 

entidade Comefrutas - Comércio de Fruta, 
Lda.. 

 

5. Que, no que respeita à entidade adjudicante 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), ratificar a deliberação 
aprovada pelo respetivo Conselho de 
Administração conforme proposta n.º 19/2019, 
aprovada em 21/01/2019, na 30.ª reunião 
ordinária. 

 
 

Loures, 6 de fevereiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

PROJETO DE MINUTA - AQUISIÇÃO 
 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, 
designados por SIMAR, pessoa coletiva número 
680009671, com sede na Rua Ilha da Madeira, 
número 2, Freguesia e Município de Loures, 
endereço eletrónico geral@simar-
louresodivelas.pt, adiante designado por Primeiro 
Contraente, neste ato representado por 
Bernardino José Torrão Soares, que também usa 
assinar Bernardino Soares, como Primeiro 
Outorgante, na qualidade de Presidente do 
Conselho de Administração 
 
e 
 
COMEFRUTAS - Comércio de Fruta, Lda., pessoa 
coletiva número 505161575, com sede em Moita 
do Poço, Freguesia de Turquel, Município de 
Alcobaça, com o capital social de 5.000,00 €, 
matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Alcobaça, designada por Terceiro 
Contraente, neste ato representada por ………… , 
Segundo Outorgante, na qualidade de gerente da 
mencionada sociedade, conforme Certidão 
Permanente, visualizada na presente data, através 
do código de acesso 4781-2265-7149. 
 
- Tendo em conta as Regras de Entendimento 

para a Constituição de Agrupamento de 
Entidades Adjudicantes celebrado entre o 
Município de Loures e os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, em 5 de 
junho de 2018. 

 
- Tendo, também, em conta as deliberações da 

Câmara Municipal de Loures, tomada na sua 
17.ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de 
junho de 2018, do Conselho de Administração 
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dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, tomada na sua 16.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 22 de junho de 2018 e 
na 14.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas realizada em 11 de 
julho de 2018 e na 18.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures realizada em 4 
de julho de 2018; que aprovaram o início do 
procedimento de Concurso Público e 
respetivas peças, publicitado na II Série do 
Diário da República número 138 de 19 de 
julho de 2018, bem como no Jornal Oficial da 
União Europeia número 2018/S 140-319712, 
de 24 de julho de 2018, Informações 
Complementares e retificativas publicitadas no 
Suplemento do Jornal Oficial da União 
Europeia número 2018/S 144 - 329328, 28 de 
julho de 2018 e disponibilizado em 20 de julho 
de 2018 na plataforma VortalNext; 

 
- Tendo, ainda, em conta as deliberações de 

adjudicação e de aprovação da minuta, 
tomadas pela Câmara Municipal de Loures na 
sua … .ª Reunião Ordinária, realizada em 
……. , pelo Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, tomada na sua …. .ª Reunião, 
realizada em ……… e ratificada na … .ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas realizada em ……. e na ..... .ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Loures realizada em …….; nos termos do 
disposto no artigo 96.° e seguintes, do Código 
dos Contratos Públicos. 

 
 
Acordam em celebrar o presente contrato de 
Aquisição que se rege pelas Cláusulas seguintes: 
 
Cláusula Primeira - 1. O Segundo Contraente 
obriga-se ao fornecimento continuado de bens de 
consumo alimentar para o Lote 8 — Fruta com 
serviço de distribuição, para os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), de 
acordo com os locais de entrega, quantidades e 
horário definidos no Anexo A e na Cláusula 30.ª, 
Parte II ambas do Caderno de Encargos, bem 
como nas condições estabelecidas na Proposta do 
Segundo Contraente. 
 
1.1 Os bens de consumo alimentar e respetivas 

quantidades anuais globais são os constantes 
da seguinte tabela, sendo o fornecimento 
efetuado nas quantidades que o Primeiro 
Contraente solicite, e de acordo com as 
especificações técnicas estabelecidas para 
cada tipo de bem, com as quantidades 
constantes do Anexo A do caderno de 
encargos: 

 
 
 
 

 
Produto Especificação Unidade de medida Quantidade anual 

por unidade 
de medida 

Preço unitário 
por cada 

tipo de unidade 
(S/IVA) 

Fruta com distribuição 
Banana 220/240mm 

(medição exterior s/ pé) 
kg 10000 1,08 € 

     
Maçã Starking - calibre 75/80 mm 

(diâmetro) 
kg 10000 1,08 € 

Maçã Golden - calibre 75/80 mm 
(diâmetro) 

kg 10000 1,08 € 

Laranja/Ancores calibre 80/85 mm (diâmetro) kg 16000 1,10 € 
Pera Rocha - calibre 70/75 mm 

(diâmetro) 
kg 9500 1,08 € 

Pêssego/Nectarina calibre 75/80 mm (diâmetro) kg 1500 1,10 € 
Diospiro Caqui-japonês calibre 70/75 mm 

(diâmetro) 
kg 1000 1,10 € 

Clementina/Ancore Calibre 75/80 mm (diâmetro) kg 1000 1,10 € 

 
 
Cláusula Segunda- 1. O presente contrato tem 
um período de vigência de 1 (um) ano, com início 
de produção de efeitos a 1 de janeiro de 2019 e 
termo a 31 de dezembro de 2019, renovando-se 
automaticamente por iguais e sucessivos períodos 
de 1 (um) ano, até ao período máximo de 3 (três) 
anos, sem prejuízo das obrigações acessórias que 
possam perdurar. 

 
2. Aquela renovação não ocorrerá se o Primeiro 
Contraente denunciar o contrato com uma 
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, 
relativamente ao termo do período de vigência em 
curso. 
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Cláusula Terceira - 1. Constitui obrigação do 
Segundo Contraente o fornecimento continuado 
dos bens identificados na sua proposta. 
 
2. Constitui, também, obrigação do Segundo 
Contraente a garantia de bom fornecimento e de 
qualidade dos bens fornecidos. 
 
3. Constitui, ainda, obrigação do Segundo 
Contraente fornecer qualquer um dos bens 
integrantes dos lotes nas quantidades que o 
Primeiro Contraente solicitar, independentemente 
das quantidades estimadas indicadas para cada 
tipo de bem, sem ser ultrapassado o preço 
contratual. 
 
4. 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 execução 
do contrato, bem como ao estabelecimento do 
sistema de organização necessário à perfeita e 
completa execução das tarefas a seu cargo. 
 
5. Qualquer uma das obrigações previstas na 
presente cláusula, ou em qualquer outra do 
Caderno de Encargos, são-no para com o Primeiro 
Contraente, salvo situação de exceção 
expressamente identificada. 
 
Cláusula Quarta - Constituem, também, 
obrigações do Segundo Contraente: 
 
a) Assegurar o cumprimento das disposições 

legais em vigor, nomeadamente a que respeita 
ao cumprimento das obrigações de higiene 
alimentar, conservação de alimentos, 
salubridade, laborais e da Segurança Social; 

 
b) Assegurar atempadamente, de acordo com os 

prazos fixados no Caderno de Encargos, os 
abastecimentos de modo a evitar a ocorrência 
de falhas; 

 
c) Garantir a qualidade dos bens objeto do 

presente contrato; 
 
d) Assegurar o integral cumprimento das 

cláusulas técnicas do Caderno de Encargos; 
 
e) Assegurar que todos os produtos entregues 

terão, obrigatoriamente, a partir da data da 
respetiva entrega, um período de validade 
disponível nunca inferior a um terço do seu 
período de validade efetiva; 

 
f) Utilizar como embalagens das mercadorias a 

fornecer materiais recicláveis ou reutilizáveis. 
 

g) Os bens devem ser fornecidos nas 
quantidades solicitadas, ou, quando tal não 
seja exequível, com um desvio máximo de 
10%; 

 
h) Sempre que o peso unitário de um bem seja 

identificado num intervalo de valores, deve 
este ser integralmente respeitado; o peso 
“aproximado” refere-se ao peso com que o 
bem deve ser fornecido, ainda que seja 
admissível uma margem de 10% sobre o 
mesmo; 

 
i) Os bens devem ser fornecidos em respeito do 

calibre identificado no Caderno de Encargos, 
admitindo-se a presença de bens do calibre 
imediatamente inferior ou superior até ao 
máximo de 10% da quantidade fornecida; 

 
j) Sem prejuízo da aplicação das disposições 

legais relativamente aos bens impróprios para 
consumo, ao Primeiro Contraente reservam-se 
o direito de recusar/não receber qualquer bem 
que não respeite os requisitos gerais e legais 
de frescura, genuinidade, qualidade e higiene, 
ou as condições e especificações técnicas 
expressas no Caderno de Encargos; 

 
k) O Segundo Contraente obriga-se à 

apresentação das Fichas Técnicas de todos 
os produtos efetivamente fornecidos, até ao 
final do segundo mês de vigência do contrato 
(fevereiro de 2019), sob pena de aplicação de 
penalização contratual; 

 
l) Os materiais de acondicionamento e 

embalagem dos bens devem respeitar as 
regras de qualidade e higiene, conforme 
legislação em vigor, assegurando a 
integridade daqueles; 

 
m) Todas as embalagens devem conter um 

rótulo, devidamente visível, legível e durável, 
identificando, de forma exata e clara, as 
características do produto de acordo com o 
previsto no Regulamento (UE) n.º 1169/2011 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2011. Se os produtos tiverem 
origem estrangeira, as menções legais e 
obrigatórias da rotulagem dos géneros 
alimentícios devem ser traduzidas para a 
língua portuguesa; 

 
n) Os veículos utilizados para o transporte dos 

bens de consumo alimentar devem respeitar 
as normas gerais e específicas para o efeito 
de forma a garantir as condições de higiene, 
conservação e temperatura dos bens, assim 
como a integridade das embalagens e dos 
produtos; 
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o) O pessoal que realiza o transporte e a 
distribuição dos bens alimentares deve usar 
vestuário adequado aos bens a transportar, 
em perfeito estado de higiene e limpeza, 
assim como evidenciar elevado grau de 
higiene pessoal. 

 
Cláusula Quinta - 1. Os bens solicitados pelo 
Primeiro Contraente são fornecidos de forma 
contínua de segunda a sexta-feira, salvo feriados 
ou indicações em contrário, das 07h30m às 
09h00, de acordo com Anexo A - Cláusula 30.ª, do 
Caderno de Encargos; 
 
2. O fornecimento diário deve ser, rotativo e na 
condição de duas variedades de igual quantidade, 
que totalizem o indicado no já referido Anexo A, do 
Caderno de Encargos; 
 
3. O Segundo Contraente terá de entregar a fruta 
nos locais e pisos indicados no mencionado Anexo 
A; 
 
4. A distribuição deve-se fazer acompanhar da 
Guia de Remessa a entregar ao Responsável do 
Refeitório das Sete Casas, para proceder à 
confirmação em faturação semanal. 
 
 
Cláusula Sexta - 1. Pelos fornecimentos 
efetuados, no âmbito do Lote 8 - Fruta com serviço 
de distribuição, serão pagos ao Segundo 
Contraente, os valores seguintes: 
 
- Valor anual global de 64.110,00 € (sessenta e 

quatro mil, cento e dez euros), acrescido de 
IVA - Imposto sobre o Valor Acrescentado, à 
taxa legal em vigor se legalmente devido; 

 
- Valor global contratual para os três anos de 

192.330,00 € (cento e noventa e dois mil, 
trezentos e trinta euros), acrescidos de IVA - 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa 
legal em vigor se legalmente devido; 

 
2. O encargo resultante do presente contrato será 
satisfeito pela dotação orçamental seguinte: 
 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR) - …….. . 
 
 
Cláusula Sétima - Os pagamentos devidos pelo 
Segundo Contraente serão efetuados nos termos 
definidos na cláusula 14.ª do Caderno de 
Encargos. 
 

Cláusula Oitava - 1. A fiscalização da boa 
execução do presente contrato é da 
responsabilidade do Primeiro Contraente ou de 
seus representantes, podendo intervir sempre que 
necessário para alterar, adiar, suspender ou 
impedir quaisquer fornecimentos que não 
obedeçam às normas técnicas ou de segurança. 
 
2. Sempre que o Primeiro Contraente entenda 
necessário, poderá efetuar auditorias aos 
fornecimentos do Segundo Contraente, 
nomeadamente através de análises e relatórios, a 
fim de aferir o seu cumprimento. 
 
 
Cláusula Nona - 1. Pelo não cumprimento do 
estabelecido contratualmente, por razões 
imputáveis ao Segundo Contraente são aplicáveis 
penalidades previstas no número 3 da Cláusula 
30.ª do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Décima - O presente fornecimento é 
feito, ainda, de acordo com as restantes cláusulas 
do referido Caderno de Encargos, dos 
esclarecimentos ao mesmo e demais elementos 
escritos e 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.° do Código dos Contratos Públicos. 
 
 
Cláusula Décima Primeira - Para todas as 
questões emergentes do contrato será competente 
o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro. 
 
 
Cláusula Décima Segunda - 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. 

 
1. 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. 
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Cláusula Décima Terceira - Foi, nos termos e 
para os efeitos do disposto no artigo 290.º- A do 
Código dos Contratos Públicos, designada gestora 
do contrato a Técnica Ana Teresa Martins, 
coadjuvada por Bruno Godinho. 
 
Cláusula Décima Quarta - 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: 
 
SIMAR: …………..; 
 
COMEFRUTAS - Comércio de Fruta, Lda.: 
…………… . 
 
2. Qualquer alteração das informações de 
contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada aos outros contraentes. 
 
Assim o disseram e outorgaram. 
 
 
(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 48960/DCA/2018 
Concurso público para aluguer operacional de 
veículos automóveis - 10 veículos ligeiros com 
3.500 Kg de peso bruto e superstrutura 
destinada preferencialmente à recolha de 
resíduos depositados na via pública, pelo 
período de 36 meses 
Proposta de aprovação do Relatório Final, de 
inerente adjudicação da proposta apresentada 
pela concorrente Transtel, S.A. - Sucursal em 
Portugal, de aprovação do projeto de minuta do 
contrato a celebrar entre o Município de Loures e 
a adjudicatária Transtel, S.A. - Sucursal em 
Portugal, e de liquidação da taxa devida pela 
respetiva redução do contrato a escrito, a pagar 
pela entidade adjudicatária. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 69/2019 

 
Considerando: 
 
A. Que na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures, foi lançado um 
procedimento aquisitivo do tipo concurso 
público com publicitação no JOUE, 

desenvolvido sob o número de processo 
48960/DCA/2018, com vista à celebração de 
um contrato de Aluguer Operacional de 
Veículos Automóveis de 10 veículos ligeiros 
com 3.500 kg de peso bruto e superestrutura 
destinada preferencialmente à recolha de 
resíduos depositados na via pública, pelo 
período de 36 meses; 

 
B. Que tendo decorrido o prazo para a 

apresentação de propostas, o júri do 
procedimento elaborou o Relatório Preliminar, 
tendo-o submetido a audiência prévia com 
concessão de prazo que também já decorreu; 

 
C. Tendo-se procedido à audiência prévia, não 

houve lugar à apresentação de quaisquer 
observações ao abrigo desse direito; 

 
D. Que, entretanto, o júri elaborou o Relatório 

Final que se anexa, e que cabe submeter a 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
órgão competente para a decisão de contratar, 
com vista à aprovação do mesmo bem como 
aprovação da respetiva adjudicação; 

 
E. Adjudicada que seja a proposta da 

concorrente, se mostra necessária, também, a 
aprovação do projeto de minuta do contrato a 
celebrar, minuta do contrato essa que se 
anexa; 

 
F. Ao abrigo do disposto no artigo 18.º, alínea a) 

do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, é devida taxa pela redução do 
contrato a escrito; 

 
G. Que o preço base fixado no caderno de 

encargos do procedimento o foi no montante 
de 349.920,00 € (trezentos e quarenta e nove 
mil novecentos e vinte euros) e que o preço da 
proposta a adjudicar é de 338.040,00 € 
(trezentos e trinta e oito mil e quarenta euros) 
constata-se uma redução de preço 
efetivamente a pagar, face ao preço estimado 
pagar, no montante de 11.880,00 € (onze mil 
oitocentos e oitenta euros), com a inerente 
redução do IVA a pagar respeitante a este 
montante. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto na alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12/09, nos artigos 
73.º, 76.º, 98.º, e n.ºs 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: 
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1. O Relatório Final referente ao concurso 
público, desenvolvido sob o n.º de processo 
48960/DCA/2018, com vista à celebração de 
um contrato de Aluguer Operacional de 
Veículos Automóveis de 10 veículos ligeiros 
com 3500 kg de peso bruto e superestrutura 
destinada preferencialmente à recolha de 
resíduos depositados na via pública, pelo 
período de 36 meses; 

 
2. A inerente adjudicação da proposta 

apresentada pela concorrente Transtel, S.A. - 
Sucursal em Portugal, pelo preço global de 
338.040,00 € (trezentos e trinta e oito mil e 
quarenta euros), acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor, para o período de 36 (trinta e seis 
meses), preço global esse decorrente de um 
preço mensal total de 9.390,00 € (nove mil 
trezentos e noventa euros); 

 
3. O projeto de minuta do contrato a celebrar 

entre o Município de Loures e a adjudicatária 
Transtel, S.A. - Sucursal em Portugal; 

 
4. A liquidação da taxa devida pela respetiva 

redução do contrato a escrito, a pagar pela 
entidade adjudicatária. 

 
 

Loures, 6 de fevereiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

Aluguer Operacional 
 

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 
 
TRANSTEL, S.A. - Sucursal em Portugal, pessoa 
coletiva número 980559120, com a natureza 
jurídica de Representação Permanente, com local 
de representação na Rua Cupertino de Miranda, 
lote 6 - P, freguesia de Carnide, Município de 

Lisboa, endereço eletrónico ………. e telecópia 
número ………, adiante designada por Segundo 
Contraente, neste ato representada por …… , 
Segundos Outorgantes, na qualidade de 
representante da mencionada sociedade, 
conforme Certidão Permanente do Registo 
Comercial on-line visualizada na presente data, 
através do código de acesso 0536-6764-7621. 
 
- Tendo em conta a deliberação da Câmara 

Municipal de Loures, tomada na sua 28.ª 
Reunião Ordinária, realizada em 19 de 
dezembro de 2018, que aprovou o início do 
procedimento de Concurso Público e 
respetivas peças do procedimento, publicitado 
no Diário da República, II Série, número 246, 
de 21 de dezembro de 2018, bem como no 
Jornal Oficial da União Europeia número 
2018/S 248-573421, de 26 de dezembro de 
2018, e comprovativo de disponibilização na 
plataforma Vortalnext em 21 de dezembro 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 
Aluguer Operacional que se rege pelas Cláusulas 
seguintes: 
 
Cláusula Primeira- 1. O presente contrato tem 
por objeto o Aluguer Operacional de 10 (dez) 
veículos automóveis do tipo ligeiros com 3500 Kg 
de peso bruto e superestrutura destinada 
preferencialmente à recolha de resíduos 
depositados na via pública, pelo período de 36 
meses de acordo com as especificações técnicas 
definidas na Parte II do Caderno de Encargos, 
com as restantes cláusulas do mesmo, com os 
erros e omissões e seus esclarecimentos, com a 
Proposta do Segundo Contraente, e demais 
elementos escritos e 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. Entende-se por aluguer operacional de veículos 
automóveis ligeiros para efeitos do presente 
contrato, a disponibilização de veículos 
automóveis para o Município de Loures, incluindo, 
designadamente, veículos de substituição, 
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manutenção, conservação e reparação dos 
veículos alugados, incluindo os respetivos 
seguros. 
 
Cláusula Segunda - O Aluguer Operacional tem 
início após assinatura do presente contrato, no 
primeiro dia útil imediatamente a seguir à data de 
receção definitiva dos veículos e respetiva 
documentação e tem a duração de 36 (trinta e 
seis) meses, de acordo com as condições das 
Cláusulas 5.ª e 3.ª do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Terceira - 1. O Segundo Contraente 
deve guardar sigilo sobre toda a informação e 
documentação, técnica e não técnica, comercial 
ou outra, relativa ao Contraente Público, de que 
possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação 
com a execução do contrato; 
 
2. A informação e a documentação cobertas pelo 
dever de sigilo não podem ser transmitidas a 
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de 
aproveitamento que não o destinado direta e 
exclusivamente à execução do contrato; 
 
3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a 
informação e a documentação que fossem 
comprovadamente do domínio público à data da 
respetiva obtenção pelo Segundo Contraente ou 
que este seja legalmente obrigado a revelar, por 
força da lei, de processo judicial ou a pedido de 
autoridades reguladoras ou outras entidades 
administrativas competentes. 
 
4. O dever de sigilo mantém-se em vigor durante o 
cumprimento do contrato e após a cessação do 
mesmo por qualquer causa. 
 
 
Cláusula Quarta - 1. Pelo Aluguer Operacional 
objeto do contrato, o Contraente Público obriga-se 
a pagar, ao Segundo Contraente, o valor global de 
338.040,00 € (trezentos e trinta e oito mil, e 
quarenta euros), acrescido de IVA - Imposto sobre 
o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, se 
legalmente devido; 
 
2. O encargo resultante deste contrato será 
satisfeito pela dotação orçamental seguinte: 
 
Classificação orgânica: …….. , classificação 
económica ……., com o número de compromisso 
….. , datado de …….. . 
 
 
Cláusula Quinta - A garantia oferecida para 
execução do contrato foi prestada através de 
………. emitida em ……., pelo ……….., com sede 
na ……………………. , no valor de 16.902,00 € 

(dezasseis mil novecentos e dois euros, 
correspondente a 5% do valor do presente 
contrato. 
 
 
Cláusula Sexta - 1. Os pagamentos devidos pelo 
Contraente Público serão efetuados nos termos 
definidos na Cláusula 11.ª do Caderno de 
Encargos. 
 
2. Em caso de discordância por parte do 
Contraente Público, quanto aos valores indicados 
nas faturas, 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 Sétima - Pelo não cumprimento do 
estabelecido contratualmente, por razões 
imputáveis ao Segundo Contraente são aplicáveis 
penalidades previstas na Cláusula 7.ª do Caderno 
de Encargos. 
 
 
Cláusula Oitava - Para todas as questões 
emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro. 
 
Cláusula Nona - 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 - 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 Sr. Eng.º Francisco 
Manuel Piedade Teixeira. 
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Cláusula Décima Primeira - 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 ……………. 
 
- TRANSTEL, S.A. - Sucursal em Portugal 
…………. 
 
2. Qualquer alteração das informações de 
contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada aos contraentes. 
 
 
Assim o disseram e outorgaram. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

TURISMO 
 

Proposta de celebração de Acordo de Cooperação 
entre o Município de Loures e a Associação do 
Carnaval de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 64/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Carnaval Saloio de Loures, que no ano de 

2019 irá realizar-se entre os dias 2 e 6 de 
março, é um evento de enorme importância e 
com longa tradição entre os munícipes de 
Loures, demonstrativo da relevância cultural 
do Município e que, pelas suas características, 
tem a capacidade de atrair um elevado 
número de visitantes, provenientes dos mais 
diversos pontos do país, contribuindo, 
consequentemente, para a promoção e 
dinamização do turismo da região; 

 
B. A Câmara Municipal de Loures tem 

colaborado em parceria com a Associação do 
Carnaval de Loures, associação esta 
responsável pela promoção, organização e 
realização do evento, por forma a aumentar 
todas as potencialidades resultantes da 
realização deste; 

 
 
 

C. A promoção, organização e realização de tal 
evento implica um conjunto de despesas, às 
quais a Associação do Carnaval de Loures 
não se encontra em condições de fazer face 
por si só, cabendo ao Município de Loures, no 
âmbito do Acordo, comparticipar nos custos 
inerentes mediante atribuição de subsídio; 

 
D. Tal evento implica também a existência de 

diversas atividades a ele inerentes, entre elas, 
os Bailes e o Enterro do Entrudo pela entidade 
responsável pela organização e realização do 
evento, às quais é aplicável o Regulamento de 
Taxas do Município de Loures; 

 
E. Compete à Câmara Municipal, no âmbito das 

suas atribuições, deliberar apoiar ou 
comparticipar no apoio a atividades de 
interesse social, cultural e recreativa, entre 
outras, podendo esse apoio traduzir-se na 
atribuição de subsídios e na isenção do 
pagamento de taxas. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º, 
conjugado com a alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação: 
 
1. Aprovar a celebração do Acordo de 

Cooperação entre o Município de Loures e a 
Associação do Carnaval de Loures, nos 
termos constantes da minuta em anexo à 
presente proposta deliberativa; 

 
2. Aprovar a realização da transferência do 

montante de 40.000,00 € (quarenta mil euros) 
a favor da Associação do Carnaval de Loures, 
contribuinte n.º 504998870, para 
comparticipação nas despesas de promoção, 
organização e realização do evento Carnaval 
Saloio de Loures 2019. 

 
 

Loures, 6 de fevereiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

entre 
 

o Município de Loures 
e a Associação do Carnaval de Loures 

 
É celebrado o presente Acordo de Cooperação 
entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, em 
Loures, aqui representado pelo Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José 
Torrão Soares, adiante também designado como 
Município 
 
e 
 
a Associação do Carnaval de Loures, pessoa 
coletiva n.º 504998870, com sede na Rua Manuel 
Francisco Soromenho, 50, em Loures, aqui 
representada pelo seu Presidente João Manuel 
Oliveira Silva, adiante também designada por 
ACL. 
 
Que se rege pelas seguintes cláusulas: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Âmbito) 

 
O presente Acordo de Cooperação estabelece as 
formas de cooperação entre o Município e a ACL 
para a organização e realização das atividades do 
Carnaval Saloio de Loures 2019. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações do Município) 

 
1. O Município compromete-se em apoiar 

financeiramente a ACL, no âmbito da iniciativa 
Carnaval Saloio de Loures 2019, sendo esse 
apoio no montante de 40.000,00 € (quarenta 
mil euros), a transferir com a aprovação do 
presente acordo, sem prejuízo do apoio 
complementar referente ao transporte dos 
grupos. 

 
2. O Município compromete-se a isentar o 

pagamento de todas as taxas municipais 
devidas pelo licenciamento das atividades do 
evento, em montante a apurar no ato de 
licenciamento. 

 
3. O pagamento do apoio financeiro previsto no 

n.º 1 ocorrerá, preferencialmente, no decurso 
do mês de fevereiro do ano correspondente. 

4. O Município compromete-se a proceder, 
através dos seus correspondentes serviços 
internos, à avaliação das solicitações de apoio 
da ACL, já rececionados pela Unidade de 
Turismo, os quais se anexam ao presente 
acordo e transcrevem: 

 
a) Taxas e Licenças 
 
• Autorização para realização de bailes de 

carnaval no Pavilhão Paz e Amizade e 
respetivas licenças, nos seguintes dias e 
horas: 

 
- Dia 16.02.2019, das 22h00 às 02h00 de dia 

17.02.2019; 
 
- Dia 02.03.2019, das 22h00 às 04h00 de dia 

03.03.2019; 
 
- Dia 03.03.2019, das 18h00 às 24h00; 
 
- Dia 04.03.2019, das 22h00 às 06h00 de dia 

05.03.2019; 
 
• Autorização para instalação de divertimentos 

infantis e carroceis, na zona exterior fronteira 
do Pavilhão Paz e Amizade, bem como das 
respetivas licenças (ocupação de via pública), 
no dia 01.03.2019, das 18h00 às 24h00 e 
entre os dias 02.03.2019 e 06.03.2019, das 
10h00 às 24h00; 

 
• Autorização para realização de corso e 

colocação de música, nas ruas do desfile do 
corso, bem como as respetivas licenças; 

 
• Autorização para realização do Enterro do 

Carnaval, nas ruas de Loures e Parque Adão 
Barata, bem como as respetivas licenças, no 
dia 06.03.2019 entre as 19h00 e as 00h00 do 
dia 07.03.2019. 

 
b) Ordenamento Trânsito 
 
• Autorização para fecho de ruas e alteração de 

circulação de trânsito nos dias 03.03.2019 e 
05.03.2019.  

 
c) Espaços 
 
• Cedência da zona exterior fronteira à entrada 

do Pavilhão Paz e Amizade, de 01.03.2019 a 
06.03.2019, para instalação de divertimentos 
infantis e carroceis; 

 
• Cedência do Pavilhão Paz e Amizade para 

realização dos bailes de Carnaval no dia 
16.02.2019 e de 02.03.2019 a 04.03.2019; 
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• Cedência do Ginásio do Pavilhão Paz e 
Amizade, para efeitos de vestiário dos grupos, 
nos dias 03.03.2019 a 05.03.2019; 

 
• Cedência do Pavilhão António Feliciano 

Bastos para efeitos de vestiário dos grupos, 
nos dias 03.03.2019 a 05.03.2019; 

 
• Cedência de loja municipal no edifício 4 de 

outubro para exposição temática, de 
12.02.2019 a 10.03.2019, incluindo período de 
montagens. 

 
d) Limpeza e Higiene 
 
• Reforço de papeleiras e contentores no 

percurso do desfile, nos dias 03.03.2019 a 
05.03.2019; 

 
• Reforço de papeleiras e contentores no interior 

e exterior do Pavilhão Paz e Amizade, no dia 
16.02.2019 e de 02.03.2019 a 05.03.2019; 

 
• Reforço de papeleiras e contentores no 

parque de estacionamento junto ao Pavilhão 
Paz e Amizade, para zona de restauração, de 
dia 01/03/2019 a 06/03/2019; 

 
• Disponibilização de varredoura mecânica e 

respetivo motorista, no pavilhão da 
Associação do Carnaval de Loures, no dia 
04.03.2019, para limpeza do respetivo 
pavilhão. 

 
e) Comunicação 
 
• Produção de cartazes “abrigo” e colocação 

dos mesmos nos locais habituais do 
Município, a partir do dia 04.02.2019;  

 
• Divulgação do evento no site do Município, 

Agenda Municipal e restantes publicações do 
Município; 

 
• Produção de spot de TV e inserção do mesmo 

em canais televisivos; 
 
• Produção de spot de Rádio e inserção do 

mesmo na Horizonte FM; 
 
• Sonorização da Rua da República, bem como 

do percurso do desfile a partir do dia 
25.02.2019, durante o dia, até ao final dos 
festejos carnavalescos (06.03.2019), das 
10h30 às 17h30; 

 
• Sonorização do Parque Adão Barata, no dia 

06.03.2019, para efeitos de realização do 
Enterro do Carnaval de Loures. 

f) Policiamento 
 
• Batedores policiais para acompanhamento dos 

carros do Carnaval, nos dias 03.03.2019 e 
05.03.2019, a partir do pavilhão da ACL e 
respetivo regresso no final do cortejo; 

 
• Policiamento para regularização de trânsito e 

apoio ao corso, nos dias 03.03.2019 e 
05.03.2019; 

 
• Policiamento para acompanhamento do 

cortejo do Enterro do Carnaval, no dia 
06.03.2019, das 21h00 às 00h00 do dia 
07.03.2019, entre as instalações da Junta de 
Freguesia de Loures e o Parque Adão Barata; 

 
• 4 elementos de segurança para bilheteira e 

garantir a ordem nos bailes a realizar no 
Pavilhão Paz e Amizade, nos seguintes 
dias/horários: 16.02.2019, das 22h00 às 
02h00 de dia 17.02.2019; Dia 02.03.2019, das 
22h00 às 04h00 de dia 03.03.2019; Dia 
04.03.2019, das 22h00 às 06h00 de dia 
05.03.2019; 

 
• 2 elementos de segurança para tenda de zona 

de restauração, nos seguintes dias/horários: 
25/02/2019, das 16h00 às 24h00; De dia 
26/02/2019 a 07/03/2019, das 00h00 às 
24h00; Dia 08/03/2019 das 00h00 às 09h00. 

 
g) Transportes 
 
• Máquina retroescavadora para colocação de 

colunas nas torres de som, no dia 01.03.2019, 
a partir das 14h00; 

 
• Máquina retroescavadora para retirada de 

colunas nas torres de som, no dia 05.03.2019, 
a partir das 19h00 (após a finalização do corso 
do Carnaval); 

 
• Cedência da nave central das oficinas da 

Câmara Municipal de Loures, para recolha dos 
carros do corso, do dia 03.03.2019 a 
05.03.2019. 

 
h) Materiais 
 
• 120 baias para fecho de ruas, entre os dias 

03.03.2019 e 05.03.2019, nas zonas do desfile 
do Carnaval; 

 
• Colocação de placas de direção, indicativas do 

percurso do corso e localização de parques de 
estacionamento alternativos; 
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• Cedência e colocação de mastros e respetivas 
flâmulas (mediante o número disponível à data 
do evento) ao longo do percurso, a partir do 
dia 16.02.2019 até 06.03.2019; 

 
• Transporte de materiais a definir para área de 

restauração; 
 
 
i) Aluguer de 240 baias da Câmara Municipal de 

Lisboa. 
 
j) Serviços Elétricos 
 
• Alimentação elétrica das torres de som, de 

32A por torre; 
 
• Alimentação elétrica do palco (espaço público 

na lateral do Pavilhão Paz e Amizade), de 63A 
com corrente trifásica; 

 
• Alimentação elétrica para 10 roulottes de 

apoio à organização; 
 
• Alimentação elétrica com 2 pontos 

independentes, no passeio frente ao Pavilhão 
Paz e Amizade, para instalação de carrocéis e 
divertimentos infantis; 

 
• Alimentação elétrica e ponto de luz, no palco 

em frente ao pavilhão de Macau, no Parque 
Adão Barata, para leitura do testamento do 
Enterro do Carnaval, no dia 06.03.2019; 

 
• Eletricista de serviço, no Parque Adão Barata, 

para desligamento das luzes, durante o 
lançamento do fogo de artifício, no dia 
06.03.2019; 

 
• Alimentação elétrica e colocação de 

iluminação no interior da tenda de 
restauração. 

 
k) Serviços de Carpintaria 
 
• Montagem de estruturas de stands e bancas 

na tenda de restauração. 
 
l) Serviços de Canalizações 
 
• Montagem de pontos de água e esgotos, na 

tenda de restauração. 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Obrigações 

da Associação do Carnaval de Loures) 
 

1. A ACL compromete-se a realizar o Carnaval 
Saloio de Loures 2019 e a entregar o relatório 
e análise de contas do referido evento durante 
o mês de junho de 2019, no qual deve constar 
o nº de participantes do corso, o nº de carros, 
o nº de grupos e sua designação, o montante 
do subsídio atribuído a cada grupo pela ACL, 
o valor dos subsídios / patrocínios angariados 
e respetivas entidades / patrocinadores, a 
estimativa do nº de foliões presentes, o nº 
entidades participantes, a designação da 
atividade e montantes cobrados pela cedência 
de espaço / ocupação de via pública (ex.: 
roulottes; quiosques); 

 
2. A ACL cederá dois espaços à Câmara 

Municipal de Loures para divulgação 
institucional do Município aos visitantes do 
corso; 

 
3. A ACL obriga-se a divulgar os 

projetos/eventos/atividades do Município 
durante o período da vigência do presente 
Acordo de Cooperação; 

 
4. A ACL compromete-se a vedar o espaço 

circundante às diversões mecânicas junto ao 
pavilhão Paz e Amizade, no dia 01/03/2019; 

 
5. A ACL compromete-se a colocar o logótipo da 

Câmara Municipal de Loures em todos os 
materiais de divulgação do evento; 

 
6. A ACL diligenciará junto da SPA - Sociedade 

Portuguesa de Autores e da IGAC toda a 
tramitação necessária e inerente à totalidade 
da programação dos eventos do Carnaval 
Saloio de Loures, bem como se obriga a 
suportar os custos que daí advenham; 

 
7. A ACL é responsável pelo licenciamento dos 

pontos de venda ambulante; 
 
8. A ACL procederá ao aluguer de transportes 

para os grupos, assumindo a totalidade dos 
custos dessa contratação. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Outras Formas de Cooperação) 

 
Poderão ainda ser pontualmente estabelecidas 
outras formas de cooperação de interesse para as 
partes, nas condições que vierem a ser 
acordadas. 
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CLÁUSULA QUINTA 
(Duração e Alteração 

do Acordo de Cooperação) 
 

O presente Acordo de Cooperação entrará em 
vigor em 15.02.2019, mantendo-se até ao 
cumprimento integral das obrigações que do 
mesmo decorrem para as duas entidades. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
(Divulgação do Acordo de Cooperação) 

 
As partes outorgantes comprometem-se a divulgar 
o presente Acordo de Cooperação pelos meios ao 
seu dispor, nomeadamente, através dos sites 
institucionais de ambas entidades. 

 
 

Loures, … de fevereiro de 2019 
 

Pelo Município de Loures 
 

Bernardino José Torrão Soares 
(Presidente da Câmara Municipal) 

 
 
 

Pela Associação do Carnaval de Loures 
 

João Manuel Oliveira Silva 
(Presidente da ACL) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ECONOMIA E INOVAÇÃO 
 

Proposta de concessão de apoio financeiro, no 
montante de 30.000,00 €, à Associação para o 
Ensino Profissional em Transportes e Logística - 
IPTrans. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 65/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures é um dos promotores 

do lPTrans - Instituto Profissional de 
Transportes e Logística constituído pela 
AEPTL - Associação para o Ensino 
Profissional em Transportes e Logística, tendo 
como parceiros a ANTRAM - Associação 
Nacional de Transportes Públicos Rodoviários 

e a FECTRANS - Federação dos Sindicatos 
de Transportes e Comunicações tem 
reconhecido o papel relevante desta escola 
profissional, ao nível da qualificação de jovens 
e adultos, através da oferta educativa de 
ensino secundário e básico de dupla 
certificação escolar e profissional que tem 
promovido, sendo uma referência no concelho 
de Loures e uma alternativa ao ensino regular; 

 
B. A AEPTL/lPTrans integra o Sistema Educativo 

e paralelamente o Sistema Nacional de 
Qualificações, desenvolvendo um projeto 
pedagógico assente num ensino de qualidade, 
proporcionando aos jovens a preparação 
adequada para a vida ativa, a sua articulação 
com o mundo do trabalho e a respetiva 
experiência profissional; 

 
C. Este modelo educativo, “aberto” e 

participativo, tem sido desenvolvido a partir 
das necessidades do mercado de trabalho, 
diversificando a oferta formativa, visando a 
aquisição de competências e atitudes voltadas 
para o desenvolvimento pessoal, social e 
cultural dos jovens e transversais a todos os 
alunos dos cursos lecionados; 

 
D. Importa salientar a dinâmica coesa e 

partilhada pelos associados, respeitante à 
tomada de decisões e medidas, em prol de um 
projeto educativo que se baliza em objetivos 
estratégicos, tais como: 

 
- Reforço do reposicionamento do lPTrans, no 

que respeita à qualificação inicial e contínua 
na vertente dos transportes e logística; 

 
- Prossecução do reforço da ligação ao setor 

empresarial; 
 
- Prossecução do reforço e diversificação da 

oferta educativo-formativa, incluindo a 
expansão territorial; 

 
- Desenvolvimento do CQ - Centro Qualifica; 
 
- Desenvolvimento do apoio ao emprego; 
 
- Reforço da qualidade dos serviços prestados; 
 
- Reforço da sustentabilidade económico-

financeira. 
 
 
E. Para além dos aspetos identificados, esta 

escola tem integrado elementos adicionais e 
complementares ao seu funcionamento, que 
têm constituído uma mais-valia para a sua 
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atividade e para uma “cultura” de ensino 
partilhada com a comunidade local e nacional, 
promovendo parcerias com o tecido 
empresarial concelhio, organismos públicos e 
associações, criando desta forma uma 
dinâmica Interdisciplinar com o meio 
envolvente, retirando dividendos da integração 
e das saídas profissionais dos jovens e 
adultos; 

 
F. Se pretende elevar os critérios de 

organização, gestão e funcionamento da 
escola, através de um corpo docente 
qualificado, de formadores especializados de 
acordo com os conteúdos programáticos dos 
cursos lecionados, assim como a 
materialização dos regulamentos internos de 
orientação pedagógica, no sentido de 
normalizar a atividade desta instituição de 
ensino; 

 
G. O grande investimento na promoção e 

divulgação do lPTrans a nível local e nacional 
e o retorno efetivo no número de inscrições 
obtidas no ano de 2018, nomeadamente o 
número de alunos e consequente aumento de 
turmas durante o ano letivo de 2017/2018, 
com a aprovação de 3 novas turmas de cursos 
profissionais para 2018/2021; a autorização 
para a abertura de 1 curso de educação 
formação de 9.º ano para 2018/2019; atingindo 
84 novos alunos em turmas de cursos 
profissionais e 21 no curso de educação 
formação, atingindo a escola um total de 232 
alunos e 10 turmas aprovadas e financiadas; 

 
H. O desenvolvimento e a implementação de 

projetos em rede, como o Erasmus+, Vetor e 
Vetmo4TL e o CLDS 3G, que têm vindo a criar 
um trabalho bastante positivo e que permitem 
a criação de uma nova dinâmica de 
intervenção territorial e social, assim como os 
cursos de educação e formação de jovens 
(CEF) e o Centro Qualifica; 

 
I. Os significativos atrasos nos recebimentos do 

POR Lisboa 2020, num total de 114.823,03 € 
têm afetado a situação de tesouraria, que 
continua a ser de grande exigência, tendo sido 
colmatadas com o recurso a “factoring” junto 
de uma instituição financeira; 

 
J. O esforço de recuperação preconizado 

durante o ano de 2018 e para além do 
crescimento dos subsídios à exploração, fruto 
do número de turmas aprovadas, o projeto “ 
Rede em Movimento”, no âmbito dos 
Contratos Locais de Desenvolvimento Social - 
3.ª Geração, que muito tem contribuído para a 

melhoria dos rendimentos, assim como se 
aguarda o financiamento do Centro Qualifica 
em funções, a situação de tesouraria continua 
a ser muito exigente, como é fácil de 
constatar; 

 
K. A estabilidade financeira da AEPTL, 

assegurada pelo Município de Loures, através 
dos apoios concedidos (2013 - 30 mil euros; 
2014 - 60 mil euros; 2015 - 60 mil euros; 2016 
- 60 mil euros; 2017 - 60 mil euros; 2018 - 60 
mil euros), no valor total de 330 mil euros, 
correspondentes ao compromisso no apoio ao 
investimento realizado; 

 
L. A existência de um endividamento estrutural, 

que se tem dilatado durante estes anos, 
consequência do esforço de 1.275.000,00 € 
(um milhão duzentos e setenta e cinco mil 
euros) resultante da construção das novas 
instalações, conjugado com a não realização 
do apoio acordado com o Município de Loures 
em 2006, no valor de 600 mil euros, tornando-
se fundamental para o IPTrans, o apoio dos 30 
mil euros para o equilíbrio de tesouraria; 

 
M. É firme vontade da Autarquia, assegurar a 

continuidade do lPTrans, como uma escola 
profissional de referência no concelho de 
Loures, proporcionando aos jovens e adultos 
uma sólida formação profissional dual, que 
combinam a aprendizagem em sala de aula 
com experiência prática, agregando 
conhecimentos nas vertentes científica e 
tecnológica; 

 
N. É firme vontade da Autarquia, apoiar o lPTrans 

e o ensino profissional de qualidade que 
promove, nomeadamente pelo nível de 
empregabilidade existente, diversificação 
pedagógica e proximidade com o território em 
que se implanta, favorecendo a natural 
progressão para os estudos superiores; 

 
O. É firme vontade da Autarquia apoiar a 

sustentabilidade financeira do lPTrans, 
reconhecendo o seu contributo em termos 
educativos para o concelho de Loures, 
prosseguindo e reforçando os seus projetos, 
iniciativas e ações, no sentido de alcançar no 
próximo ano letivo - 2019/2020 ainda mais 
alunos e o respetivo equilíbrio financeiro. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder um 
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apoio financeiro de 30.000,00 € (trinta mil euros) à 
Associação para o Ensino Profissional em 
Transportes e Logística - IPTrans. 

 
 

Loures, 6 de fevereiro de 2019. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS 

E PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS 
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto 

 
Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de não 
assunção, no ano de 2019, das novas 
competências previstas na Lei n.º 50/2018, de 16 
de agosto. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 66/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi publicada, a 16 de agosto de 2018, a Lei 

n.º 50/2018, Lei-Quadro da Transferência de 
Competências para as Autarquias Locais e 
para as Entidades Intermunicipais; 

 
B. Conforme estipulava o referido diploma, os 

Órgãos Deliberativos das Autarquias Locais e 
Entidades Intermunicipais estavam obrigados 
a pronunciarem-se e a comunicar à DGAL - 
Direção Geral das Autarquias Locais, 
tempestivamente, sobre o seu entendimento 
quanto à transferência das referidas 
competências; 

 
C. Dando corpo a essa estipulação legal, a 

Câmara e a Assembleia Municipal de Loures 
deliberaram, respetivamente a 6 e 13 de 
setembro de 2018, pela não assunção 
imediata das competências a 1 de janeiro de 
2019, invocando um conjunto de pressupostos 
e fundamentos que se mantêm válidos; 

 
 

D. A 30 de janeiro de 2019, foram publicados 4 
(quatro) decretos-leis que concretizam a 
transferência de competências da 
Administração Central para a Administração 
Local: 

 
- O DL n.º 20/2019, de 30 de janeiro - que 

concretiza a transferência de competências no 
domínio da proteção e saúde animal e 
segurança dos alimentos; 

 
- O DL n.º 21/2019, de 30 de janeiro - que 

concretiza a transferência de competências no 
domínio da educação; 

 
- O DL n.º 22/2019, de 30 de janeiro - que 

concretiza a transferência de competências no 
domínio da cultura; 

 
- O DL n.º 23/2019, de 30 de janeiro - que 

concretiza a transferência de competências no 
domínio da saúde. 

 
E. Como resulta do disposto na Lei n.º 50/2018, 

de 16 de agosto e nos decretos-leis 
suprarreferidos, as competências são 
transferidas automaticamente para os 
Municípios e Entidades Intermunicipais, sem 
prejuízo de que os respetivos Órgãos 
Deliberativos deliberem, relativamente a cada 
um deles e comuniquem à DGAL - Direção 
Geral das Autarquias Locais, não pretender 
exercer a respetiva competência, no ano de 
2019; 

 
F. Os fundamentos e pressupostos invocados 

nas deliberações da Câmara e da Assembleia 
Municipal de Loures, tomadas, 
respetivamente, a 6 e 13 de setembro de 
2018, se mantêm válidos. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures aprove, nos termos 
da alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 agosto, proposta a enviar à 
Assembleia Municipal, para a não assunção, no 
ano de 2019, das novas competências previstas 
na Lei e nos diplomas setoriais supra identificados 
e relativamente a cada um deles, tendo em 
consideração a necessidade de se proceder a 
uma correta avaliação e preparação da receção 
das referidas competências, ao longo do ano de 
2019, prazos igualmente previstos na Lei e nos 
diplomas setoriais. 
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Loures, 5 de fevereiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

DESPORTO 
 

Proposta de aprovação da minuta do Contrato-
Programa de Desenvolvimento Desportivo a 
celebrar com o Sporting Clube de Portugal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 71/2019 

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

outras, atribuições nos domínios dos Tempos 
Livres e Desporto, nomeadamente, no que 
concerne ao apoio a atividades desportivas de 
interesse para a população; 

 
B. O Município de Loures está empenhado em 

promover, em especial junto das camadas 
mais jovens, uma política dinâmica de fomento 
do desporto, nas suas vertentes lúdica, cívica 
e, sobretudo, formativa; 

 
C. O Futsal é uma modalidade desportiva com 

tradição em Portugal, cuja prática tem sido 
bem acolhida no Concelho de Loures, 
principalmente por parte da população juvenil, 
podendo constituir um polo dinamizador ao 
nível da sua captação/formação; 

 
D. A equipa de Futsal do Sporting Clube de 

Portugal dispõe de um grupo de formação 
prestigiado e dos mais reconhecidos a nível 
nacional; 

 
E. O Município de Loures dispõe de 

equipamentos vocacionados para o 
desenvolvimento e promoção de atividades 
desportivas, pelo que a sua disponibilização 
ao Sporting Clube de Portugal, para a 
dinamização da modalidade de Futsal, vai ao 
encontro dos objetivos do Município neste 
âmbito, contemplando, assim, o interesse 
público. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a minuta de contrato-
programa de desenvolvimento desportivo, em 
anexo, a estabelecer com o Sporting Clube de 
Portugal.  

 
 

Loures, 4 de fevereiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

 
Município de Loures 

 
Sporting Clube de Portugal 

 
Considerando que: 
 
- É competência do Município de Loures apoiar 

e fomentar atividades desportivas ao nível do 
Município, nomeadamente na área da 
formação; 

 
- O Município de Loures está empenhado em 

promover, em especial junto das camadas 
mais jovens da população, uma política 
dinâmica de fomento do desporto, nas suas 
vertentes lúdica, formativa e cívica; 

 
- Os equipamentos desportivos do Município 

devem assumir, como vocação prioritária, o 
desenvolvimento e a prática de atividades 
desportivas regulares, sejam elas no plano 
competitivo ou em práticas desportivas 
informais, dimensionando-se os pavilhões 
municipais e escolares como instrumentos 
fundamentais ao dispor do Município para a 
sua promoção; 

 
- O Futsal é uma modalidade desportiva que 

conta com um significativo número de 
praticantes e adeptos a nível local, facto que 
poderá ser potencializado como polo 
dinamizador na captação de jovens para a 
formação desportiva; 
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- O Sporting Clube de Portugal dispõe nesta 
modalidade de um grupo de formação 
prestigiado e dos mais cotados a nível 
nacional; 

 
- O Sporting Clube de Portugal manifestou 

interesse em contribuir para a promoção da 
modalidade no Concelho de Loures, 
colocando-se ao serviço dos objetivos 
traçados na Política Desportiva Municipal e da 
formação desportiva da juventude do 
Concelho. 

 
 
Entre 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público n.º 501294996, com sede na Praça da 
Liberdade, 2670-501 Loures, aqui devidamente 
representado pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, Dr. Bernardino José Torrão 
Soares, doravante designado por primeiro 
outorgante 
 
e 
 
Sporting Clube de Portugal, Associação 
Desportiva de Utilidade Pública, com sede no 
Estádio Alvalade XXI, freguesia do Lumiar, 
concelho de Lisboa, pessoa coletiva n.º 
500766330, inscrita na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa sob o n.º 6, aqui 
representada por Dr. Frederico Nuno Faro 
Varandas, na qualidade de Presidente da Direção, 
doravante designado por segundo outorgante. 
 
É reciprocamente estabelecido e livremente aceite 
o presente Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, cujo conteúdo foi 
voluntariamente fixado pelas partes e consta das 
cláusulas seguintes, que ambos os outorgantes se 
obrigam a cumprir com diligência e boa-fé: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objeto) 

 
1. O presente Contrato-Programa de 

Desenvolvimento Desportivo tem por objeto 
estabelecer as condições de funcionamento 
de um Centro Municipal de Formação de 
Futsal, no concelho de Loures; 

 
2. A celebração deste contrato permite, no 

âmbito do princípio de cooperação, potenciar o 
desenvolvimento do Futsal no Concelho de 
Loures e a extensão da sua prática à 
comunidade juvenil. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Programa de Desenvolvimento Desportivo) 

 
1. O programa de desenvolvimento desportivo 

apresentado pelo segundo outorgante e 
expresso nesta cláusula tem por objeto o 
desenvolvimento da modalidade de Futsal, na 
área do Concelho de Loures, através da 
dinamização de um Centro Municipal de 
Formação de Futsal; 

 
2. O Centro Municipal de Formação de Futsal 

desenvolverá preferencialmente a sua 
atividade aos sábados de manhã, entre as 9 e 
as 13 horas, podendo, em caso de 
indisponibilidade de instalações, encontrar-se 
outro horário que satisfaça ambos os 
outorgantes; 

 
3. O Centro Municipal de Formação de Futsal 

destina-se a proporcionar, de forma gratuita, o 
acesso à modalidade a 130 jovens com idades 
compreendidas entre os 5 e os 14 anos, 
separados em quatro turmas, de acordo com 
as respetivas idades; 

 
4. Com este programa prevê-se o aumento dos 

praticantes na modalidade, fomentando a 
prática desta nas classes mais jovens; 

 
5. Este projeto teve início em 2011. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Deveres do Primeiro Outorgante) 

 
1. Garantir a disponibilidade de utilização de 

instalações desportivas cobertas, municipais 
ou escolares, para o funcionamento do Centro 
Municipal de Formação de Futsal; 

 
2. Apoiar a atividade do Centro Municipal de 

Formação de Futsal, nomeadamente ao nível 
do acompanhamento periódico da sua 
atividade e colaboração no plano de atividades 
do mesmo; 

 
3. Garantir a disponibilidade preferencial do 

Pavilhão da Escola EB 2,3 Bartolomeu Dias, 
em Sacavém, para os treinos das equipas de 
formação (juniores “A”, “B” e “C”) e da equipa 
sénior feminina do segundo outorgante, de 
acordo com a seguinte calendarização 
semanal: 

 
a) segunda-feira 20h30 - 22h00 
b) terça-feira 19h00 - 20h30 
c) quarta-feira 19h00 - 20h30 
d) quinta-feira 21h30 - 23h00 
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4. Garantir a disponibilidade de utilização de 
instalações desportivas cobertas, 
preferencialmente o Pavilhão José Gouveia 
em São João da Talha, para os jogos oficiais 
das equipas de formação de futsal (juniores 
“A”, “B” e “C”) e da equipa sénior feminina do 
segundo outorgante. Os juniores D e E 
poderão também utilizar o pavilhão para a 
realização de dois jogos de cada um dos 
escalões por época desportiva. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Deveres do Segundo Outorgante) 

 
1. Informar a constituição das equipas técnicas 

que irão lecionar no Centro Municipal de 
Formação de Futsal, no início da época 
desportiva, o planeamento mensal previsto 
para o mesmo, bem como, em tempo útil, 
qualquer alteração que se venha a verificar ao 
inicialmente previsto; 

 
2. Comunicar por escrito ao primeiro outorgante, 

com a antecedência mínima de 30 dias, o 
calendário mensal, incluindo data e hora, dos 
jogos que pretende realizar no âmbito do n.º 4 
da cláusula terceira, permitindo o primeiro 
outorgante que o segundo outorgante 
comunique mudanças de calendário depois de 
esgotado o aludido prazo, sempre que existam 
alterações imprevisíveis ao calendário, 
designadamente por imposição da entidade 
organizadora e desde que exista 
disponibilidade dos equipamentos desportivos 
municipais; 

 
3. Assegurar a organização de toda a atividade 

logística e de apoio operacional necessária à 
realização dos jogos, cuja responsabilidade 
total pertence ao segundo outorgante; 

 
4. Custear todas as despesas inerentes e 

necessárias à realização dos jogos de Futsal 
do segundo outorgante nos Equipamentos 
Desportivos disponibilizados pelo Município; 

 
5. Assumir a responsabilidade por eventuais 

danos que possam ocorrer durante a utilização 
dos Equipamentos Desportivos 
disponibilizados pelo Município, ao abrigo do 
presente Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo; 

 
6. Promover dois workshops para técnicos da 

modalidade, creditados pelo IPDJ, tendo em 
vista a dinamização da formação desportiva 
dos agentes do Concelho. 

 

CLÁUSULA QUINTA 
(Direitos do Primeiro Outorgante 

no âmbito da Formação Desportiva) 
 

1. Disponibilização de equipa técnica por parte 
do segundo outorgante que garanta o 
funcionamento do Centro Municipal de 
Formação de Futsal/Sporting Clube de 
Portugal; 

 
2. Receber informação atempada sobre a 

constituição das equipas técnicas que irão 
lecionar em cada um dos polos do Centro 
Municipal de Formação de Futsal/Sporting 
Clube de Portugal, sobre o planeamento 
mensal previsto para os mesmos, bem como, 
de qualquer alteração que se venha a verificar 
ao inicialmente previsto; 

 
3. Receber a organização de dois workshops, 

promovidos pelo segundo outorgante, para 
técnicos da modalidade, creditados pelo IPDJ, 
tendo em vista a dinamização da formação 
desportiva dos agentes do Concelho. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
(Direitos do Segundo Outorgante 

no âmbito da Formação Desportiva) 
 

Na duração efetiva da formação desportiva, o 
segundo outorgante tem direito a: 
 
1. Divulgação de todas as ações do Centro 

Municipal de Formação de Futsal e de outras 
ações de formação que venham a ser 
promovidas neste âmbito; 

 
2. Cedência de um auditório no espaço 

geográfico do Concelho para a realização de 
ações de formação da modalidade, quando 
solicitado por escrito, num prazo de 30 dias 
anterior à data da formação; 

 
3. A utilização de instalações desportivas 

cobertas, municipais ou escolares conforme 
referido no n.º 4 da cláusula terceira. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Acompanhamento e controlo da execução) 

 
O primeiro outorgante exerce a fiscalização da 
execução do contrato-programa, podendo realizar 
para o efeito, inspeções, inquéritos e sindicâncias. 
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CLÁUSULA OITAVA 
(Revisão) 

 
O presente contrato pode ser modificado ou 
revisto, nos termos do artigo 21.º do Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
(Suspensão) 

 
Os benefícios financeiros concedidos ao abrigo do 
presente contrato suspendem-se se a entidade 
beneficiaria se encontrar, em qualquer momento, 
em situação de incumprimento das suas 
obrigações tributárias ou para com a segurança 
social, nos termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
(Cessação) 

 
1. A vigência do presente contrato cessa: 
 
a) Quando esteja concluído o programa de 

desenvolvimento desportivo que constituí o 
seu objeto; 

b) Quando, por causa imputável à entidade 
responsável pela execução do programa, se 
torne objetiva e definitivamente impossível a 
realização dos seus objetivos; 

c) Quando a entidade concedente do apoio 
exerça o seu direito de resolver o contrato; 

d) Quando não forem apresentados os 
documentos a que se refere o n.º 2 do artigo 
25.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
outubro. 

 
2. A cessação do contrato efetua-se através de 

notificação dirigida à parte outorgante, no 
prazo máximo de 30 dias a contar do 
conhecimento do fato que lhes serve de 
fundamento. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
(Direito à restituição) 

 
É aplicável o disposto no artigo 29.º do Decreto-
Lei n.º 273/2009, de 1 outubro. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
(Publicidade) 

 
O presente contrato deve ser publicitado nos 
termos do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
(Omissões) 

 
Nos casos omissos é aplicável o regime jurídico 
dos contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro, e as demais normas 
de direito administrativo. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
(Entrada em vigor e vigência) 

 
O presente contrato entra em vigor a partir da data 
da sua publicitação, nos termos do artigo 14.º do 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, tendo 
por término o final da época desportiva 2018/2019. 
 
 
O presente acordo que vai ser assinado pelas 
partes consta de dois exemplares, ambos fazendo 
igualmente fé pública, e ficando um exemplar na 
posse de cada um dos outorgantes. 

 
 

Loures, __ de _____ de 2019 
 

O Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
Dr. Bernardino Soares 

 
 
 

O Sporting Clube de Portugal 
 

O Presidente da Direção 
Dr. Frederico Varandas 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação das Orientações para a 
Participação e da Ficha de Candidatura do 
Programa Mais Formação - época 2018/2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 72/2019 

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

nos domínios dos Tempos Livres e Desporto, 
nomeadamente, no que concerne ao apoio a 
atividades desportivas; 
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B. É objetivo do Município o aumento da oferta 
de atividades desportivas que, pelos meios 
adequados, potenciem a melhoria de 
qualidade de vida das populações; 

 
C. O Município tem vindo a contribuir para a 

criação de condições facilitadoras da atividade 
das associações/clubes desportivos, bem 
como para a concretização dos respetivos 
projetos e iniciativas, de reconhecido interesse 
para a comunidade; 

 
D. O Programa Mais Formação, aprovado por 

deliberação do executivo municipal de 24 de 
agosto de 2011, traduz desde aí, uma parceria 
entre a Autarquia e as Associações do 
Concelho, com o objetivo de comparticipar o 
esforço financeiro das coletividades que 
oferecem formação, na área desportiva, junto 
dos munícipes de Loures; 

 
E. Na época desportiva de 2018/2019 pretende-

se, mais uma vez apoiar os Centros de 
Formação Desportiva desenvolvidos pelos 
clubes e associações que promovam 
atividades desportivas no concelho, nos 
termos da informação E/12161/2019. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar, no que respeita ao 
Programa Mais Formação: 
 
1. As orientações para a participação; 
 
2. A ficha de candidatura. 

 
 

Loures, 4 de fevereiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Municipal “Mais Formação” 
2018/2019 

 
Orientações para a participação 

 
Introdução 
 
O Programa Municipal “Mais Formação” destina-se 
a apoiar financeiramente os Centros de Formação 
Desportiva desenvolvidos pelos clubes e 
associações desportivas com sede no concelho de 
Loures ou que possuam delegações a funcionar e 
com atividade no concelho de Loures, 
constituindo-se como um estímulo ao trabalho 
levado a cabo por dezenas de clubes que, na área 
geográfica do concelho de Loures, promovem o 
desporto para os escalões etários mais baixos. 
 
De igual forma, este Programa Municipal de Apoio 
ao Desporto de Formação encerra a prossecução 
de um objetivo estratégico do município naquilo 
que se prende com a democratização do acesso 
ao desporto, com particular ênfase para a oferta 
desportiva junto das crianças e jovens do nosso 
concelho até aos catorze anos. O 
desenvolvimento de uma política assente neste 
primado trará no futuro inegáveis frutos para o 
bem-estar da população do nosso concelho seja 
no plano físico seja no plano mental, já que está 
provado que a criação de hábitos de práticas 
desportivas é tanto mais garantida quando se 
encontre assegurada a criação de uma rede de 
oferta desportiva desde as mais tenras idades. 
Ora, é reconhecendo o movimento associativo 
desportivo no nosso concelho como um agente 
privilegiado na constituição e alargamento desta 
oferta desportiva que o município de Loures 
assume a tarefa de apoiar os projetos de formação 
desportiva dos clubes como uma importante 
alavanca no processo de alargamento do número 
de crianças e jovens com atividade desportiva 
regular. 
 
1. Condições gerais 
 
Podem candidatar-se ao apoio municipal no 
âmbito do Programa Mais Formação todos os 
clubes desportivos com sede no concelho de 
Loures, ou que possuam delegações a funcionar e 
com atividade no concelho de Loures, que tenham 
em funcionamento ou em preparação Centros de 
Formação Desportiva neste território. 
 
Os clubes podem candidatar até um máximo de 4 
(quatro) Centros de Formação. 
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2. Conceito de Centro de Formação 
Desportiva 

 
Atividade desportiva regular, sistemática, com 
competição ou não, no âmbito de uma modalidade 
desportiva, com enquadramento técnico e 
pedagógico reconhecido pelas competentes 
Federações ou Associações Desportivas da 
modalidade. 
Para efeitos da aplicação do presente regulamento 
entende-se também por Centro de Formação as 
aulas e treinos dirigidas a atletas/alunos entre os 6 
e os 14 anos de idade com um mínimo de 10 
participantes. 
 
 
3. Candidaturas 
 
As candidaturas são entregues em impresso 
próprio fornecido pelo município até ao dia 15 de 
março de 2019. 
 
O município está obrigado a responder 
formalmente às candidaturas dos clubes até ao 
prazo máximo de um mês após a data de receção 
da candidatura, devendo prever para o ano 
orçamental as verbas necessárias ao cumprimento 
do Contrato Programa de Desenvolvimento 
Desportivo a celebrar com cada clube desportivo. 
 
3.1- Condições da Candidatura 
 
a) São candidatas ao Programa Municipal “Mais 

Formação” todos os clubes que, no prazo 
estipulado no presente documento, entreguem 
a ficha de candidatura fornecida pela Câmara 
Municipal de Loures e as listas nominais com 
a identificação dos seus atletas. 

 
b) Os Centros de Formação candidatos devem 

integrar o número mínimo de dez atletas; 
 
c) No âmbito do processo de candidatura os 

clubes deverão prestar informação sobre o 
modelo de financiamento para o 
funcionamento do centro de formação, 
nomeadamente a comparticipação dos 
encarregados de educação; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) No ato da candidatura, caso se aplique, os 
clubes deverão anexar comprovativos da 
participação em campeonatos nacionais dos 
escalões de formação; 

 
e) A não entrega da ficha de candidatura e lista 

nominal devidamente preenchidas impede o 
clube de participar no Programa. 

 
f) Estão impedidos de candidatar-se ao presente 

Programa, no âmbito da sua atividade 
desportiva na mesma modalidade, os clubes 
que participem noutros programas municipais 
dirigidos aos centros de formação. 

 
 
4. Apoio Municipal 
 
a) Procurando valorizar o trabalho dos clubes 

que mais crianças e jovens enquadram nos 
seus projetos de formação desportiva, o valor 
do apoio municipal é estabelecido a partir do 
número de participantes com idades 
compreendidas entre os 6 e os 14 anos, 
inscritos nos diferentes Centros de Formação 
dos clubes; 

 
b) O total do apoio a transferir é calculado a partir 

da atribuição de um valor base de 3,00 € (três 
euros) por atleta do Centro de Formação; este 
valor é multiplicado por 10 meses, 
correspondentes à duração média de uma 
época desportiva e pelo número de atletas do 
Centro de Formação. (Cálculo: valor do apoio 
= valor base/atleta * número de atletas * 10 
meses); 

 
c) Em função de contingências financeiras o 

município poderá em cada ano considerar um 
valor máximo de apoio a atribuir a cada centro 
de formação. 
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(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de aprovação das Orientações para a 
Participação e da Ficha de Candidatura do 
Programa Desporto Mais - época 2018/2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 73/2019 

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

outras, atribuições nos domínios dos Tempos 
Livres e Desporto, nomeadamente, no que 
concerne ao apoio a atividades desportivas; 

 
B. É objetivo do Município o aumento da oferta 

de atividades desportivas que, pelos meios 
adequados, potenciem a melhoria de 
qualidade de vida das populações; 

 
C. O Município tem vindo a contribuir para a 

criação de condições facilitadoras da atividade 
das associações/clubes desportivos, bem 
como para a concretização dos respetivos 
projetos e iniciativas, de reconhecido interesse 
para a comunidade; 

 
D. O Programa Desporto Mais traduz uma 

parceria de vários anos, entre a Autarquia e os 
Clubes do Concelho, com o objetivo de 
comparticipar o esforço financeiro a que estão 
obrigados os clubes que competem a nível 
nacional, incentivando assim, esta 
participação; 

 
E. A informação técnica n.º E/12093/2019 vem 

propor os moldes de participação no Programa 
Desporto Mais, para a época 2018/2019. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar, no que respeita ao 
Programa Desporto Mais: 
 
1. As orientações para a participação; 
 
2. A ficha de candidatura. 

 
 

Loures, 4 de fevereiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

Paulo Piteira 
 

Programa Municipal “Desporto Mais” 
 

Orientações para a participação 
 

1. Condições gerais 
 
Podem candidatar-se ao apoio municipal no 
âmbito do Programa Desporto Mais todas as 
associações desportivas, com sede no concelho 
de Loures ou que possuam delegações a 
funcionar e com a atividade no concelho de 
Loures, que participem com atletas do escalão 
sénior nos campeonatos nacionais nas 
modalidades coletivas de Basquetebol, Futsal, 
Andebol, Futebol e Hóquei em Patins ou em 
campeonatos nacionais de modalidades 
individuais. 
 
 
2. Candidaturas 
 
As candidaturas são entregues em impresso 
próprio fornecido pelo município, até ao dia 15 de 
março de 2019. 
O município está obrigado a responder 
formalmente às candidaturas das associações até 
ao prazo máximo de um mês após a data de 
receção da candidatura, devendo prever para o 
ano orçamental as verbas necessárias ao 
cumprimento do Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo a celebrar com cada 
associação desportiva. 
 
 
3. Apoio 
 
3.1- Os valores do apoio constam das tabelas em 

anexo e da fórmula de cálculo que lhe está 
subjacente. 

 
O quadro 1 reporta-se à participação das equipas 
em campeonatos nacionais com um calendário 
que preencha toda a época desportiva. 
O quadro 2 destina-se a enquadrar o apoio à 
participação em fases finais de campeonatos que 
decorram especificamente num fim de semana 
num determinado local, nas modalidades que não 
se encontrem descritas no quadro 1. 
 
3.2- A Câmara Municipal de Loures reserva-se o 

direito de, para cada época desportiva, afetar 
um montante específico que será distribuído 
proporcionalmente pelos valores constantes 
das tabelas anexas. 

 
3.3- Para efeito de transferência efetiva das verbas 

a constar do contrato programa de 
desenvolvimento desportivo, cada associação 
terá de fazer prova até 15 de março de 2019: 
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a) Da inscrição das suas equipas nos quadros 

competitivos oficiais; 
b) Da inscrição de um n.º mínimo de 25% de 

atletas oriundos dos escalões de formação na 
principal equipa sénior; 

c) Excetuam-se do cumprimento do disposto na 
alínea a) os casos em que o apuramento para 

o campeonato nacional resulte da 
classificação final da época desportiva regular. 
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Programa Municipal Desporto Mais - Quadro 2 
 

Despesas elegíveis e valores: 
 
1. MATERIAL DE DESGASTE RÁPIDO 
 
Destina-se a comparticipar nas despesas de 
aquisição de material com um valor fixo por atleta 
participante (15,00 €), no máximo de 10 atletas. 
 
 
 

 
 
2. POSTO MÉDICO 
 
Destina-se a comparticipar nas despesas médicas 
e medicamentosas (valor fixo anual de 400,00 €). 
 
 
3. RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Destina-se a comparticipar nas despesas com o 
corpo técnico cuja creditação deverá ser presente 
à Câmara Municipal na fase de candidatura (valor 
fixo anual): 
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Treinador Nível III/IV - 600,00 € 
Treinador Nível I/11 - 400,00 € 
 
 
4. ALOJAMENTO 
 
Destina-se a comparticipar nas despesas 
inerentes aos custos com estadia e alimentação 
dos atletas, em deslocações superiores a 50 Km, 
com o valor de 40,00 €/elemento da equipa, 
abrangendo um máximo de 10 atletas (valor por 
atleta/dia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. VALOR GLOBAL DO APOIO: 

 
Material Desp. Médicas Enquadr. Técnico Alojamento Total 

a1 a2 a3 a4  
 

15,00 € x n 
 

400,00 € 
600,00 € 

ou 
400,00 € 

 
40,00 € x n 

 
a1 + a2 + a3 + a4 

 
n = n.º de atletas participantes na competição, até um máximo de 10. 
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(Aprovada por unanimidade) 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

EQUIPAMENTOS COLETIVOS 
 

Processo n.º 1305-E/DOM 
Palácio de Valflores - Consolidação Estrutural, 
Restauro e Proteção de Elementos 
Arquitetónicos - 2.ª e 3.ª Fases da Obra 
Proposta de aprovação do anúncio do concurso e 
de designação da Eng.ª Maria de Fátima de Matos 
Sil Monteiro de Almeida como gestora do contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 74/2019 

 
Considerando  
 
A. O expresso no conteúdo da informação n.º 

54/DEC/FS, de 2019.01.23, referente à 
Empreitada “Palácio Valflores - Consolidação 
Estrutural, Restauro e Proteção de Elementos 
Arquitetónicos - 2.ª e 3.ª Fases da Obra”; 

 
B. A necessidade de aprovação do anúncio, na 

qualidade de peça do procedimento; 
 
C. A necessidade de designação de um gestor de 

contrato. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea d) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 40.º, 
nos artigos 167.º e 290.º-A, , todos do D.L. n.º 
18/2008, de 29 de janeiro (CCP) e  da alínea f) do 
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro: 
 
1. A aprovação do anúncio do concurso limitado 

por prévia qualificação relativo à empreitada 
de obras públicas identificada nos 
considerandos acima, a publicar na 2.ª série 
do Diário da República. 

 
2. A aprovação da designação do gestor do 

contrato, nos termos do artigo 290.º-A do 
CCP, considerando para o efeito que 
corresponderá a um contrato com 
caraterísticas de especial complexidade 
técnica, tendo presente que a obra se insere 
na categoria III de acordo com a alínea d) do 
ponto 4 do artigo 11.º da Portaria n.º 701-
H/2008, de 29 de julho. 

 
 
 
 

Loures, 4 de fevereiro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 

MODELO DE ANÚNCIO 
DO CONCURSO LIMITADO 

POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO 
 

1- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 

 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Serviço/Órgão/pessoa de contacto: DOM/DEC 
Endereço: Avenida das Descobertas 15 3.º E 
Código postal: 2670-383 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT17 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Telefone: 211151635 
Fax: 211151749 
Endereço Eletrónico: dec@cm-Ioures.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Palácio Valflores - 
Consolidação Estrutural, Restauro e Proteção de 
Elementos Arquitetónicos - 2.ª e 3.ª Fases da Obra 
 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
Conservação e a valorização de um monumento 
classificado como Imóvel de Interesse Público. 
Estabilização e consolidação estruturalmente do 
edificado, Palácio e Aqueduto, e ainda o restauro 
e proteção dos elementos arquitetónicos. 
 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 780277. 32 
EUR 
 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
 
Vocabulário principal: 45212350 
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3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: Processo 1305-E/DOM 
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 
 
4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT17 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela 
 
6- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Dias 
360 dias 
 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
De acordo com o 14. e 15.do Programa de 
Concurso. 
 
8- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
8.1- Habilitação para o exercido da atividade 

profissional 
Sim 
 
Tipo: 
 
Alvará de empreiteiro de obras públicas, válido. 
 
Descrição: 
Com as autorizações indicadas em e) do 14.1 do 
Programa de Concurso. 
 
8.2- 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 
 
 

9- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E 
APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS E 
DAS PROPOSTAS 

 
9.1- Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: 
 
Endereço desse serviço: Avenida das 
Descobertas, 15 3.° E 
Código postal: 2670-383 
Localidade: Loures 
Telefone: 211151635 
Fax: 211151749 
Endereço Eletrónico: dec@cm-loures.pt 
 
9.2- Fornecimento das peças do concurso, 

apresentação de pedidos de participação, de 
candidaturas e apresentação das propostas 

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

CANDIDATURAS 
 
Até às 17:00 do 10.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
11- PRAZO PARA A DECISÃO DA 

QUALIFICAÇÃO 
 
44 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das candidaturas 
 
12- REQUISITOS MÍNIMOS 
 
12.1- Requisitos mínimos de capacidade técnica 
 
De acordo com o 9.1.2. do Programa de Concurso 
 
12.2- Requisitos mínimos de capacidade 

financeira 
 
De acordo com o 9.1.1. do Programa de Concurso 
 
13- MODELO DE QUALIFICAÇÃO 
 
Simples 
 
14- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS 
 
Até às 17:00 do 30.º dia a contar da data de envio 
do convite 
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15- 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 
 
16- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Sim 
 
17- PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Sim 5% 
 
18- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Paços do Concelho, Praça da 
Liberdade 
Código postal; 2670-501 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150100 
Fax:  211151711 
Endereço Eletrónico: geral@cm.loures.pt 
Prazo de interposição do recurso: 5 dias 
 
19- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
Preenchimento automático pela INCM aquando do 
pagamento. 
 
20- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

DIZ RESPEITO TAMBÈM È PUBLICITADO 
NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: 

 
Não 
 
21- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 
 
22- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Maria de Fátima de Matos Sil Monteiro de 
Almeida 
Cargo: Técnico Superior 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 53.570/LA/L/PE 
Quinta do Aqueduto, Promoção Imobiliária. 
S.A. 
Proposta de homologação do auto de vistoria, de 
receção provisória das obras de urbanização e de 
redução da caução existente, nos termos das 
informações dos serviços (operação de 
loteamento para habitação e comércio/serviços, 
em Santo Antão do Tojal, União das Freguesias 
de Santo Antão e São Julião do Tojal). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 75/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 2766 a 2768, e o despacho 
do Diretor do DPGU, a fl. 2770; 

 
B. O auto da vistoria realizada em 25-01-2019, a 

fls. 2760 a 2765, que conclui estarem reunidas 
as condições para a receção provisória das 
obras de urbanização; 

 
C. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal, datado de 31-01-2019, a fl. 2769. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença loteamento e de obras de 
urbanização 02/2010, de 08.04.2010, da Quinta do 
Aqueduto, em Santo Antão do Tojal, na União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, 
e face à pretensão instruída no processo 
53.570/LA/L/PE, em nome de Quinta do Aqueduto, 
Promoção Imobiliária, S.A., ao abrigo do disposto 
no n.º 1 do artigo 87.º do RJUE (Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação), estabelecido pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
atual redação, aprovar: 
 
1. A homologação do auto de vistoria de fls. 2760 

a 2765, favorável à receção provisória nos 
termos do artigo 87.º do RJUE; 

 
2. A receção provisória das obras de 

urbanização, nas condições do despacho do 
Diretor do DPGU a fl. 2770; 
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3. A redução, nos termos previstos no art.º 54.º 
do RJUE, da caução existente na figura de 
garantia bancária n.º 003542, sobre o Banco 
Espírito Santo, para o valor a que corresponde 
10% do valor da caução inicial, ou seja 
198.326,28 € (cento e noventa e oito mil 
trezentos e vinte e seis euros e vinte e oito 
cêntimos). 

 
… 

 
Loures, 31 de janeiro de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 65.048/LA/L/OR 
Etelvina Fernanda Zorro Cardeira Garnecho 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
loteamento n.º 05/2001, com incidência na 
capacidade de construção do Lote 11, nos termos 
das informações dos serviços (Rua Aristides de 
Sousa Mendes, n.º 13, Bairro das Duas Portas, 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 76/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 78 e 81 e o despacho do 
Diretor do DPGU, a fl. 82; 

 
B. Que a alteração ao alvará de loteamento 

05/2001, agora preconizada, incide 
unicamente sobre o lote 11, no sentido de 
ajustar os parâmetros urbanísticos do lote à 
construção existente e, nessa medida, permitir 
o licenciamento da mesma; 

 
C. Que a alteração resultante, na globalidade do 

alvará de loteamento, respeita o PDM em 
vigor; 

 
D. Que, da notificação aos proprietários dos 

lotes, não resultou qualquer oposição à 
alteração ao alvará de loteamento agora 
preconizada; 

 

E. O parecer favorável da Junta da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, a fl. 55. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença loteamento n.º 05/2001, do 
Bairro das Duas Portas, na União das Freguesias 
de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, e face à pretensão instruída no 
processo 65.048/LA/L/OR, em nome de Etelvina 
Fernanda Zorro Cardeira Garnecho, ao abrigo do 
disposto do n.º 1 do artigo 5.º, artigo 23.º e n.º 4 
do artigo 27.º do RJUE (Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação), estabelecido pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação vigente: 
 
Aprovar a alteração ao alvará de loteamento n.º 
05/2001, com incidência na capacidade de 
construção do lote 11, traduzida nos termos 
expressos na Planta Síntese e Quadro 
Urbanimétrico, que consta a fl.51 do processo em 
referência. 
… 

 
Loures, 29 de janeiro de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Processo .º 6.061/LA/L/OR 
Obritalha, Compra e Venda de Propriedades e 
Construção Civil, Unipessoal, Lda. 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
loteamento n.º 02/2013, com incidência na 
capacidade de construção dos Lotes 9 e 25, nos 
termos das informações dos serviços (Bairro da 
Portela da Azóia, Lote 25, UGT 14, Santa Iria de 
Azóia, União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 77/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 62 e 63 e o despacho do 
Diretor do DPGU, a fl. 64; 
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B. Que a alteração ao alvará de loteamento 
02/2013, agora preconizada, incidente nos 
parâmetros urbanísticos do lotes 9 e 25, não 
se traduz em aumento da superfície de 
pavimento admitida, antes uma redução, e 
respeita o PDM em vigor; 

 
C. Que, da alteração, não decorrem maiores 

necessidades de espaços para equipamentos 
ou espaços verdes; 

 
D. Que a fundamentação para a transferência da 

superfície de pavimento destinada a atividades 
económicas para a função habitacional, em 
ambos os lotes, invoca a falta de centralidade 
da localização dos lotes e a sua inserção em 
zona de baixa densidade, o que efetivamente 
se constata; 

 
E. Que, promovida a notificação aos proprietários 

dos lotes do loteamento em questão, não se 
verificou qualquer oposição à pretensão; 

 
F. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, a fl. 35. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença loteamento n.º 02/2013 do 
Bairro da Portela da Azóia - UGT14, em Santa Iria 
de Azóia, na União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela, e face à 
pretensão instruída no processo 65.061/LA/L/OR, 
em nome de Obritalha, Compra e Venda de 
Propriedades e Construção Civil, Unipessoal, Lda., 
ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 5.º, artigo 
23.º e n.º 4 do artigo 27.º do RJUE (Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação vigente: 
 
Aprovar a alteração ao alvará de loteamento n.º 
02/2013, com incidência na capacidade de 
construção dos  lotes 9 e 25, traduzida nos termos 
expressos na Planta Síntese e Quadro 
Urbanimétrico, que constam a fls. 17 e 40 do 
processo em referência. 
 
… 

 
Loures, 5 de fevereiro  de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

Processo n.º 64.751/LA/L/N/2017 
Irene Santos Antunes 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
loteamento n.º 16/1988, nos termos das 
informações dos serviços (Rua José Paulo de 
Oliveira, Lote 289, Bairro da Paradela, União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 78/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 107, 108 e 111 e o despacho 
do Diretor do DPGU, a fl. 112; 

 
B. Que a alteração ao alvará de loteamento 

16/1998, incide unicamente sobre o lote 289, e 
visa compatibilizar a capacidade de edificação 
atribuída ao lote com o existente, o que é 
enquadrável no PDM em vigor e permitirá a 
legalização da construção; 

 
C. Que da alteração em questão resulta uma 

redução da superfície de pavimento destinada 
a habitação com aumento da destinada a 
atividades económicas; 

 
D. Que da notificação aos proprietários dos lotes 

e consulta pública não resultou qualquer 
oposição à alteração ao alvará de loteamento 
agora preconizada; 

 
E. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas a fl. 85. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença loteamento n.º 16/1998 do 
Bairro da Paradela, em Rua José Paulo de 
Oliveira, Lote 289, Bairro da Paradela na União 
das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas, e face à pretensão instruída no processo 
64.751/LA/L/N/2017, em nome de Irene Santos 
Antunes, ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 
5.º, artigo 23.º e n.º 4 do artigo 27.º do RJUE 
(Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação vigente: 
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Aprovar a alteração ao alvará de loteamento n.º 
16/1988, nos termos expressos na Planta Síntese 
e Quadro Urbanimétrico, que consta a fl. 99 do 
processo em referência. 
 
… 

 
Loures, 5 de fevereiro de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Processo n.º34.686/L/OR 
Administração Conjunta do Bairro do Funchal 
Proposta de homologação do auto de vistoria e de 
receção definitiva das obras de urbanização, nos 
termos das informações dos serviços (Bairro do 
Funchal, Santa Iria de Azóia, União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 79/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 1204 a 1206, e o despacho 
do Diretor do DPGU, a fl. 1207; 

 
B. O auto da vistoria realizada em 04-07-2018, a 

fls. 1175 a 1180, que conclui estarem reunidas 
as condições para a receção definitiva das 
obras de urbanização; 

 
C. A metodologia proposta na informação técnica 

a fls.1204 e 1205, que permitirá responder às 
questões suscitadas no parecer dos SIMAR, 
apesar do mesmo ser extemporâneo; 

 
D. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, datado de 13-09-2018, a 
fl. 1202. 

 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente  
alvará de licença loteamento e de obras de 
urbanização n. 06/2008, de 05/07/2008, no Bairro 
do Funchal, na União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela, e face à 
pretensão instruída no processo 34.686/L/OR, em 
nome de Administração Conjunta do Bairro do 
Funchal, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 
87.º do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na atual redação, 
com efeitos no estabelecido no artigo 17.º da Lei 
n.º 91/95, de 2 de setembro, na redação vigente, 
aprovar: 
 
1. A homologação do auto de vistoria de fls. 1175 

a 1180, favorável à receção definitiva nos 
termos do artigo 87.º do RJUE; 

 
2. A receção definitiva das obras de urbanização, 

nas condições do despacho do Diretor do 
DPGU a fl. 1207. 

 
… 

 
Loures, 30 de janeiro de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
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Processo n.º 65.105/LA/E/OR 
A.L.S. Engenharia e Construção, Lda. 
Proposta de isenção do cumprimento da totalidade 
dos lugares de estacionamento exigíveis por via 
do PDM, no que corresponde a 11 lugares de 
estacionamento no espaço público, nos termos 
das informações dos serviços (Rua Artur Ferreira 
da Silva, n.º 14 e outro, Moscavide, União das 
Freguesias de Moscavide e Portela). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 80/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 164 e 165, e o despacho do Sr. Diretor 
do DPGU, a fl. 166; 

 
B. Que a construção preconizada alberga a 

dotação de parqueamento privativo exigida 
pelo PDM, em função da superfície de 
pavimento e uso previstos; 

 
C. Que, tratando-se da construção de edifício 

inserido na malha urbana consolidada de 
Moscavide, não é possível assegurar a criação 
de maior capacidade de estacionamento no 
espaço público; 

 
D. O parecer favorável da União das Freguesias 

de Moscavide e Portela, a fl. 157. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 65.105/LA/E/OR, em nome de A.L.S. 
Engenharia e Construção, Lda., que se refere à 
edificação sita na Rua Artur Ferreira Silva, n.º 14 e 
outra, em Moscavide, na União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, ao abrigo da exceção 
prevista nos termos do n.º 3 do artigo 150.º do 
Regulamento do PDM, conjugado com o artigo 
33.º do RMEU, aprovar: 
 
A isenção do cumprimento da totalidade dos 
lugares de estacionamento exigíveis por via do 
PDM, no que corresponde a 11 (onze) lugares de 
estacionamento no espaço público. 
 
… 

 
 
 
 
 
 

Loures, 29 de janeiro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 65.272/LA/E/OR 
Molécula Amiga, Lda. 
Proposta de isenção do cumprimento da totalidade 
dos lugares de estacionamento exigíveis por via 
do PDM, traduzida em menos 3 lugares de 
estacionamento privativo no interior do lote e 3 
lugares de estacionamento no espaço público, nos 
termos das informações dos serviços (Rua José 
Luís Morais, n.ºs 12, 14 e 16, Sacavém, União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 81/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 87, 88, 90 e 92, e o despacho do Sr. 
Diretor do DPGU, a fl. 94; 

 
B. Que a construção preconizada considera 6 

lugares de parqueamento no interior do lote e 
em espaço coberto ao nível do piso térreo, 
para os 6 fogos nos 3 pisos superiores; 

 
C. Que pela topografia do sítio onde se localiza o 

lote, e pela sua dimensão, não se afigura 
viável ampliar espaço de parqueamento em 
cave, de forma a satisfazer os 9 lugares de 
parqueamento que resultariam do cálculo de 
necessidades para o efeito no âmbito do PDM; 

 
D. Que, situando-se o lote em espaço urbano 

consolidado da cidade de Sacavém, não é 
possível ampliar a capacidade de 
parqueamento no espaço público, de forma a 
satisfazer os 3 lugares de parqueamento 
público que resultariam do cálculo de 
necessidades para o efeito no âmbito do PDM; 

 
E. O parecer favorável da União das Freguesias 

de Sacavém e Prior Velho, a fl. 82. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 65.272/LA/E/OR, em nome de 
Molécula Amiga, Lda., que se refere à edificação 
sita na Rua José Luís Morais, n.ºs 12, 14, 16, em 
Sacavém, na União das Freguesias de Sacavém e 
Prior Velho, ao abrigo da exceção prevista nos 
termos do n.º 3 do artigo 150.º do Regulamento do 
PDM, conjugado com o artigo 33.º do RMEU, 
aprovar: 
 
A isenção do cumprimento da totalidade dos 
lugares de estacionamento exigíveis por via do 
PDM, traduzida em menos 3 (três) lugares de 
parqueamento privativo no interior do lote e 3 
(três) lugares de estacionamento no espaço 
público. 
 
… 

 
Loures, 29 de janeiro de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 64.726/LA/E/N 
Maria José Branco Elias Duarte 
Proposta de isenção do cumprimento da totalidade 
dos lugares de estacionamento exigíveis por via 
do PDM, correspondente a 2 lugares de 
estacionamento, nos termos das informações dos 
serviços (Rua Casal do Chegadinho, n.º 12, 
Freixeira, Freguesia de Lousa). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 82/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 115 e 116, e o despacho do Sr. Diretor 
do DPGU, a fl. 117; 

 
B. Que a pretensão se reporta à legalização de 

construção levada a cabo em data anterior à 
regulação da dotação mínima de lugares de 
parqueamento, cabendo enquadrar tal 
situação nos termos do n.º 1 do artigo 60.º do 
RJUE; 

 

C. Que a disposição da construção no lote não 
permite acolher parqueamento de viaturas no 
seu interior; 

 
D. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 

Lousa, a fl. 113. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 64.726/LA/E/N, em nome de Maria 
José Branco Elias Duarte, que se refere à 
legalização de uma moradia unifamiliar, sita na 
Rua Casal do Chegadinho, n.º 12, na localidade 
de Freixeira, freguesia de Lousa, ao abrigo da 
exceção prevista nos termos do n.º 3 do artigo 
150.º do Regulamento do PDM, conjugado com o 
artigo 33.º do RMEU, aprovar: 
 
A isenção do cumprimento da totalidade dos 
lugares de estacionamento exigíveis por via do 
PDM, correspondente a 2 (dois) lugares de 
estacionamento. 
 
… 

 
Loures, 17 de janeiro de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
 
 
 
Processo n.º 64.385/LA/E/N 
Jca - Wine & Leisure, Lda. 
Proposta de isenção do cumprimento da totalidade 
dos lugares de estacionamento exigíveis por via 
do PDM, dispensando a consideração dos 12 
lugares que corresponderiam às necessidades em 
função do uso preconizado, nos termos das 
informações dos serviços (Rua da Paciência, n.º 
11, Bucelas, Freguesia de Bucelas). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 83/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 177 e 180, e o despacho do Sr. Diretor 
do DPGU, a fl. 180; 
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B. Que se trata de intervenção de reabilitação da 
Quinta de Nossa Senhora da Paciência, 
localizada no núcleo antigo de Bucelas, em 
que as alterações introduzidas, com vista à 
função preconizada de acolhimento de 
eventos, não comprometem o valor 
arquitetónico do conjunto, que lhe está 
atribuído pelo PDM, como atesta o parecer da 
Comissão Consultiva a fls. 78 e 79; 

 
C. Que a pretensão instruída inicialmente 

contemplava, no logradouro da quinta, a 
dotação de parqueamento exigida nos termos 
do regulamento do PDM, garantindo o acesso 
ao mesmo a partir da Rua Francisco José 
Lúcio Fialho, nas traseiras da propriedade, 
único possível para não colidir com a 
salvaguarda do valor arquitetónico do 
edificado da Quinta, com frente para a Rua da 
Paciência; 

 
D. Que a possibilidade do acesso mencionado foi 

inviabilizada pelo parecer dos SIMAR, que não 
aceita a sua contiguidade com um reservatório 
e estação elevatória de água potável 
existentes; 

 
E. Que não é possível considerar outro acesso 

alternativo à zona de logradouro, atendendo à 
topografia da envolvente. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 64.385/LA/E/N, em nome de Jca - 
Wine & Leisure, Lda., que se refere à edificação 
sita na Rua da Paciência, n.º 11, em Bucelas, na 
Freguesia de Bucelas, ao abrigo da exceção 
prevista nos termos do n.º 3 do artigo 150.º do 
Regulamento do PDM, conjugado com o artigo 
33.º do RMEU, aprovar: 
 
A isenção do cumprimento da totalidade dos 
lugares de estacionamento exigíveis por via do 
PDM, dispensando a consideração dos 12 lugares, 
que corresponderiam às necessidades em função 
do uso preconizado. 

 
 

Loures, 4 de fevereiro de 2019 
 

O Vereador 
 

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

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de 
alterações ao Regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação do Município de Loures 
(RMEU). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 84/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

datada de 16-01-2019, que consta do 
expediente com registo n.º E/99896/2018 do 
Sr. Chefe da Divisão de Gestão Urbanística, e 
o despacho do Sr. Diretor do DPGU, sobre a 
mesma, datado de 24-01-2019; 

 
B. Que o Regulamento Municipal de Edificação e 

Urbanização (RMEU) do Município de Loures, 
na sua versão ainda vigente, toma em 
consideração ou remete para conceitos hoje 
prejudicados por condicionamentos legais 
recentes, ou descontextualizados no âmbito 
regulamentar do Plano Diretor Municipal 
(PDM) resultante do recente processo de 
revisão; 

 
C. Que não é possível adiar mais as alterações 

que agora se propõem, em função de uma 
próxima revisão global do RMEU, uma vez 
que a sua redação presente suscita dúvidas 
ou prejudica a adequada sustentação de 
procedimentos relativamente a pretensões 
particulares de operações urbanísticas; 

 
D. Que na sequência da discussão pública 

proporcionada, no período estabelecido pela 
aprovação da proposta 491/2018, na reunião 
de Câmara realizada em 7 de novembro de 
2018, não se registou qualquer oposição ou 
referência à alteração em questão; 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, no âmbito da 
competência estabelecida na alínea k) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013 (regime jurídico das 
autarquias locais) e para os efeitos da alínea g) do 
n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei e do n.º 1 do 
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua redação atual (RJUE): 
 
Aprovar e submeter para deliberação da 
Assembleia Municipal, a proposta de alteração do 
Regulamento Municipal de Urbanização e 
Edificação do Município de Loures (RMEU), 
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relativa ao n.º 2 do artigo 33.º e alíneas b) e c) do 
artigo 66.º, nos termos da informação anexa 
referenciada com o registo E/99896/2018. 
 
… 

 
Loures, 5 de fevereiro de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 

Proposta de alteração ao Regulamento 
Municipal de Edificação e Urbanização do 
Município de Loures (RMEU): 
 
Alteração da redação do n.º 2 do artigo 33.º 
 
e 
 
Eliminação da alínea a) e alteração da redação 
das alíneas b) e c) do artigo 66.º. 
 
 
Estes artigos passam então a ter a redação: 

 
Artigo 33.º 
Exceções 

 
1- A Câmara Municipal pode deliberar a isenção 

total ou parcial do cumprimento da dotação de 
estacionamento estabelecida neste 
Regulamento, quando se verifique uma das 
seguintes condições: 

 
a) O seu cumprimento implicar a alteração da 

arquitetura original de edifícios ou outras 
construções que, pelo seu valor arquitetónico 
próprio, integração em conjuntos edificados 
característicos ou em áreas de reconhecido 
valor paisagístico, devam ser preservadas; 

b) A nova edificação se localize em falha da 
malha urbana estabilizada e quando a criação 
dos acessos ao estacionamento no interior do 
lote comprometa, do ponto de vista 
arquitetónico, a continuidade do conjunto 
edificado resultante; 

c) Quando da impossibilidade ou da 
inconveniência de natureza técnica, 
nomeadamente em função de características 
geológicas do solo, níveis freáticos, 
comprometimento da segurança de 
edificações envolventes, interferência com 
equipamentos e infraestruturas e da 
funcionalidade dos sistemas de circulação 
públicos. 

 

2- Podem ficar isentas de dotação de 
estacionamento no exterior dos lotes as 
operações urbanísticas à face de via 
pública existente e que não criem novos 
arruamentos, sempre que tal se torne 
manifestamente desadequado ao perfil do 
arruamento. 

 
3- As obras de alteração com vista à reutilização 

de salas de uso público existentes, desde que 
não seja aumentada a sua capacidade 
inicia/em mais de 15% dos lugares ou 
espaços, não ficam obrigadas à dotação de 
estacionamento. 

 
4- Nas situações previstas nos números 

anteriores a Câmara Municipal ou o vereador 
com competências delegadas no 
licenciamento de obras deve condicionar o 
licenciamento à materialização do 
estacionamento em falta noutros locais, 
designadamente através da participação dos 
requerentes noutras soluções que se destinem 
à satisfação de aparcamento permanente de 
moradores, e apenas nos casos em que essas 
soluções estejam em curso e se localizem a 
menos de 300 m da operação em 
licenciamento. 

 
5- Em qualquer caso, a Câmara Municipal pode 

aceitar soluções alternativas para o 
cumprimento da dotação de estacionamento 
fora do prédio ou lote em questão, desde que 
não sejam encontrados outros inconvenientes 
de ordem urbanística ou inerentes ao 
funcionamento dos sistemas de circulação 
públicos. 

 
6- Pode a Câmara Municipal aceitar exceções às 

capacidades de estacionamento previstas nos 
artigos 41.º a 50.º, desde que devidamente 
justificadas, nomeadamente nos casos de 
legalização de construções, ou de 
impossibilidade técnica de localizar os lugares 
necessários. 

 
 

Artigo 66.º 
Impacte urbanístico relevante 

 
Para efeitos previstos no artigo 54.° do presente 
Regulamento e no RJUE, são consideradas como 
de impacte urbanístico relevante as seguintes 
operações urbanísticas de edificação: 
 
a) revogado; 
b) Toda e qualquer construção que disponha de 

número igual ou superior a 15 fogos 
habitacionais, ou que disponha de 5 ou mais 
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fogos habitacionais com acesso direto e 
autónomo a partir do espaço exterior privado 
ou público, desde que se insira nos termos do 
instrumento de ordenamento do território 
aplicável em categoria ou subcategoria de 
espaço a que se associe índice de 
edificabilidade igual ou inferior a 0,35; 

c) Toda e qualquer construção que disponha de 
número igual ou superior a 30 fogos 
habitacionais, ou que disponha de 10 ou mais 
fogos habitacionais com acesso direto e 
autónomo a partir do espaço exterior privado 
ou público, desde que se insira nos termos do 
instrumento de ordenamento do território 
aplicável em categoria ou subcategoria de 
espaço a que se associe índice de 
edificabilidade superior a 0,35; 

d) Toda e qualquer construção que implique a 
construção ou remodelação de arruamentos 
públicos de acesso, exceto as que forem 
motivadas por correção de alinhamentos; 

e) Toda e qualquer construção que se inclua em 
«Atividades económicas» com área bruta de 
construção superior a 2.500 m2. 

 
Propõe-se que a entrada em vigor da presente 
alteração ocorra dia seguinte à sua publicação em 
Diário da República. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de aprovação de Protocolo de 
Colaboração a celebrar entre o Município de 
Loures e a Associação Recreativa, Cultural e 
Desportiva de Vila de Rei, e de transferência de 
verba, referente ao ano letivo de 2018/2019, para 
aquela Associação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 85/2019 

 
Considerando que: 
 
A. De acordo com as delegações de 

competências atribuídas aos municípios em 
matéria de ação social escolar, podem ser 
implementadas parcerias de forma a fazer 
cumprir os serviços desenvolvidos nos vários 
equipamentos escolares; 

B. A Câmara Municipal de Loures visa garantir o 
fornecimento de uma refeição quente a todas 
as crianças e alunos que frequentam a 
educação pré-escolar e o 1.º ciclo do ensino 
básico, com garantia de um equilíbrio 
alimentar e controlo de qualidade; 

 
C. Cabe ao Município o desenvolvimento do 

Serviço de Apoio à Família, em colaboração 
com diversas entidades; 

 
D. A Associação Recreativa, Cultural e 

Desportiva de Vila de Rei pretende, em 
colaboração com o Município, facultar o 
serviço de almoço, nas suas instalações, aos 
alunos que frequentam a Escola Básica de 
Vila de Rei. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro na sua redação atual: 
 
1- Aprovar o protocolo de colaboração a celebrar 

entre o Município de Loures e a Associação 
Recreativa, Cultural e Desportiva de Vila de 
Rei; 

 
2- Aprovar a transferência de verba à Associação 

Recreativa, Cultural e Desportiva de Vila de 
Rei, no valor de 2.750,00 € (dois mil 
setecentos e cinquenta euros), referente ao 
ano letivo 2018/2019, conforme consta da 
informação n.º 13/DE-DASE/LM. 

 
 

Loures, 5 de fevereiro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
para o Serviço de Apoio à Família 

 
A Constituição da República Portuguesa defende 
o direito à Educação e, no cumprimento desse 
direito, a Lei de Bases do Sistema Educativo 
atribui a sua responsabilidade ao Estado. 
Responsabilidade essa que passa pela garantia 
da igualdade de oportunidades no acesso ao 
ensino e seu sucesso, traduzindo-se na 
implementação de medidas compensatórias de 
caráter socioeconómico que promovam uma maior 
justiça social. 
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Neste sentido, acrescem responsabilidades aos 
municípios no desenvolvimento do serviço de ação 
social escolar, concretizados através da aplicação 
de critérios de diferenciação positiva, traduzindo-
se, para além de outras, na gestão de refeitórios 
escolares e transportes escolares. 
 
De acordo com as delegações de competências 
atribuídas aos municípios em matéria de ação 
social escolar, pode o mesmo implementar 
parcerias de forma a fazer cumprir os serviços 
desenvolvidos nos vários equipamentos escolares, 
pelo que o presente protocolo assume uma 
importância fulcral neste processo. 
 
A Câmara Municipal de Loures visa garantir o 
fornecimento de uma refeição quente a todas as 
crianças e alunos a frequentarem a educação pré-
escolar e o 1.º ciclo do ensino básico, com 
garantia de um equilíbrio alimentar e controlo de 
qualidade. 
 
 
Entre 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, com sede na Praça da 
Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Bernardino 
Soares 
 
e 
 
a Associação Recreativa, Cultural e Desportiva de 
Vila de Rei, adiante designada por Segundo 
Outorgante, com sede na Rua 25 de Abril, n.º 23, 
Vila de Rei, 2670 Bucelas, pessoa coletiva n.º 
501750240, neste ato representada pelo 
Presidente da Associação, Manuel Matias. 
 
 
Celebra-se o presente protocolo, nos termos 
exarados nas cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula 1.ª 
(Objeto) 

 
Constitui objeto do presente protocolo a 
concretização do processo de colaboração 
necessário, entre os Outorgantes, para que os 
alunos que frequentam a Escola Básica de Vila de 
Rei possam usufruir nas instalações do Segundo 
Outorgante, durante os períodos letivos, do 
serviço de almoço. 

 
 
 

Cláusula 2.ª 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
Durante o período de vigência do presente 
protocolo constituem obrigações do Primeiro 
Outorgante: 
 
a) Transferir para o Segundo Outorgante, a verba 

total de 2.750,00 € (dois mil, setecentos e 
cinquenta euros), anualmente, relativo à 
cedência do espaço na Associação, para que 
os alunos possam usufruir do serviço de 
almoço; 

 
b) Avaliar a execução do presente protocolo 

nomeadamente através de visitas. 
 
 

Cláusula 3.ª 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
Durante o período de vigência do presente 
protocolo constituem obrigações do Segundo 
Outorgante:  
 
a) Assegurar que as instalações da Associação 

estejam apetrechadas com material (cadeiras, 
mesas, entre outros) de forma à correta 
utilização do espaço para os alunos da Escola 
Básica de Vila de Rei aí usufruírem do serviço 
de almoço; 

 
b) Enviar para a Câmara Municipal de Loures 

comprovativo da verba transferida anualmente 
pelo Município; 

 
c) Não utilizar a verba transferida pelo Município 

para fins diversos do objeto do presente 
protocolo. 

 
 

Cláusula 4.ª 
(Revisão do protocolo) 

 
O presente protocolo poderá ser revisto, por 
acordo entre as partes, sempre que ocorram 
motivos que o justifiquem, nomeadamente 
quando: 
 
a) Ocorrer alteração dos pressupostos ou das 

condições em que se baseou a sua 
celebração; 

 
b) A revisão seja indispensável para adequar o 

protocolo aos objetivos prosseguidos; 
 
c) Em qualquer outro caso, sempre que haja 

consenso entre as partes. 
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Cláusula 5.ª 
(Interpretação e integração de lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação, 
aplicação e execução do presente protocolo, bem 
como a integração de lacunas, serão decididas por 
acordo entre as partes. 

 
 

Cláusula 6.ª 
(Denúncia) 

 
O incumprimento das cláusulas previstas no 
presente Protocolo, por qualquer das partes, 
poderá dar origem à denúncia do mesmo, desde 
que esta denúncia seja comunicada, com 
sessenta dias de antecedência, por carta registada 
com aviso de receção. 

 
 

Cláusula 7.ª 
(Vigência) 

 
1- O presente Protocolo funcionará a partir do 

ano letivo 2018/2019, sendo automaticamente 
renovável para iguais períodos se não for 
denunciado, por qualquer dos Outorgantes, 
até sessenta dias antes do início do ano letivo 
subsequente. 

 
2- Durante a sua vigência o protocolo poderá ser 

retificado ou alterado por mútuo acordo das 
partes. 

 
 

Pelo Primeiro Outorgante 
Município de Loures 

 
Bernardino Soares 

 
 
 

Pelo Segundo Outorgante 
Associação Recreativa, Cultural e Desportiva 

de Vila de Rei 
 

Manuel Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de transferência de verba para Escola 
Secundária, no âmbito de realização de Cursos de 
Educação e Formação, 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 86/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Nos últimos anos tem sido cada vez mais 

salientada a importância da atualização e 
reconhecimento de competências dos 
indivíduos e de como este é um processo 
contínuo, sem limite ou definição temporal, ou 
seja, tem sido consolidado o conceito de 
aprendizagem ao longo da vida; 

 
B. Os Cursos de Educação e Formação de 

Adultos têm desempenhado um papel fulcral 
na elevação dos níveis de qualificação e 
empregabilidade dos adultos com níveis 
baixos de escolarização; 

 
C. No ano letivo de 2018/2019 são cerca de um 

milhar os adultos que frequentam os cursos de 
educação e formação nas escolas públicas da 
rede escolar concelhia; 

 
D. De acordo com a legislação em vigor, os 

alunos que frequentam os cursos referidos, 
não beneficiam de apoios no âmbito da ação 
social, apesar de carecerem de material 
escolar, de apoio no âmbito dos planos 
curriculares e de seguro escolar; 

 
E. São maioritariamente as escolas que prestam 

apoio a estes alunos, especialmente quando 
se trata de uma população escolar de baixos 
rendimentos, de acordo com os recursos 
humanos disponíveis; 

 
F. Os Agrupamentos de Escolas ou Escola 

Secundária não agrupada devem, para o ano 
letivo de 2018/2019, ter uma verba que lhes 
permita disponibilizar materiais escolares ou 
de apoio educativo e assegurar o pagamento 
do seguro escolar aos alunos no âmbito dos 
cursos de educação e formação, valorizando 
assim a aprendizagem ao longo da vida e 
apoiando a população socioeconómica mais 
desfavorecida; 

 
G. Foi calculado um apoio municipal de 17,80 € 

(dezassete euros e oitenta cêntimos) por 
aluno, tendo por base o valor médio atribuído 
aos alunos do 3.º ciclo e do ensino secundário 
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para material escolar com escalão A e B, nos 
termos do despacho n.º 7255/2018, de 31 de 
julho, correspondendo a 12,00 € (doze euros), 
acrescido de 5,80 € (cinco euros e oitenta 
cêntimos) correspondente a 1% do salário 
mínimo nacional para efeitos do seguro 
escolar nos termos da Portaria n.º 413/99, de 
8 de junho. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibere aprovar a atribuição de apoio 
financeiro, através de transferência de verba à 
Escola Secundária de Camarate, para um total de 
22 alunos, no valor de 391,60 € (trezentos e 
noventa e um euros e sessenta cêntimos). 

 
 

Loures, 6 de fevereiro de 2019. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 88/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação Luiz Pereira Motta solicitou a 

utilização do Pavilhão Paz e Amizade para o 
dia 15 de dezembro de 2018, entre as 9h30m 
e as 12h30m, para a realização da festa de 
Natal da área da infância; 

 
B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade para o 

dia solicitado prevê o pagamento, por parte 
destas entidades, de 148,19 € (cento e 
quarenta e oito euros e dezanove cêntimos); 

 
C. A Associação Luiz Pereira Motta solicitou a 

isenção de pagamento pela utilização supra 
indicada. 

 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, conjugado com o previsto no artigo 12.º do 
Regulamento de Cedência e Utilização do 
Pavilhão Paz e Amizade, delibere aprovar a 
isenção de pagamento pela utilização do Pavilhão 
Paz e Amizade pela Associação Luiz Pereira 
Motta, no valor de 148,19 € (cento e quarenta e 
oito euros e dezanove cêntimos). 

 
 

Loures, 5 de fevereiro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVO 
 

Proposta de eliminação de séries documentais., e 
de remoção dos inerentes suportes informáticos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 87/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento 

Arquivístico para as Autarquias Locais, 
aprovado pela Portaria n.º 412/2001, de 17 de 
abril, alterado pela Portaria n.º 1253/2009, de 
14 de outubro, determina a “eliminação dos 
documentos (…) logo após o cumprimento dos 
prazos de conservação administrativa”; 

 
B. O destino final dos documentos, 

designadamente a sua conservação 
permanente ou a sua eliminação, bem como 
os respetivos prazos de conservação 
administrativa constam no Anexo I - Tabela de 
Seleção - do referido Regulamento e são 
contados a partir da data final dos 
procedimentos administrativos (n.º 3 do artigo 
2.º do Regulamento); 
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C. Há uma efetiva necessidade na adoção de 
medidas concretas de racionalização e 
eficiência da gestão dos documentos, 
encontrando-se o Arquivo Municipal a 
proceder à avaliação e seleção documental, 
com vista a poderem ser eliminados os 
documentos que não apresentem valor 
arquivístico. 

 
Considerando, ainda, que: 
 
D. Foi realizada a avaliação das séries 

documentais ‘Requisições internas”, 
“Programas e iniciativas de assistência social”, 
“Protocolos de documentos” e “Fichas de 
inscrição de estudantes” referentes aos anos 
de 2008-2012, 1989-2013, 2001-2006 e 1992-
2015 respetivamente, tendo-se concluído que 
já decorreram os prazos de conservação 
administrativa previstos na referida Tabela de 
Seleção, nomeadamente: 

 
Série documental Prazo 

de conservação 
Destino final 

Requisições internas 3 Eliminar 

Programas e iniciativas 
de assistência social 

5 Eliminar 

Protocolos 
de documentos 

5 Eliminar 

Fichas de inscrição 
de estudantes 

3 Eliminar 

 
 
Considerando, igualmente, que: 
 
E. A unidade orgânica produtora, a Divisão de 

Ação Social Escolar (DASE), promoveu o 
processo de avaliação das referidas séries 
documentais com a supervisão do Arquivo 
Municipal, sendo favorável à eliminação das 
mesmas visto não existir a necessidade da 
sua consulta e não lhes ser reconhecido valor 
arquivístico para eventual conservação 
permanente; 

 
F. O GAI (Gabinete de Auditoria Interna) emitiu 

parecer favorável e concluiu pela 
desnecessidade da conservação daquelas 
séries documentais, podendo, 
consequentemente, proceder-se à sua 
eliminação, uma vez cumpridos todos os 
requisitos legais. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do artigo 
6.º da Portaria n.º 412/2001, já referida, e nos 
termos do seu Anexo I, aprovar a eliminação e a 
remoção dos inerentes suportes informáticos, das 
seguintes séries documentais: 

 
 

N.º 
de 

referência 
da Tabela 

Título da série 
e/ou 

subsérie 

Suporte Datas 
extremas 

110 Requisições internas Papel 2008-2012 
173 Programas 

e iniciativas 
de assistência social 

Papel 1989-2013 

334 Protocolos 
de documentos 

Papel 2001-2006 

707 Fichas de inscrição 
de estudantes 

Papel 1992-2015 

 
 

Loures, 1 de fevereiro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de adjudicação da empreitada para 
Criação de Zona 30 - Centro Histórico de Odivelas 
e remodelação da rede de abastecimento de água 
a Odivelas - 1.ª fase, e de aprovação da minuta de 
contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 70/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Que a Câmara Municipal de Loures e a 

Câmara Municipal de Odivelas deliberaram, 
nas reuniões 20.ª Ordinária, de 1 de agosto e 
na 16.ª Ordinária, de 18 de agosto de 2018, 
respetivamente, a abertura do procedimento 
relativo ao lançamento da empreitada “Criação 
de “Zona 30” - Centro Histórico de Odivelas” e 
“Remodelação da Rede de Abastecimento de 
Água a Odivelas - Fase 1.ª”, na modalidade de 
agrupamento de entidades, entre o Município 
de Odivelas e os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR); 
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B. Decorridos os procedimentos inerentes à 
tramitação processual, nomeadamente 
identificação de erros, prestação de 
esclarecimentos, apresentação de propostas, 
elaboração de Relatório Preliminar, audiência 
prévia, procedeu o júri à elaboração do 
“Relatório Final da Análise de Propostas”, 
datado de 18 de dezembro de 2018; 

 
C. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 

sua 31.ª Reunião Ordinária, de 4 de fevereiro 
de 2019, aprovou através da proposta n.º 
36/2019, o Relatório Final, a Adjudicação da 
Empreitada e a Minuta do Contrato. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal, nos termos da proposta n.º 
36/2019, apresentada pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR, delibere: 
 
1. Ao abrigo dos n.ºs 3 e 4 do artigo 148.º do 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro 
(Código dos Contratos Públicos), na sua 
redação atual, aprovar a Adjudicação à 
empresa Constradas - Estradas e Construção 
Civil, S.A., com preço contratual global de 
1.578.803,31 € (um milhão, quinhentos e 
setenta e oito mil oitocentos e três euros e 
trinta e um cêntimos), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor, sendo da responsabilidade dos 
SIMAR o valor contratual de 560.239,23 € 
(quinhentos e sessenta mil duzentos e trinta e 
nove euros e vinte e três cêntimos) e da 
responsabilidade do Município de Odivelas o 
valor de 1.018.564,08 € (um milhão, dezoito 
mil quinhentos e sessenta e quatro euros e 
oito cêntimos), a empreitada de “Criação de 
“Zona 30” - Centro Histórico de Odivelas” e 
Remodelação da Rede de Abastecimento de 
Água a Odivelas - Fase 1ª”; 

 
2. Ao abrigo n.º 1 do artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual 
redação, aprovar a Minuta do Contrato que se 
anexa. 

 
 

Loures, 5 de fevereiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

CONTRATO DE EMPREITADA n.º .... /19 
 

Criação 
de “Zona 30 - Centro Histórico de Odivelas” 

e remodelação da rede 
de abastecimento de água a Odivelas - Fase 1.ª 

(Agrupamento de Entidades 
Município de Odivelas 

e SIMAR Loures/Odivelas) 
 

Entre: 
 
Primeiros: Município de Odivelas, pessoa coletiva 
de direito público com o número 504293125, com 
sede na Quinta da Memória, Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, 
representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins, 
com domicílio profissional na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, no uso da competência que lhe é 
conferida pela alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual. 
 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, 
doravante designado por SIMAR Loures/Odivelas, 
pessoa coletiva de direito público com o número 
680009671, com sede na Rua Ilha da Madeira, n.º 
2, 2674-504 Loures, representado pelo Presidente 
do Conselho de Administração, Dr. Bernardino 
José Torrão Soares, no uso da competência que 
lhe é conferida pela alínea c) do n.º 1 do artigo 
18.º do Regulamento de Organização dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, 
publicitado sob o aviso n.º 11181/2014, no Diário 
da República, 2.ª Série, n.º 193, de 7 de outubro 
de 2014. 
 
e 
 
Segunda - Constradas - Estradas e Construção 
Civil, S.A., com sede na Rua Agostinho José da 
Silva - Casal da Lapa, Freixial, 2670-067 Bucelas, 
Loures, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial, com o número único de matrícula e de 
Identificação de pessoa coletiva 601325174, com 
o capital social da importância de 1.350.000,00 €, 
titular do alvará de empreiteiro de obras públicas 
com o número 1 908-PUB, inscrita desde 26 de 
maio de 1983, emitido pelo Instituto dos Mercados 
Públicos do Imobiliário e da Construção, neste ato, 
representada por Cláudia Maria Esteves 
Mendonça do Nascimento, portadora do cartão de 
cidadão com o número de identificação civil 
xxxxxx, válido até 14 de abril de 2019, na 
qualidade de representante legal da mencionada 
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sociedade, conforme certidão permanente, 
consultada on-line, com o código de acesso 2803-
1624-0207, subscrita em 10 de setembro de 2008 
e válida até 27 de outubro de 2019. 
 
 
Tendo em conta as regras de entendimento para a 
constituição de Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes, celebrado entre o Município de 
Odivelas e os SIMAR Loures/Odivelas, em … de 
……. de 2018. 
 
Entre os contraentes é acordado o presente 
contrato de empreitada, o qual foi precedido de 
procedimento por Concurso Público, nos termos 
da alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º, conjugado com 
a alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei número 
18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, 
doravante designado CCP, o qual se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto do contrato) 

 
O presente contrato tem por objeto a Empreitada 
de Criação de “Zona 30 - Centro Histórico de 
Odivelas” e Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Odivelas - Fase 1.ª 
(Agrupamento Município de Odivelas e SIMAR 
Loures e Odivelas). 

 
 

Cláusula Segunda 
(Ato de adjudicação e aprovação da minuta) 

 
A adjudicação da empreitada objeto do presente 
contrato e a respetiva minuta foram aprovadas no 
que concerne à entidade Município de Odivelas, 
por deliberação da Câmara Municipal, na … 
reunião, realizada em .... de …… de 2019 e 
relativamente à entidade SIMAR Loures/Odivelas, 
por deliberação da Câmara Municipal de Loures 
na … reunião, realizada em …. de ……. de 2019 e 
deliberação da Câmara Municipal de Odivelas, na 
… reunião, realizada em .... de …… de 2019. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Preço Contratual e Classificação Orçamental) 

 
1- O preço contratual é de 1.578.803,31 € (um 

milhão, quinhentos e setenta e oito mil, 
oitocentos e três euros e trinta e um cêntimos), 
com exclusão do IVA - Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor, sendo o 
valor de 1.018.564,08 € (um milhão, dezoito 
mil quinhentos e sessenta e quatro euros e 

oito cêntimos), da responsabilidade do 
Município de Odivelas e o valor de 
€560.239,23 € (quinhentos e sessenta mil, 
duzentos e trinta e nove euros e vinte e três 
cêntimos), da responsabilidade dos 
SIMAR/Loures/Odivelas. 

 
2- O encargo resultante do contrato para o ano 

em curso, a cargo do Município de Odivelas 
tem cabimento na rubrica seguinte: COE - …. / 
……; Plano - 201.../…./….. com o n.º …. 
/201.... e compromisso com o n.º …. /201... . 

 
3- O encargo resultante do contrato para o ano 

em curso, a cargo dos SIMAR Loures/Odivelas 
tem cabimento na rubrica seguinte: COE - …. / 
……; Plano - 201.../…./….. com o n.º …. 
/201.... e compromisso com o n.º …. /201... . 

 
 

Cláusula Quarta 
(Prazo e duração contratual) 

 
1- O prazo de execução da obra é de 270 

(duzentos e setenta dias), contado desde a 
data da conclusão da consignação total ou da 
primeira consignação parcial, ou da data em 
que o dono da obra comunique ao empreiteiro 
a aprovação do Plano de Segurança e Saúde, 
caso esta última seja posterior, nos termos 
dos números 16 e 16.1 das cláusulas 
especiais do caderno de encargos. 

 
 
 

Cláusula Quinta 
(Caução) 

 
A execução da obra será garantida pela caução 
apresentada pela segunda contraente, no valor de 
….. (………), referente a 5% do preço contratual, 
sem IVA, prestada por depósito em dinheiro ou em 
títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, 
mediante a apresentação de garantia bancária ou 
seguro-caução de acordo com o estipulado no 
ponto 15 do programa do procedimento. 

 
 
 

Cláusula Sexta 
(Revisão de Preços) 

 
1- A fórmula aplicável de revisão de preços, de 

acordo com o estipulado na cláusula 37.ª das 
cláusulas gerais e da cláusula 14.ª das 
cláusulas especiais do caderno de encargos, 
será a seguinte: 
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Ct = 0,31 St/So + 0,04 M03t/M03o + 0,04 
M06t/M06o + 002 M18t/Ml18o + 0,05 M20t/M20o + 
0,02 M22t/M22o + 0,01 M24t/M24o + 0,02 
M32t/M32o + 0,02 M42t/M42o + 006 M43t/M43o + 
0,02 M45t/M45o + 0,04 M47t/M47o + 0,04 
M48t/M48o + 0,21 Et/Eo + 0,10. 
 
2- Os índices ponderados dos materiais e 

salários a considerar serão publicados, 
periodicamente, no Diário da República (II 
Série). 

 
3- Os cálculos das revisões de preços são 

apurados pelo Empreiteiro adjudicatário, com 
base nos Autos de Medição e Plano de 
Pagamentos, sendo devidos após a 
apresentação nos termos do Decreto-Lei n.º 
6/2004, de 6 de janeiro. 

 
 

Cláusula Sétima 
(Gestor do Contrato) 

 
Nos termos do artigo 290.º-A, do CCP, designam-
se gestores do presente contrato, o Eng.º Paulo 
Coutinho e o Eng.º Rui Manuel Abreu. 

 
 

Cláusula Oitava 
(Elementos contratuais) 

 
1- Fazem parte integrante do presente contrato 

os documentos previstos no n.º 2 do artigo 
96.º do CCP. 

 
2- Em caso de divergência entre os documentos 

referidos no número anterior, a prevalência é 
determinada segundo a ordem pela qual são 
indicados no referido preceito legal. 

 
3- Em caso de divergência entre os documentos 

referidos no n.º 1 e o clausulado do presente 
contrato, prevalecem os primeiros, salvo 
quanto aos ajustamentos propostos de acordo 
com o disposto no artigo 99.º do CCP e 
aceites pelo Segundo contraente nos termos 
do disposto no artigo 101.° do mesmo Código. 

 
 

Cláusula Nona 
(Lei Aplicável) 

 
Quanto ao mais, serão aplicadas as normas 
reguladoras do CCP. 

 
 
 
 
 

Cláusula Décima 
(Foro Competente) 

 
Para resolução de todos os litígios decorrentes do 
presente contrato fica estipulada a competência do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro. 
 
 
Arquivo: 
 
- Cópia da Certidão permanente, com o código 

de acesso 2803-1624-0207, subscrita em 10 
de setembro de 2008 e válida até 27 de 
outubro de 2019. 

- Cópia da Declaração emitida, em … de …… 
de 201…, pelo Serviço Segurança Social 
Direta, comprovativa da situação contributiva 
da adjudicatária; 

- Cópia da Certidão emitida, em … de …… de 
201…, pelo Serviço de Finanças de ……., 
comprovativa da situação tributária da 
adjudicatária; 

- Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas com 
o número 1908-PUB,emitido pelo Instituto dos 
Mercados Públicos do Imobiliário e da 
Construção; 

- Cópia dos Certificados de Registos Criminais 
emitidos, em … de …… de 2018, pelo 
Ministério da Justiça - Direção Geral da 
Administração da Justiça e válidos até … de 
….. de 20… ,comprovativos de que o titular 
dos órgãos sociais da segunda contraente e a 
segunda contraente não se encontram nas 
situações previstas nas alíneas b) e h) do 
artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

 
Para constar se lavrou o presente contrato que vai 
ser assinado pelos contraentes e por mim, Lina 
Maria Palma do Nascimento, Licenciada em 
Administração Regional e Autárquica, designada 
Oficial Público, conforme despacho de designação 
número 46/PRES/2017, proferido pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas, em 30 de 
outubro de 2017, nos termos do artigo 35.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
 
Celebrado em triplicado, em Odivelas a … de 
……. de 2019, ficando um exemplar para cada um 
dos contraentes. 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
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PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 39/2019 
 

de 1 de fevereiro de 2019 
 

(registo E/13500/2019, de 01.02.2019) 
 

Designação da Coordenadora 
do Gabinete do Contrato Local de Segurança 

 
Considerando que o Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, 
constante do Despacho n.º 14190/2015, publicado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 235, em 1 
de dezembro de 2015, prevê na alínea c) do seu 
artigo 46.º a constituição do Gabinete do Contrato 
Local de Segurança, e no uso da competência 
prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
redação atual, determino a designação da 
Comissária Luísa Irene Pragosa Monteiro, como 
Coordenadora do Gabinete do Contrato Local de 
Segurança. 
 
Por motivos de conveniência de serviço, mais 
determino que a mesma fique isenta de registo 
pontométrico. 
 
O presente despacho produz efeitos a 1 de 
fevereiro de 2019. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 40/2019 
 

de 4 de fevereiro de 2019 
 

(registo E/14335/2019, de 05.02.2019) 
 

Constituição do Grupo de Trabalho 
do Loures Arte Pública - LAP 2019 

 
Considerando que: 
 
- O Município de Loures desenvolve, desde o 

ano de 2016, o projeto Loures Arte Pública - 
LAP, que tem na Galeria de Arte Pública da 
Quinta do Mocho, em Sacavém, o seu maior 
ícone; 

 
- O LAP é um projeto de inclusão pela Arte 

Urbana com intervenção em todo o território 
de Loures e no qual têm participado centenas 
de artistas provenientes dos mais variados 
cantos do mundo; 

 
- O projeto, para além da dimensão social que o 

caracteriza e que esteve na sua origem, 
assumiu-se também como um importante 
evento cultural, económico e turístico que 
potencia o concelho de Loures para além das 
suas fronteiras; 

 
- Por esta razão, a sua preparação e 

dinamização passou a envolver um conjunto 
alargado de serviços e de recursos internos, 
exigindo uma boa articulação entre todos. 

 
 
Determino: 
 
1. A constituição do Grupo de Trabalho do 

Loures Arte Pública - LAP 2019, que integrará 
elementos das seguintes unidades orgânicas: 

 
- Departamento de Coesão Social e Habitação; 
- Departamento de Educação; 
- Departamento de Cultura, Desporto e 

Juventude; 
- Divisão de Economia e Inovação; 
- Divisão de Transportes e Oficinas; 
- Divisão de Atendimento, Informação e 

Comunicação; 
- Unidade de Turismo. 
 
 
2. A coordenação do Grupo de Trabalho do 

Loures Arte Pública - LAP 2019 caberá à Dr.ª 
Carla Maria Rodrigues Barra da Silva, Diretora 
do Departamento de Coesão Social e 
Habitação. 
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O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 41/2019 
 

de 4 de fevereiro de 2019 
 

(registo E/14547/2019, de 05.02.2019) 
 

Nomeação, em regime de substituição, 
da Técnica Superior 

Amélia Matos Oliveira Teodoro Reis Fançony, 
como Chefe da UIC 

 
Considerando a Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, publicada, através do 
Despacho n.º 14190/2015, em Diário da 
República, 2.ª Série, n.º 235, a 1 de dezembro de 
2015, e à necessidade de funcionamento dos 
serviços, no uso da competência prevista no artigo 
35.º, n.º 2, alínea a), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro e de acordo com o estabelecido no 
artigo 27.º, n.º 1 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 64/2011, de 22 de dezembro, 
adaptada à Administração Local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, determino a nomeação, 
em regime de substituição, da Técnica Superior 
Amélia Matos Oliveira Teodoro Reis Fançony 
como Chefe da Unidade de Igualdade e 
Cidadania. 
 
O presente despacho produz efeitos a 1 de 
fevereiro de 2019. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 42/2019 
 

de 6 de fevereiro de 2019 
 

(registo E/15262/2019, de 06.02.2019) 
 

SIADAP 3 - Calendário de Atividades Interno 
 

No uso da competência prevista no n.º 1 do art.º 
80.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, 
adaptada à Administração Local pelo Decreto 
Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 66-B/2012, 
de 31 de dezembro, determino que os 
trabalhadores inseridos na carreira de Assistente 
Operacional, ou em carreira subsistente 
equiparada, sejam avaliados apenas por 
competências. 
 
Determino ainda, que a avaliação do desempenho 
dos trabalhadores, relativo ao biénio 2017/2018, 
bem como a contratualização dos objetivos para o 
biénio 2019/2020, obedeça ao seguinte calendário 
ficando os avaliadores responsáveis pelo seu 
cumprimento. 
 

Tarefas Data limite 
� Preenchimento e entrega 

da ficha de autoavaliação 
15/02/2019 

� Apresentação de pedidos 
de ponderação curricular, em 
requerimento dirigido ao Sr. Presidente 
da Câmara 

� Registo das propostas de avaliação 
referentes ao biénio 2017/2018, na 
Aplicação Informática 

 
01/03/2019 

� Harmonização das Avaliações pelo CCA 15/03/2019 
Entrevista / Reunião de Avaliação 
� Comunicação da avaliação do 

desempenho referente ao biénio 
2017/2018 
(no caso de avaliações de Inadequado e 
Relevante só após validação pelo CCA) 

� Aferição de expetativas e necessidades 
de formação dos avaliados 

� Contratualização dos parâmetros 
avaliativos para o biénio 2019/2020 
(fixação de objetivos e competências 
para as carreiras de Técnico Superior e 
Assistente Técnico e contratualização 
das competências para a Carreira de 
Assistente Operacional 

 
 
 
 
 
 

26/04/2019 

� Homologação das avaliações 15/05/2019 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 

COESÃO SOCIAL 
E 

HABITAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 04/DH/LR 

 
de 18 de janeiro de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 30 de janeiro de 2019, 

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

 
(registo E/7551/2019, de 31.01.2019) 

 
Substituição da Chefe de Divisão de Habitação 

 
Considerando a ausência da signatária no período 
compreendido entre 6 e 8 de fevereiro, por motivo 
de férias, proponho que a minha substituição seja 
assegurada pela Técnica Superior Dr.ª Patrícia 
Guedes de Carvalho, com as competências que 
me foram subdelegadas através do Despacho n.º 
215/2018, de 04-10-2018, pela Sr.ª Diretora de 
Departamento. 
 
Caso a presente informação tenha despacho 
superior favorável, propõe-se que seja remetida ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Divisão da Habitação 
 

(a) Lucília Reis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CULTURA 
DESPORTO 

E 
JUVENTUDE 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 05/DCDJ/AS 

 
de 8 de fevereiro de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 11 de fevereiro de 2019, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/16277/2019, de 12.02.2019) 
 

Substituição na ausência do signatário 
 

Considerando a ausência do signatário durante o 
período compreendido entre 14 e 24 de fevereiro, 
proponho que a minha substituição seja 
assegurada pela Chefe de Divisão de Cultura, Dr.ª 
Patrícia Silva, com as competências que me foram 
subdelegadas pelo Sr. Vice-Presidente, através do 
despacho n.º 203/2018, de 3 de outubro. 

 
 

O Diretor de Departamento 
de Cultura, Desporto e Juventude 

 
(a) Alfredo Santos 
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RECURSOS 
HUMANOS 

 
 

DESPACHO n.º 45/2019 
 

de 12 de fevereiro de 2019 
 

(registo E/17913/2019, de 13.02.2019) 
 

Substituição do Diretor do DRH 
 

Atendendo à ausência do signatário, de 14 a 24 de 
fevereiro, e às necessidades do serviço, 
subdelego as competências que me foram 
cometidas através do Despacho n.º 211/2018, de 
04/10/2018, do Sr. Vereador 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

 AVISO (extrato) n.º 1977/2019 
 

Plano de Pormenor da Quinta dos Remédios 
Parque de Ciência e Tecnologia 

União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela 

 
Tiago Farinha Matias, Vereador da Câmara 
Municipal de Loures, no âmbito das competências 
que lhe foram delegadas por Despacho n.º 
184/2018, de 2 de outubro de 2018, torna público 
que esta Câmara Municipal, na 26.ª Reunião 
Ordinária, de 21 de novembro de 2018, de acordo 
com a proposta 511/2018, deliberou aprovar 
Novos Termos de Referência para a elaboração 
do Plano de Pormenor da Quinta dos Remédios - 
Parque de Ciência e Tecnologia, estimando-se o 
prazo de 665 dias para a conclusão do plano, nos 
termos do n.º 1, do artigo 76.º e do artigo 78.º do 
Decreto-Lei n.º 80, de 14 de maio. 
 
Mais se anuncia que, nos termos do n.º 2 do artigo 
88.º do referido diploma legal, é fixado um prazo 
de 15 dias úteis, a contar da data da publicação no 
Diário da República para a formulação de 
sugestões, bem como a apresentação de 
informação sobre quaisquer questões que possam 
ser consideradas no âmbito do procedimento de 
elaboração do Plano de Pormenor, as quais 
deverão ser formuladas por escrito e dirigidas ao 
Presidente da Câmara Municipal de Loures - 
Plano de Pormenor da Quinta dos Remédios - 
Parque de Ciência e Tecnologia. 
 
Os elementos encontram-se disponíveis para 
consulta dos interessados na página da internet da 
Câmara Municipal, em www.cm-loures.pt e no 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, sito na Rua Ilha da Madeira, n.º 4, r/c, 
em Loures, todos os dias úteis das 09:00 às 16:00 
horas. 
 
As sugestões e informações poderão ser 
entregues pessoalmente ou remetidas para o 
endereço de correio eletrónico da Divisão de 
Planeamento e Reabilitação Urbana, 
discussaopublica_dpru@cm-loures.pt, ou ainda 
enviadas por correio para o Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística, na Rua Ilha da 
Madeira, n.º 4 r/c, 2674 -501 Loures. 
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28 de novembro de 2018. 
 

O Vereador, 
 

(a) Tiago Farinha Matias 
 
 

Deliberação 
 

Considerando que: 
 
A) Através da deliberação de aprovação da 

proposta 255/2015, na Reunião de Câmara de 
09-06-2015, foi aprovada, por unanimidade, a 
elaboração do Plano de Pormenor da Quinta 
dos Remédios - Parque de Ciência e 
Tecnologia, e os respetivos termos de 
referência; 

 
B) Que foram iniciados os trabalhos de 

elaboração nos pressupostos então 
estabelecidos, contando com a natureza e 
vocação do IST para abrir novas condições de 
integração espacial e funcional do espaço da 
Quinta dos Remédios na envolvente da 
Bobadela/São João da Talha, e apostando na 
concertação dos objetivos e termos fixados no 
Plano Diretor Municipal (PDM) para a 
Subunidade Operativa de Planeamento e 
Gestão (SUOPG) 23 com as perspetivas de 
desenvolvimento do campus por parte do IST; 

 
C) A Resolução do Conselho de Ministros n.º 

28/2018, de 9 de março, que determinou a 
localização, na área de intervenção de uma 
importante nova unidade de saúde, integrada 
no Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
apetrechada para o tratamento de doentes 
com cancro, com recurso a tecnologias de 
ponta e associada à unidade de investigação e 
desenvolvimento, situada no Campus 
Tecnológico e Nuclear do Instituto Superior 
Técnico (IST), na Bobadela; 

 
D) Tal fator, não comprometendo o conceito 

inicial do Plano, pelo seu valor acrescentado, 
exige que se adeque a capacidade conferida 
pelo PDM de Loures aos requisitos 
operacionais do novo equipamento a 
implantar, cuja influência ultrapassa, não 
apenas a dimensão local, mas também a 
dimensão nacional; 

 
E) Que o novo modelo de ocupação não se 

restringe à consideração do equipamento, mas 
terá em conta as funções complementares 
associadas e os recursos de sustentação 
daquele investimento; 

 

F) A alteração dos termos de referência agora 
proposta e a recalendarização dos prazos de 
elaboração do Plano, concertados no âmbito 
da cooperação com o IST, visam proporcionar 
enquadramento às novas necessidades 
formadas e proporcionar o tempo necessário à 
construção do novo modelo; 

 
G) As características dos novos equipamentos 

programados, não alteram a necessidade de 
imposição de uma rigorosa avaliação 
ambiental. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das 
competências conferidas pelos n.ºs 1 e 3 do artigo 
76.º e n.ºs 1 e 2 do artigo 78.º do Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na 
redação em vigor, aprovar: 
 
1- A calendarização dos prazos a observar a 

partir do presente, para a elaboração do Plano 
de Pormenor da Quinta dos Remédios - 
Parque de Ciência e Tecnologia, de acordo 
com a alteração dos termos de referência 
agora submetidos a deliberação; 

 
2- Os novos Termos de referência do Plano de 

Pormenor da Quinta dos Remédios - Parque 
de Ciência e Tecnologia, em anexo à presente 
proposta; 

 
3- Manter a necessidade de o Plano de 

Pormenor ser objeto de avaliação ambiental, 
nos termos do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 
de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
58/2011, de 4 de maio; 

 
4- Fixar um prazo de 15 dias, a partir da data de 

publicação da presente deliberação no Diário 
da República, para a formulação de sugestões 
e para a apresentação de informações sobre 
quaisquer questões que possam ser 
consideradas no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração. 

 
 

14 de novembro de 2018. 
 

O Vereador, 
 

(a) Tiago Matias 
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Identificadores das imagens 
e respetivos endereços do sítio do SNIT 

(conforme o disposto no artigo 14.º 
da Portaria n.º 245/2011) 

 
46839 - 

http://ssaigt.dgterritorio.pt/i/Texto_do_ato_a_publicar_no
_DR_46839_1107_Planta.jpg 

 

 
 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 24, de 4 de fevereiro de 2019] 

 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 968/2019 

 
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: Departamento 
de Ambiente 
Endereço: Rua do Funchal, 49 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Telefone: 211150708 
Fax: 211150718 
Endereço da Entidade: www.cm-loures.pt 
Endereço Eletrónico: da_empreitadas@cm-
loures.pt 
 

2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Jardim e parque de 
estacionamento na Quinta de Santa Teresa, 
Camarate 
Descrição sucinta do objeto do contrato: Criação 
de parque de estacionamento, complementado 
com o tratamento urbanístico completo da área 
envolvente, dotando-a de um conjunto de espaços 
urbanos para usufruto da população 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 305500.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 45223300 
 
3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: Processo n.º 20/DA 
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 Camarate, 
Unhos e Apelação 
 
6- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Dias 
150 dias 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
 
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: 
Departamento de Ambiente 
Endereço desse serviço: Rua do Funchal, 49 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150708 
Fax: 211151718 
Endereço Eletrónico: da_empreitadas@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 19:00 do 14.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: Não 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Qualidade 
Ponderação: 0 % 
Critério relativo ao custo 
Nome: Avaliação do preço ou custo enquanto 
único aspeto da execução do contrato a celebrar 
Ponderação: 100 % 
 
 

12- PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Sim 5% 
 
13- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Presidente da Câmara Municipal 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150708 
Fax: 211151718 
Endereço Eletrónico: da_empreitadas@cm-
loures.pt 
Prazo de interposição do recurso: 5 dias 
 
14- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2019/02/01 
 
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: Renata Gabriela Pedro Guilherme 
Cargo: Técnico Superior 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 24, de 4 de fevereiro de 2019] 

 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 970/2019 

 
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: Departamento 
de Ambiente 
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Endereço: Rua do Funchal, 49 
Código postal: 2674-364 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Telefone: 211150708 
Fax: 211150718 
Endereço da Entidade: www.cm-loures.pt 
Endereço Eletrónico: da_empreitadas@cm-
loures.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Remodelação do 
Crematório no Cemitério de Camarate 
 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
 
Adaptação do edificado do complexo crematório 
do Cemitério de Camarate, com vista a colmatar a 
necessidade de instalação de um novo forno 
crematório e a suprir as necessidades de melhoria 
de alguns aspetos fundamentais do funcionamento 
do edifício, quer na vertente operativa, quer na 
vertente do acolhimento público 
 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 267216.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 45215000 
 
3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: Proc. 17/DA 
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 Camarate, 
Unhos e Apelação 
 
6- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Dias 
105 dias 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
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, 

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: 
Departamento de Ambiente 
Endereço desse serviço: Rua do Funchal, 49 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150708 
Fax: 211151718 
Endereço Eletrónico: da_empreitadas@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/) 
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9- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 

 
Até às 19:00 do 14.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: Não 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Qualidade 
Ponderação: 0 % 
Critério relativo ao custo 
Nome: Avaliação de preço ou custo enquanto 
único aspeto da execução do contrato a celebrar 
Ponderação: 100 % 
 
12- PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Sim 5% 
 
13- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Presidente da Câmara Municipal 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150708 
Fax: 211151718 
Endereço Eletrónico: da_empreitadas@cm-
loures.pt 
Prazo de interposição do recurso: 5 dias 
 
14- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2019/02/01 
 
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: Renata Gabriela Pedro Guilherme 
Cargo: Técnico Superior 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 24, de 4 de fevereiro de 2019] 

 
 
 
 

AVISO n.º 2262/2019 
 

Contrato de trabalho 
em funções públicas 

por tempo indeterminado 
 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 3 de 
dezembro de 2018, com André de Moraes Dorotêa 
Fabião, na categoria de Técnico Superior da 
carreira geral de Técnico Superior, na 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 15 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
14629/2017, publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 233, de 5 de dezembro de 2017, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 

 
3 de dezembro de 2018. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 28, de 8 de fevereiro de 2019] 
 
 
 
 

AVISO n.º 2263/2019 
 

Contrato de trabalho 
em funções públicas 

por tempo indeterminado 
 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 3 de 
dezembro de 2018, com Marta Alexandra Ribeiro 
Pedroso, na categoria de Técnico Superior da 
carreira geral de Técnico Superior, na 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 15 da Tabela 
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Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
14629/2017, publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 233, de 5 de dezembro de 2017, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 

 
3 de dezembro de 2018. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 28, de 8 de fevereiro de 2019] 
 
 
 
 

AVISO n.º 2264/2019 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho 

de Assistente Operacional, 
na área profissional 

de carpinteiro de limpos 
Contrato de trabalho 
em funções públicas 

por tempo indeterminado 
 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 3 de 
dezembro de 2018, com António Nuno Pereira 
Marques, na categoria de Assistente Operacional 
da carreira geral de Assistente Operacional, na 2.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 2 da 
Tabela Remuneratória Única, no seguimento do 
Aviso n.º 14628/2017, publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 233, de 5 de dezembro de 
2017, para constituição de vínculo de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. 

 
16 de janeiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 28, de 8 de fevereiro de 2019] 
 
 
 
 
 

AVISO n.º 2265/2019 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho 

de Assistente Operacional, 
na área profissional de pintor auto 

Contrato de Trabalho 
em Funções Públicas 

por Tempo Indeterminado 
 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 3 de 
dezembro de 2018, com Carlos Fernando da 
Encarnação Loureiro, na categoria de Assistente 
Operacional da carreira geral de Assistente 
Operacional, na 2.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 2 da Tabela Remuneratória Única, 
no seguimento do Aviso n.º 14628/2017, publicado 
em Diário da República, 2.ª série, n.º 233, de 5 de 
dezembro de 2017, para constituição de vínculo 
de emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 

 
16 de janeiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 28, de 8 de fevereiro de 2019] 
 
 
 
 

AVISO n.º 2266/2019 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho 

de Assistente Operacional, 
na área profissional 

de serralheiro mecânico 
Contrato de trabalho 
em funções públicas 

por tempo indeterminado 
 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 17 
de dezembro de 2018, com Vítor Manuel da Costa 
Martins, na categoria de Assistente Operacional 
da carreira geral de Assistente Operacional, na 2.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 2 da 
Tabela Remuneratória Única, no seguimento do 
Aviso n.º 14628/2017, publicado em Diário da 
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República, 2.ª série, n.º 233, de 5 de dezembro de 
2017, para constituição de vínculo de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. 

 
17 de janeiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 28, de 8 de fevereiro de 2019] 
 
 
 
 

AVISO n.º 2428/2019 
 

Discussão pública da delimitação 
da unidade de execução 

da Portela Norte 
 

Tiago Farinha Matias, Vereador da Câmara 
Municipal de Loures, torna público, em 
cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 148.º 
do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), estabelecido pelo Decreto-Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, e ainda nos termos do 
Artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o regime jurídico das 
autarquias locais, que a Câmara Municipal de 
Loures, na sua 29.ª reunião ordinária, realizada 
em 16 de janeiro de 2019, deliberou por 
unanimidade submeter a discussão pública a 
proposta de delimitação da unidade de execução 
da Portela Norte, fixando o prazo de 30 dias úteis, 
com inicio a partir do 5.º dia útil após a publicação 
deste Aviso no Diário da República. 
 
Esta proposta encontra -se disponível para 
consulta dos interessados na página da internet da 
Câmara Municipal, em www.cm-loures.pt, e no 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, sito na Rua Ilha da Madeira, n.º 4, r/c, 
em Loures, todos os dias úteis das 09:00 às 16:00 
horas. 
 
Todos os interessados podem formular por escrito 
as reclamações, observações e sugestões ou 
pedidos de esclarecimento sobre a proposta de 
delimitação da unidade de execução da Portela 
Norte, utilizando para o efeito impresso próprio, 
disponível no Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística e em www.cm-loures.pt. As 
participações devem ser entregues pessoalmente 
ou remetidas por correio para o Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística, na Rua Ilha da 

Madeira, n.º 4 r/c, 2674-501 Loures, ou para o 
endereço de correio eletrónico da Divisão de 
Planeamento e Reabilitação Urbana, 
discussaopublica_dpru@cm-loures.pt. 

 
23 de janeiro de 2019. 

 
O Vereador, 

 
(a) Tiago Farinha Matias 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 30, de 12 de fevereiro de 2019] 
 
 
 
 

AVISO n.º 2506/2019 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho 

de técnico superior, 
na área de formação de Engenharia Mecânica 

Contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 14 
de janeiro de 2019, com Tiago Luís Correia dos 
Santos na categoria de Técnico Superior da 
carreira geral de Técnico Superior, na 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 15 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
14629/2017, publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 233, de 5 de dezembro de 2017, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 

 
22 de janeiro de 2019. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 31, de 13 de fevereiro de 2019] 
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AVISO n.º 2507/2019 
 

Contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 21 
de janeiro de 2019, com Tânia Patrícia Taveira 
Duarte Silva, na categoria de Assistente 
Operacional da carreira geral de Assistente 
Operacional, na 2.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 2 da Tabela Remuneratória Única, 
no seguimento do Aviso n.º 4609/2018, publicado 
em Diário da República, 2.ª série, n.º 68 de 6 de 
abril de 2018, para constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 

 
24 de janeiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 31, de 13 de fevereiro de 2019] 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

AVISO n.º 1922/2019 
 

Em cumprimento do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/6, torna-se público que cessou nestes 
Serviços Intermunicipalizados a relação jurídica de 
emprego público dos seguintes trabalhadores: 
 
Por motivo de aposentação: 
 
Desligado em 2018/07/01: Cassiano de Sousa, 
Assistente Operacional, posição remuneratória 
entre a 6 e a 7; 
Desligado em 2018/07/29: António Vítor Serra 
Simões, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 4; 
Desligado em 2018/07/12: Joaquim Marcelino 
Gomes Marujo, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 4; 
Desligado em 2018/08/01: Carlos Alberto Cardoso 
Gomes, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 8; 

Desligado em 2018/09/01: José António Ninfa 
Gonçalves, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 1; 
Desligado em 2018/11/01: José Rui Tavares 
Santos Pinto, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 3; 
Desligados em 2018/12/01: Rui Manuel Maria 
Madeira, Assistente Operacional, posição 
remuneratória entre a 1 e a 2; Rui Manuel Lopes 
Alves, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 5. 
 
Por motivo de Denúncia do Contrato a pedido do 
trabalhador: 
 
Em 2018/07/24: José António Faial Gomes, 
Técnico de Informática de Grau 2, Nível I. 
Em 2018/09/22: Filipe Miguel Lopes Adrega 
Fonseca, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 9. 
Em 2018/10/19: Sérgio Filipe Marques Jesus, 
Assistente Técnico, posição remuneratória 4. 
Por motivo de Denúncia do Contrato a pedido do 
trabalhador na fase do Período Experimental: 
Em 2018/07/06: Pedro Alexandre Mourato de 
Jesus, Assistente Operacional, na área funcional 
de Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos 
Especiais, posição remuneratória 1. 
Em 2018/10/21: Giovani Ferreira Pias, Assistente 
Operacional, na área funcional de Condutor de 
Máquinas Pesadas e Veículos Especiais, posição 
remuneratória 1. 
 
Por motivo de falecimento: 
 
Em 2018/08/07: Luís Miguel da Silva Ramos, 
Assistente Operacional, posição remuneratória 9. 

 
15 de janeiro de 2019. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 23, de 1 de fevereiro de 2019] 
 
 
 
 

AVISO n.º 1923/2019 
 

Em cumprimento do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/6, torna-se público que foram celebrados 
contratos individuais de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com os 
trabalhadores abaixo identificados: 
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Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2018/07/23, com efeitos a partir de 1 
de setembro de 2018, na sequência do 
Procedimento Concursal Comum, Ref.ª 2/2016, 
para ocupação de postos de trabalho na categoria 
de Assistente Operacional, correspondente à 
publicação do aviso n.º 5194, no Diário da 
República n.º 77, 2.ª série, de 2016/04/20, e por 
recurso à reserva de recrutamento interna 
constituída nos termos do n.º 1 do artigo 40.º da 
Portaria n.º 83-A/2009 de 22/1 com a redação que 
lhe foi dada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6/4, 
com a remuneração correspondente à 1.ª posição 
da tabela remuneratória única: João Pedro Bonita 
Duarte; Henrique Marques da Silva; Alexandre 
Filipe Domingos Vicente; João Pedro Ladeira 
Serafim; e Ricardo Filipe Pereira Costa. 
 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2018/06/22, com efeitos a partir de 1 
de julho de 2018, na sequência do Procedimento 
Concursal Comum, com a Ref.ª 2/2017, para 
ocupação de dois postos de trabalho na categoria 
de Assistente Operacional, na área funcional de 
Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos 
Especiais, a que se refere a publicação do aviso 
n.º 7381, no Diário da República n.º 125, 2.ª série, 
de 2017/06/03, e por recurso à reserva de 
recrutamento interna constituída nos termos da 
Portaria supra identificada, com a remuneração 
correspondente à 1.ª posição da tabela 
remuneratória única: Pedro Alexandre Mourato de 
Jesus; Paulo Jorge Lopes Selas; Giovani Ferreira 
Pias; Tito do Nascimento Preguiça Jacob e 
António Abílio da Conceição Gonçalves. 
 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2018/07/23, com efeitos a partir de 8 
de agosto de 2018, na sequência do Procedimento 
Concursal Comum, com a Ref.ª 4/2017, para 
ocupação de dois postos de trabalho na categoria 
de Técnico Superior, na área funcional de 
Engenharia Química, a que se refere a publicação 
do aviso n.º 12459, no Diário da República n.º 200, 
2.ª série, de 2017/10/17, com a remuneração 
correspondente à 2.ª posição da tabela 
remuneratória única: Andreia Isabel Tomé dos 
Reis, Cláudia Raquel Rodrigues Ferreira. 
 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2018/10/01, com efeitos a partir de 1 
de outubro de 2018, na sequência do 
Procedimento Concursal Comum, com a Ref.ª 
5/2017, para ocupação de um posto de trabalho 
na categoria de Técnico Superior, na área 
funcional de Contabilidade, a que se refere a 

publicação do aviso n.º 12459 no Diário da 
República n.º 200, 2.ª série, de 2017/10/17, com a 
remuneração correspondente à 2.ª posição da 
tabela remuneratória única: Vera Lúcia Rodrigues 
de Figueiredo. 
 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2018/11/05, que ratificou o despacho 
de 2018/10/23 do Vogal do Conselho de 
Administração Paulo Piteira, com efeitos a partir 
de 1 de novembro de 2018, na sequência do 
Procedimento Concursal Comum, com a Ref.ª 
1/2017, para ocupação de três postos de trabalho 
na categoria de Técnico Superior, na área 
funcional de Engenharia Civil, a que se refere a 
publicação do aviso n.º 5781 no Diário da 
República n.º 99, 2.ª série, de 23/05/2017, com a 
remuneração correspondente à 2.ª posição da 
tabela remuneratória única: Rui Manuel Sousa 
Resende; Tiago Luís dos Santos Jorge; e Gualter 
Rúben Calhindro Jesus dos Santos. 
 
 
Por deliberação do Conselho de Administração de 
2018/08/03, com efeitos a 4 de agosto de 2018, 
nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 99.º da 
Lei n.º 35/2014, de 20/6, em virtude de ter ocorrido 
modificação da situação jurídico-funcional da 
trabalhadora, por consolidação definitiva da 
mobilidade na categoria de Assistente 
Operacional, na área funcional de Condutor de 
Máquinas Pesadas e Veículos Especiais, 
mantendo a 1.ª posição remuneratória da tabela 
remuneratória única: Sónia Alexandra de Brito 
Figueiredo. 

 
15 de janeiro de 2019. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 23, de 1 de fevereiro de 2019] 
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AVISO n.º 2371/2019 
 

Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22/1, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6/04, 
informa-se os interessados que a Lista Unitária de 
Ordenação Final do Procedimento Concursal 
Comum para ocupação de um posto de trabalho 
na carreira e categoria de Técnico Superior, na 
área funcional de Direito, em regime de Contrato 
de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 
Indeterminado, com a Ref.ª 3/2017, cuja 
publicitação ocorreu no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 180, aviso n.º 10717 de 2017.09.18, na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201709/0292 e no jornal "Público" do dia 
2017.09.20, foi homologada pelo Conselho de 
Administração em reunião de 21 de janeiro de 
2019, encontrando-se afixada nos placards da 
Divisão de Recursos Humanos no edifício Sede 
destes Serviços Intermunicipalizados, sita na Rua 
Ilha da Madeira, n.º 2, Loures, e disponível para 
consulta na página eletrónica www.simar-
louresodivelas.pt. 

 
 

22 de janeiro de 2019. 
 

A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 
 

(a) Ana Teresa Dinis 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 29, de 11 de fevereiro de 2019] 

 
 
 


