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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

34.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 27 de março de 2019 

 
 
 

Nota: O Sr. Vereador Carlos César Cipriano 
Araújo compareceu à Reunião às 15h12. 

 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Justificadas as faltas da Sr.ª Vereadora Maria Rita 
Colaço Leão e António Manuel Lopes Marcelino à 
presente Reunião. 

 
 
 
 

PRESENÇAS 
 

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

Bernardo Lopes 
 
• Maria Arlete Rodrigues Augusto Barata Simão 
 
• Ivone de Fátima da Cunha Gonçalves 
 
 
 
Senhores Vereadores: 
 
• Tiago Farinha Matias 
 
• Gonçalo Filipe Vintém Caroço 
 
 

• Nuno Ricardo Conceição Dias 
 
• Carlos César Cipriano Araújo 
 
• Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho 
 
• João Manuel Ferreira Calado 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 31.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 13 de 
fevereiro de 2019. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Maria 
Arlete Rodrigues Augusto Barata Simão e os 
Srs. Vereadores João Manuel Ferreira Calado e 
Carlos César Cipriano Araújo, por não terem 
participado naquela Reunião) 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

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

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 161/2019 

 
 

Foi com profunda consternação que, no passado 
dia 26 de março, Portugal acordou com a notícia 
do falecimento de João Vasconcelos, aos 43 anos 
de idade. 
 
Impulsionador da economia digital e da 
capacitação através do conhecimento e da 
inovação, João Vasconcelos contribuiu para o 
renascimento económico do país através do seu 
trabalho na criação de oportunidades, apoio ao 
empreendedorismo e aceleração de empresas 
promovido na fundação da StartUp Lisboa, onde 
assumiu o papel de diretor executivo entre 2011 e 
2015 até ao momento em que integrou o XXI 
Governo Constitucional enquanto Secretário de 
Estado da Indústria. 
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Mas o que notabilizou João Vasconcelos não 
foram os cargos públicos e institucionais que 
desempenhou. Motivador, otimista e agregador, 
possuía uma vitalidade e energia ímpares que 
empregava em tudo o que fazia, como são 
exemplos a liderança do processo de vinda da 
WebSummit para Portugal e a implementação da 
iniciativa Indústria 4.0, com os objetivos de 
acelerar a adoção das tecnologias no tecido 
empresarial português, promover empresas 
tecnológicas portuguesas a nível internacional e 
tornar Portugal um polo atrativo para o 
investimento. 
 
Falava muito de futuro e inspirava todos à sua 
volta com as suas ideias. Lamentavelmente, saiu 
do “processo” com tanto por fazer, tendo Portugal 
perdido um dos melhores da sua geração, um 
visionário e um entusiasta pela promoção da 
sustentabilidade e responsabilidade social das 
empresas. 
 
Os seus contributos para a maturação de novas 
ideias, da visão estratégica de oportunidades de 
negócios e o querer uma sociedade mais moderna 
e justa deverão ser um legado a preservar e 
honrar por muitos anos, tantos ou mais quantos o 
João será uma referência. 
 
Um nome que será sempre lembrado quando se 
pronunciar a palavra Empreendedorismo e a quem 
Portugal, as empresas e o tecido económico 
devem um enorme Obrigado! 
 
 
Face ao exposto, os vereadores do Partido 
Socialista têm a honra de propor que a Câmara 
Municipal de Loures, reunida a 27 de março de 
2019, delibere: 
 
- Guardar um minuto de silêncio em sua 

memória; 
 
- Remeter o presente voto de pesar à família 

enlutada e ao Partido Socialista. 
 
 

Loures, 27 de março de 2019 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 

(a) Sónia Paixão 
 

(a) Arlete Simão 
 

(a) Nuno Dias 
 

(a) Carlos César Araújo 
 

(Aprovado por unanimidade, sendo cumprido 
um minuto de silêncio em memória do falecido, 
não tendo participado na votação o Sr. 
Vereador Carlos César Cipriano Araújo) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

Voto de Congratulação, apresentado pelas Sr.ªs 
Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo PS - 
Partido Socialista, pela participação da Artelier? no 
Festival Burning Man. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 162/2019 

 
O Movimento Associativo constitui uma das 
grandes riquezas do concelho de Loures e tem 
sido, historicamente, um parceiro imprescindível 
para a concretização das atribuições, 
competências e responsabilidades do Estado nos 
domínios da cultura, sociais, desportivos e 
recreativos que importam promover, desenvolver e 
estimular, de modo a reforçar o seu papel 
determinante para o desenvolvimento local. 
 
A Teatro Nacional de Rua - Associação 
Portuguesa de Artes e Teatro de Rua, sediada no 
município de Loures, comemora 20 anos desde a 
fundação da companhia Artelier?, criada por Nuno 
Paulino após a necessidade sentida de afirmar as 
artes de rua no contexto das outras artes e que 
defendesse os artistas e o conceito do que são as 
artes no espaço público. 
 
Com trabalho cimentado na elevação da disciplina 
do teatro de rua no panorama das artes, tem ao 
longo dos anos contribuído para a expressão 
artística e divulgação do património cultural do 
concelho de Loures através de projetos como o 
Art|ó|carro, Plateia, Entre Artes, Jov ‘Arte e 
Biblioteca no Armário, recolhendo reconhecimento 
nacional e também internacional, designadamente 
através da distinção “Honoraria Grant”, um dos 
mais competitivos prémios artísticos do mundo, 
revelando-se recentemente como a primeira obra 
nacional a ser programada no festival Burning 
Man, o principal festival de arte em paisagem e 
cultura alternativa do mundo, com efeitos já na 
edição de 2019. 
 
O Burning Man é hoje um dos maiores eventos 
artísticos a nível mundial, dedicado à arte e à vida 
em comunidade, contando com mais de 50 mil 
participantes. Realizado anualmente no mês de 
agosto, no deserto de Black Rock, no Nevada, nos 
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Estados Unidos da América, não se assemelha a 
um festival tradicional, sendo uma espécie de 
acontecimento disruptivo, aberto a novas emoções 
e vivências. 
 
Embora seja de acesso livre, só os melhores são 
convidados a expor a sua arte e, por isto, a 
Artelier? está entre os melhores e merece o 
reconhecimento público enquanto embaixadores 
do concelho de Loures além-fronteiras. 
 
 
Pelo exposto, os vereadores do Partido Socialista 
têm a honra de propor que a Câmara Municipal de 
Loures, reunida a 27 de março de 2019, delibere: 
 
- Congratular a Associação Teatro Nacional de 

Rua - Associação Portuguesa de Artes e 
Teatro de Rua - pelo convite a participar no 
festival Burning Man em agosto de 2019, 
sendo a primeira companhia artística 
portuguesa a ser convidada a participar neste 
evento; 

 
- Reconhecer a excelência do trabalho 

desenvolvido e promovido pela associação na 
especificidade da disciplina de teatro de rua no 
contexto das artes, alavancando o mais alto 
interesse da cultura no concelho de Loures, 
nacional e internacionalmente. 

 
 

Loures, 27 de março de 2019 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 

(a) Sónia Paixão 
 

(a) Arlete Simão 
 

(a) Nuno Dias 
 

(a) Carlos César Araújo 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. 
Vereadores eleitos pelo PS - Partido Socialista, 
pela criação do Conselho Municipal de Habitação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 163/2019 

 
Considerando que: 
 
- o artigo 65.º da Constituição da República 

Portuguesa consagra a habitação como um 
direito fundamental referindo no seu artigo 1.º 
que “Todos têm direito, para si e para a sua 
família, a uma habitação de dimensão 
adequada, em condições de higiene e conforto 
e que preserve a sua intimidade pessoal e 
privacidade familiar”. 

 
- os municípios dispõem de atribuições no 

domínio da habitação, de acordo com o 
disposto na alínea i) do n.º 2 do artigo 23.º da 
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

 
- há a manifesta necessidade de uma melhor 

articulação na definição de estratégias, bem 
como na consulta para aceção das prioridades 
da política municipal de habitação. 

 
- existe a necessidade de um profícuo diálogo e 

a cooperação institucional entre os vários 
agentes do sector da habitação e a 
administração municipal. 

 
- é imperioso promover a participação das 

comunidades locais e das populações em 
iniciativas tendentes a resolver os respetivos 
problemas habitacionais. 

 
 
Assim, os Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista, presentes na 34.ª Reunião de Câmara, 
de 27/03/2019, recomendam à Câmara Municipal 
a criação de um Conselho Municipal de Habitação, 
mecanismo de participação com fins consultivos, 
que permita ao Município, de forma permanente e 
estruturada, ouvir todos os parceiros sociais do 
sector da Habitação, visando uma melhor 
adequação entre as políticas municipais e os seus 
destinatários e uma melhor cooperação 
institucional entre os vários agentes. 
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Loures, 27 de março de 2019. 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 

(a) Sónia Paixão 
 

(a) Arlete Simão 
 

(a) Nuno Dias 
 

(a) Carlos César Araújo 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Processo disciplinar n.º 16/PDI/2018 
Proposta de aplicação de sanção disciplinar de 
multa. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 130/2019 

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

Caroço, datado de 12 de novembro de 2018, 
foi determinada a instauração do processo 
disciplinar n.º 16/PDI/2018 ao trabalhador 
Xxxxxx, com vínculo de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, na 
carreira/categoria de técnico superior, a 
exercer funções na xxxxxx; 

 
B. A Sr.ª Instrutora nomeada elaborou o 

competente relatório final no qual considera 
que o comportamento do trabalhador 
consubstancia uma infração disciplinar, por 
violação do dever de zelo, previsto no artigo 
73.º, n.º 2, alínea e) e n.º 7 da 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 se aplique 
uma sanção disciplinar de multa, 
correspondente a cinco remunerações base 
diárias, no valor de 401,92 € (quatrocentos e 
um mil e noventa e dois cêntimos), ao 
trabalhador supra identificado, ao abrigo do 
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 180.º, 
n.º 2 do artigo 181.º e 184.º, todos da 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 da 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 ao arguido, o trabalhador Xxxxxx, 

sanção disciplinar de multa, correspondente a 
cinco remunerações base diárias, no valor de 
401,92 € (quatrocentos e um mil e noventa e 
dois cêntimos); 

 
2. Que se promova a notificação da presente 

deliberação ao arguido 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, 19 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por 5 votos a favor, 4 votos contra e 
2 votos em branco, mediante escrutínio 
secreto) 
 
 
 
Proposta de aprovação da isenção de 
comparticipação familiar. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 160/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O filho, nascido a 12/12/2017, de Xxxxxxxx, 

trabalhador da Câmara Municipal de Loures, 
inscrito na creche municipal “Cresce em 
Loures” no ano letivo 2018/2019, se encontra 
ausente desde o dia 29 de outubro de 2018, 
por motivos de doença, conforme respetiva 
declaração médica (em anexo, envelope 
fechado); 
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B. De acordo com o artigo 11.º, n.º 6, alínea c), 
do regulamento da creche municipal “Cresce 
em Loures”, aprovado por deliberação da 
Assembleia Municipal de 21/05/2013, tem-se 
verificado, desde dezembro de 2018, a 
redução na comparticipação familiar de 25%; 

 
C. A situação socioeconómica do agregado 

familiar se alterou; 
 
D. O referido Regulamento (artigo 11.º, n.º 7), 

prevê que “A requerimento do interessado, 
devidamente fundamentado, a 
comparticipação familiar pode ser reduzida, 
suspensa ou dispensada, por deliberação da 
Câmara Municipal quando a situação social e 
económica o justifique”; 

 
E. Considerando o requerimento apresentado 

pelo trabalhador (em anexo, em envelope 
fechado). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 11.º, n.º 7, do regulamento da 
creche municipal “Cresce em Loures”, delibere 
aprovar a isenção da comparticipação familiar 
referente ao filho de Xxxxxxxx, durante todo o 
período de ausência por motivo de falta por 
doença. 

 
 

Loures, 19 de março de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGURANÇA, SAÚDE OCUPACIONAL 
E APOIO PSICOSSOCIAL 

 
Proposta de transferência de verba para o CCDML 
- Centro de Cultura e Desporto do Município de 
Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 158/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Centro de Cultura e Desporto do Município 

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

 
B. De acordo com o estipulado no artigo 5.º deste 

diploma legal, o limite máximo de apoio 
financeiro para instituições criadas pelos 
trabalhadores dos municípios, visando o apoio 
de atividades culturais, recreativas e 
desportivas vocacionadas para aqueles 
trabalhadores, seus funcionários e seus 
familiares é de 3,5% do somatório das 
remunerações e pensões, respetivamente dos 
trabalhadores e aposentados inscritos na 
instituição beneficiária de transferência; 

 
C. No caso do CCDML, esse limite para o ano de 

2019 é de 346.301,14 € (trezentos e quarenta 
e seis mil, trezentos e um euros e catorze 
cêntimos), conforme informado pela UARH 
através do documento 02/DRH/UARH/ATAR 
de 2019/01/15; 

 
D. Na 26.ª Reunião Ordinária, realizada a 21 de 

novembro de 2018, foi aprovada por 
unanimidade a transferência de 17.586,36 € 
(dezassete mil, quinhentos e oitenta e seis 
euros e trinta e seis cêntimos), para apoio à 
aquisição de brinquedos para a Festa de 
Natal, sem prejuízo do acerto de contas a que 
houvesse lugar no ano corrente, mediante a 
apresentação da respetiva fatura e 
deliberação em reunião de Câmara; 

 
E. O CCDML vem, através do ofício com o 

registo de entrada E/13824 de 04-02-2019, 
informar que o valor despendido com a 
aquisição de brinquedos totalizou os 
23.810,59 € (vinte e três mil, oitocentos e dez 
euros e cinquenta e nove cêntimos) e solicitar 
a transferência de 6.224,27 € (seis mil, 
duzentos e vinte e quatro euros e vinte e sete 
cêntimos), valor que corresponde à diferença 
entre o valor total da aquisição de brinquedos 
e o valor já transferido; 
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F. O CCDML enviou em anexo ao referido ofício 
cópia da fatura FA2018/2180318 e da nota de 
crédito NC 2018/2180088 da empresa “Petit 
Ciel, Comércio de brindes e brinquedos, Lda.”, 
correspondentes ao processo de aquisição em 
causa; 

 
G. No orçamento do município, para o ano 

económico de 2019, está prevista verba na 
classificação 03.03/04.07.01.01, plano 
2016/A/1, destinada a apoiar a aquisição de 
brinquedos para a Festa de Natal; 

 
H. Se encontra cumprido o limite estipulado no 

Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea p), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o 
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de 
janeiro, aprovar a transferência de verba para o 
Centro de Cultura e Desporto do Município de 
Loures, com o NIF 501284141, no valor de 
6.224,27 € (seis mil, duzentos e vinte e quatro 
euros e vinte e sete cêntimos). 

 
 

Loures, 19 de março de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 3.ª Alteração ao 
Orçamento 2019 e Opções do Plano 2019-2022. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 131/2019 

 
Considerando que: 
 
A. É necessário proceder ao reforço da dotação 

da rubrica para o Projeto “Rodinhas”, de modo 
a que no dia 1 de abril permita a admissão de 
passageiros com passe “Navegante Loures” e 
“Navegante Metropolitano” e seja ampliado o 
serviço prestado; 

B. A dotação existente é insuficiente e a 
aprovação dos protocolos com a Rodoviária 
de Lisboa deve entrar em vigor a 1 de abril. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do ponto 8.3 do Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação 
vigente, seja aprovada a 3.ª Alteração ao 
Orçamento 2019 e Opções do Plano 2019-2022, 
conforme documento em anexo. 

 
 

Loures, 21 de março 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 PS - Partido Socialista e pelo PPD/PSD - 
Partido Social Democrata) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, a Proposta de 3.ª Alteração ao 
Orçamento 2019 e Opções do Plano 2019-2022 
encontra-se disponibilizada em Anexo, nas 
páginas finais da presente edição. 
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CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 48350/DCA/2018-MA 
Concurso público para aquisição continuada 
de combustíveis a granel e aquisição de 
combustíveis através de cartão eletrónico de 
abastecimento, por lotes, para o Município de 
Loures, os Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), a Gesloures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e 
a Loures Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda. 
Proposta de aprovação do Relatório Final, de 
adjudicação da proposta ordenada em primeiro 
lugar no Lote 1 à concorrente BP Portugal - 
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, S.A., 
de adjudicação da proposta ordenada em primeiro 
lugar no Lote 2 à concorrente Repsol Portuguesa, 
S.A., de aprovação do projeto de minuta do 
contrato a celebrar entre as entidades 
adjudicantes e a entidade adjudicatária BP 
Portugal - Comércio de Combustíveis e 
Lubrificantes, S.A., respeitante ao Lote 1, do 
projeto de minuta do contrato a celebrar entre as 
entidades adjudicantes e a entidade adjudicatária 
Repsol Portuguesa, S.A., respeitante ao Lote 2, de 
liquidação da taxa devida pela respetiva redução 
do contrato a escrito, a pagar pela entidade 
adjudicatária BP Portugal - Comércio de 
Combustíveis e Lubrificantes, S.A., respeitante ao 
Lote 1, de liquidação da taxa devida pela respetiva 
redução do contrato a escrito, a pagar pela 
entidade adjudicatária Repsol Portuguesa, S.A., 
respeitante ao Lote 2, e, no que aos SIMAR diz 
respeito, de aprovação da deliberação do 
Conselho de Administração dos SIMAR, tomada 
na 7.ª reunião extraordinária, datada de 20 de 
março de 2019, de aprovação do Relatório Final, 
da Adjudicação e do Projeto de Minuta do contrato 
a celebrar, através da proposta de deliberação n.º 
149/2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 132/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pelos órgãos 

competentes para contratar das entidades 
adjudicantes Município de Loures, Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
Gesloures - Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda. e Loures Parque - 
Empresa Municipal de Estacionamento, E.M. 
Unipessoal, Lda., foi lançado o concurso 
público, em agrupamento dessas entidades 
adjudicantes, em conformidade com o previsto 

no artigo 16.º, n.º 1, alínea c), artigos 17.º, 
18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), e 39.º, todos do 
Código dos Contratos Públicos (CCP) (na sua 
versão atual), concurso desenvolvido sob o n.º 
de processo 48350/DCA/2018-MA, com vista à 
celebração de contrato para aquisição 
continuada, por lotes, de combustíveis a 
granel, gasóleo simples e gasolina simples 95 
(lote 1) e combustíveis, gasóleo simples e 
gasolina simples 95, em posto do fornecedor, 
mediante uso de cartão eletrónico de 
abastecimento (lote 2); 

 
B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 

de propostas, o júri do procedimento elaborou 
o Relatório Preliminar com análise, avaliação e 
ordenação das propostas apresentadas pelos 
concorrentes em cada um dos lotes, tendo-o 
submetido a audiência prévia com concessão 
de prazo que também já decorreu, tendo sido 
apresentadas observações pelos concorrentes 
no âmbito do exercício desse direito de 
audiência prévia, observações essas cuja 
análise efetuada por parte do júri se mostra 
refletida no teor do Relatório Final; 

 
C. Entretanto, o júri elaborou o Relatório Final 

(que se anexa sob o n.º 1), e que cabe 
submeter à Câmara Municipal de Loures, 
órgão competente para a decisão de contratar 
no que respeita ao Município de Loures, com 
vista à aprovação do mesmo, Relatório Final 
esse que inclui proposta de decisão de 
adjudicação para o Lote 1 (Aquisição de 
combustíveis a granel) da proposta da 
concorrente BP Portugal - Comércio de 
Combustíveis e Lubrificantes, S.A., por ser a 
ordenada em 1.º lugar, com o preço global, 
para um período de vigência contratual de 3 
anos, de 2.897.460,00 € (dois milhões, 
oitocentos e noventa e sete mil, quatrocentos 
e sessenta euros), considerado a partir das 
diversas componentes de preços e descontos 
que integram a sua proposta e os quais se dão 
aqui por integralmente reproduzidos para os 
devidos efeitos legais, sendo que desse preço 
global a fração de despesa para o Município 
de Loures corresponde a 1.154.700,00 € (um 
milhão, cento e cinquenta e quatro mil e 
setecentos euros) e para os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) 
corresponde a 1.742.760,00 € (um milhão 
setecentos e quarenta e dois mil e setecentos 
e sessenta euros), carecendo o Relatório Final 
de ser, igualmente, submetido ao órgão 
competente para contratar de cada uma das 
demais entidades adjudicantes integrantes do 
agrupamento; 
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D. Por seu turno e no que concerne ao Lote 2 
(Aquisição de combustíveis através de cartão 
eletrónico de abastecimento), o Relatório Final 
inclui proposta de decisão de adjudicação da 
proposta da concorrente Repsol Portuguesa, 
S.A., por ser a única admitida, logo ordenada 
em 1.º lugar, com o preço global para um 
período de vigência contratual de 3 anos de 
51.844,80 € (cinquenta e um mil, oitocentos e 
quarenta e quatro euros e oitenta cêntimos), 
considerado a partir das diversas 
componentes de preços e descontos que 
integram a sua proposta e os quais se dão 
aqui por integralmente reproduzidos para os 
devidos efeitos legais, sendo que desse preço 
global a fração de despesa para o Município 
de Loures corresponde a 9.117,00 € (nove mil 
cento e dezassete euros), para a Gesloures - 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda. corresponde a 12.637,80 € 
(doze mil seiscentos e trinta e sete euros e 
oitenta cêntimos) e para a Loures Parque - 
Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., 
Unipessoal, Lda. corresponde a 30.090,00 € 
(trinta mil e noventa euros), carecendo o 
Relatório Final de ser, igualmente, submetido 
ao órgão competente para contratar de cada 
uma das demais entidades adjudicantes 
integrantes do agrupamento; 

 
E. Adjudicadas que sejam as propostas das 

concorrentes ordenadas em 1.º lugar nos 
Lotes 1 e 2, se mostra necessária a 
aprovação, por parte da Câmara Municipal, do 
projeto de minuta do contrato para cada um 
dos contratos a celebrar (minutas essas que 
se anexam sob os n.ºs 2 e 3, respetivamente). 

 
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 a suportar pela entidade 
cocontratante, em cada um dos contratos a 
celebrar. 

 
Considerando ainda que: 
 
G. Importa que a Câmara Municipal de Loures, 

no que à entidade adjudicante SIMAR diz 
respeito, aprove a deliberação do Conselho de 
Administração dos SIMAR, tomada na 7.ª 
reunião extraordinária, datada de 20 de março 
de 2019, de aprovação do Relatório Final, da 
Adjudicação e do Projeto de Minuta dos 
contratos a celebrar, através da Proposta de 
deliberação n.º 149/2019 (proposta essa que 
se anexa sob o n.º 4), tudo no âmbito do 
concurso público sub judice. 

 

Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures, no âmbito do 
concurso público em agrupamento de entidades 
adjudicantes, desenvolvido sob o n.º de processo 
48350/DCA/2018-MA, tendente à celebração de 
contrato para aquisição continuada, por lotes, de 
combustíveis a granel, gasóleo simples e gasolina 
simples 95 (lote 1) e combustíveis, gasóleo 
simples e gasolina simples 95, em posto do 
fornecedor, mediante uso de cartão eletrónico de 
abastecimento (lote 2), e nos termos do disposto 
na alínea dd) do número 1 do artigo 33.º do Anexo 
I da Lei n.º 75/2013 de 12/09, nos artigos 73.º, 
76.º, 98.º, e números 3 e 4 do artigo 148.º, todos 
do Código dos Contratos Públicos (na sua versão 
atualizada), bem como do disposto no artigo 18.º 
do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, delibere aprovar: 
 
1. O Relatório Final, com a inerente aprovação 

da decisão de adjudicação da proposta 
ordenada em primeiro lugar no Lote 1 
(aquisição continuada de combustíveis a 
granel, gasóleo simples e gasolina simples 
95), a proposta da concorrente BP Portugal - 
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, 
S.A., pelo preço global de 2.897.460,00 € (dois 
milhões, oitocentos e noventa e sete mil, 
quatrocentos e sessenta euros), sendo que 
desse preço global a fração de despesa para o 
Município de Loures corresponde a 
1.154.700,00 € (um milhão, cento e cinquenta 
e quatro mil e setecentos euros) e para os 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) corresponde a 
1.742.760,00€ (um milhão setecentos e 
quarenta e dois mil e setecentos e sessenta 
euros), bem como com a inerente aprovação 
da decisão de adjudicação da proposta 
ordenada em primeiro lugar no Lote 2 
(Aquisição de combustíveis através de cartão 
eletrónico de abastecimento), a proposta da 
concorrente Repsol Portuguesa, S.A., pelo 
preço global de 51.844,80 € (cinquenta e um 
mil, oitocentos e quarenta e quatro euros e 
oitenta cêntimos), sendo que desse preço 
global a fração de despesa para o Município 
de Loures corresponde a 9.117,00 € (nove mil 
cento e dezassete euros), para a Gesloures - 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda. corresponde a 12.637,80 € 
(doze mil seiscentos e trinta e sete euros e 
oitenta cêntimos) e para a Loures Parque - 
Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., 
Unipessoal, Lda. corresponde a 30.090,00 € 
(trinta mil e noventa euros); 
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2. O projeto de minuta do contrato a celebrar 
entre as entidades adjudicantes e a entidade 
adjudicatária BP Portugal - Comércio de 
Combustíveis e Lubrificantes, S.A., respeitante 
ao Lote 1 (aquisição continuada de 
combustíveis a granel, gasóleo simples e 
gasolina simples 95) do procedimento; 

 
3. O projeto de minuta do contrato a celebrar 

entre as entidades adjudicantes e a entidade 
adjudicatária Repsol Portuguesa, S.A., 
respeitante ao Lote 2 (Aquisição de 
combustíveis através de cartão eletrónico de 
abastecimento) do procedimento; 

 
4. A liquidação da taxa devida pela respetiva 

redução do contrato a escrito, a pagar pela 
entidade adjudicatária BP Portugal - Comércio 
de Combustíveis e Lubrificantes, S.A., 
respeitante ao Lote 1; 

 
5. A liquidação da taxa devida pela respetiva 

redução do contrato a escrito, a pagar pela 
entidade adjudicatária Repsol Portuguesa, 
S.A., respeitante ao Lote 2; 

 
6. No que aos SIMAR diz respeito, a deliberação 

do Conselho de Administração dos SIMAR, 
tomada na 7.ª reunião extraordinária, datada 
de 20 de março de 2019, de aprovação do 
Relatório Final, da Adjudicação e do Projeto 
de Minuta do contrato a celebrar, através da 
proposta de deliberação n.º 149/2019. 

 
 

Loures, 21 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
AQUISIÇÃO 

 
a) 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, neste ato 
representado por Bernardino José Torrão 
Soares, que também usa assinar Bernardino 
Soares, como Primeiro Outorgante, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, e também na qualidade de 
Presidente do Conselho de Administração dos 
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 
designados por Segundo Contraente 

 
e 
 
b) ……………… , pessoa coletiva número ……. , 
com sede na ………………….. , Freguesia de 
……………. , 
Município de ………. , C.P. ….. - … , endereço 
eletrónico ………………………  e número de 
telecópia …………… , com o capital social de 
…………. € matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de ………. , adiante designada 
por Terceiro Contraente, neste ato representada 
por …………. , Terceiro Outorgante, na qualidade 
de ……….. da mencionada sociedade, conforme 
Certidão Permanente do Registo Comercial online 
visualizada na presente data, através do código de 
acesso …… - …….. - ……….. . 
 
Tendo em conta as Regras de Entendimento para 
a Constituição de Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes celebrado entre o Município de 
Loures, os Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, a Gesloures, Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal. Lda., e a Loures Parque 
- Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., em 
6 de dezembro de 2018. 
 
Tendo em conta as deliberações: 
 
a) da Câmara Municipal de Loures, tomada na 

sua 28.ª Reunião Ordinária, realizada em 19 
de dezembro de 2018; 

b) da Câmara Municipal de Odivelas, tomada na 
sua 1.ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de 
janeiro de 2019; 

c) do Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, tomada na 
sua 28.ª Reunião Ordinária, realizada em 17 
de dezembro de 2018; 

d) do Conselho de Administração da Gesloures, 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda., tomada na sua reunião de 
13 dezembro de 2018; 

e) do Conselho de Administração da Loures 
Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento. E.M. Unipessoal, Lda., 
tomada na sua reunião de 7 de dezembro de 
2018 que aprovaram o início do procedimento 
de Concurso Público e respetivas peças, 
publicitado na 2.ª Série do Diário da República 
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número 9, de 14 de janeiro de 2019, bem 
como no Jornal Oficial da União Europeia 
número 2019/S 012-023304, de 17 de janeiro 
de 2019, e disponibilizado no dia 14 de janeiro 
de 2019 na plataforma VortalNext. 

 
Tendo, também, em conta as deliberações de 
adjudicação e de aprovação da minuta de 
contrato, tomadas: 
 
a) pela Câmara Municipal de Loures na sua … .ª 

Reunião Ordinária, realizada em .... de ……..  
de 2019; 

b) pela Câmara Municipal de Odivelas, tomada 
na sua … .ª Reunião Ordinária, realizada em 
.... de ……..  de 2019; 

c) pelo Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas tomada na 
sua ... .ª Reunião Ordinária em … de ….. de 
2019; 

d) pelo Conselho de Administração da 
Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., na sua reunião de … 
de …… de 2019; 

e) pelo Conselho de Administração da Loures 
Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M. Unipessoal, Lda., na 
sua reunião de … de ….. de 2019. 

 
 
Nos termos do disposto no artigo 96.º 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 Terceiro Contraente 
obriga-se ao fornecimento continuado de 
combustíveis a granel - 2.925.000 l (dois milhões 
novecentos e vinte e cinco mil litros) de gasóleo 
simples e 243.000 l (duzentos e quarenta e três 
mil litros) de gasolina simples 95 identificado no 
Caderno de Encargos como Lote 1, nas 
quantidades descritas no Anexo I do Caderno de 
Encargos e no Anexo I do Programa do Concurso. 
 
2. O fornecimento, objeto do presente contrato, é 

efetuado para o Primeiro e Segundo 
Contraentes, de acordo com as quantidades e 
especificações técnicas definidos na 19.ª 
Cláusula do Caderno de Encargos, no Anexo 
I, na Proposta do Terceiro Contraente e seus 
esclarecimentos e ainda, de acordo com as 
restantes cláusulas do referido Caderno de 
Encargos, e demais elementos escritos e 
patenteados, documentos que, aqui se dão 
por integralmente reproduzidos e que ficam 
arquivados, constituindo parte integrante do 
presente contrato, de acordo com o previsto 
no artigo 96.º do Código dos Contratos 
Públicos. 

Cláusula Segunda - 1. O presente contrato tem 
um período de vigência de 3 (três) anos, com 
início de produção de efeitos no dia 1 de julho de 
2019, salvo se o visto do Tribunal de Contas for 
conferido após essa data, sendo que nesse caso o 
contrato produz efeitos a partir da data de 
atribuição do visto. 
 
2. O termo do contrato verifica-se no dia 30 de 

junho de 2022 ou com a integral realização da 
despesa, consoante o facto que se verificar 
primeiro, relativamente a: 

 
a) - Primeiro Contraente - ……. € 
(……………………….); 
b) - Segundo Contraente - ……. € 
(……………………….); 
 
3. Na contagem do prazo consideram-se 

incluídos todos os dias decorridos a partir da 
data de início da vigência do contrato. 

 
Cláusula Terceira - Constituem obrigações do 
Terceiro Contraente: 
 
1. Fornecer os bens aos Primeiro e Segundo 

Contraentes, conforme o preço, os descontos, 
os requisitos técnicos e níveis de serviços 
acordados. 

 
2. Instalar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis, contados após o início de produção de 
efeitos do contrato, terminal exterior e 
respetivo software de gestão de dados de 
reabastecimento para o posto de 
abastecimento de combustíveis do Primeiro 
Contraente (duas bombas de gasóleo e uma 
de gasolina) sito na Rua do Funchal (Oficinas 
Municipais de Loures). Fanqueiro, 2670-364 
Loures, e para o posto de abastecimento de 
combustíveis do Segundo Contraente (três 
bombas de gasóleo e uma de gasolina) sito na 
Rua Francisco Canas, Sete Casas, Loures, 
possuindo as características (terminal e 
software) seguintes: 

 
Características do terminal exterior 
 
O terminal exterior deverá ser um equipamento 
estanque, resistente aos agentes atmosféricos e 
corrosão, de fácil manuseamento por parte dos 
usuários, tendo as seguintes características: 
 
Ser compatível com o software de gestão de 
dados de reabastecimento. 
Permitir o rastreamento de todas as operações de 
abastecimento da frota. 
Ter ecrã de LCD com visor (de alto contraste que 
permita fácil visualização das mensagens) e 
teclado de alta resistência com caracteres 
alfanuméricos. 
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Ter leitor de cartões/tags através de contactless. 
Capacidade de memória ≥ 10.000 transações e 
10.000 entradas. 
Interface de dados. 
Permitir a autenticação através (identificação de 
usuários e veículos com a respetiva 
quilometragem). 
Ter bateria de lítio como fonte de alimentação. 
Permitir controlar os dispensadores em 
conformidade com o existente no posto de 
abastecimento. 
Fonte de alimentação de 230 V AC. 
 
Características do software de gestão de dados de 
reabastecimento 
 
O sistema de gestão de dados de reabastecimento 
deverá permitir uma automação do trabalho 
administrativo inerente com o tratamento de dados 
de reabastecimento, permitindo monitorizar e aferir 
o desempenho e consumo da frota municipal e 
terá de possuir as seguintes componentes: 
 
Ser compatível com o terminal exterior. 
Ter devida licença de utilização. 
Ser em língua portuguesa ou possuir manual do 
utilizar em português. 
Permitir a definição prévia de acessos e 
permissões. 
Ao nível de administrador permitir a gestão (criar, 
modificar, eliminar, associar) contratos, cartões ou 
tags, veículos, condutores, produtos, outros 
diretamente relacionados com a gestão do posto. 
Permitir que a transferência de dados seja 
baseada em modelo pré-definido, que poderá ser 
realizada de forma manual ou automática com 
agendamento. 
Permitir que possa ser criado novo modelo de 
transferência de dados ou excluído algum 
existente. 
Permitir a importação/exportação de determinados 
ficheiros de ou para um servidor (exemplo: CSV, 
XML ou TXT). 
Caso o Software disponibilizado pelo Terceiro 
Contraente não seja o atualmente utilizado pelo 
Primeiro e Segundo Contraentes (HECPOLL., 
versão 3,0,10), o Terceiro Contraente terá de 
garantir a migração dos dados e de configurações 
da atual aplicação para a que venha ser 
implementada. 
Se o terminal de gestão dos abastecimentos a 
instalar pelo Terceiro Contraente não for 
compatível com os cartões (Tags/Chips) de viatura 
atualmente atualizados pelo Primeiro e Segundo 
Contraentes (RFID), o Terceiro Contraente terá de 
fornecer novos cartões (Tags/Chips) e efetuar a 
configuração dos mesmos, sem custos para o 
Primeiro e Segundo Contraentes. 

Permitir que a função importar e exportar tenha 
por sustentação modelos, que identificam o tipo de 
dados a ser importados/exportados para aplicação 
ou servidor. 
Permitir gerar vários tipos de relatórios que 
servirão para fins estatísticos por parte desta 
edilidade (exemplos: consumo do veículo, análise 
do veículo, lista de transações, por tipologia de 
combustíveis, outros). 
Permitir aferir os níveis de stock de combustíveis 
com emissão de relatórios (por tanque, por 
produto, por intervalos de datas). 
Permitir que os relatórios sejam passíveis de 
impressão A4 e/ou A3, exportação em PDF, 
JPEG, EXCEL OLE, EXCEL XML e CSV). 
Permitir que seja realizada de forma automática 
uma cópia de segurança de dados, em 
determinados intervalos com parâmetros a serem 
definidos tecnicamente. 
Durante todo o período de execução contratual o 
Terceiro Contraente fica obrigado a efetuar as 
atualizações necessárias ao bom funcionamento 
do software. 
 
3. Apresentar no prazo conferido para a 

instalação referida no número anterior um 
plano para providenciar formação inicial aos 
utilizadores do referido sistema (terminal 
exterior e respetivo software de gestão de 
dados de reabastecimento para o posto de 
abastecimento de combustíveis). 

 
4. No final do contrato a propriedade dos 

terminais exteriores e dos softwares de gestão 
de dados de reabastecimento mencionados no 
número 2 passam para a titularidade do 
Primeiro Contraente e do Segundo 
Contraente, sem necessidade de observância 
de formalidades para tal transferência de 
titularidade e sem quaisquer ónus ou 
encargos. 

 
5. Disponibilizar, no prazo conferido para a 

instalação referida no número 2 os acessos 
independentes do software de gestão de 
fornecimento em 2 (dois) computadores para o 
Primeiro Contraente e em 6 (seis) 
computadores para o Segundo Contraente, 
nos moldes previstos no número 12 da Secção 
”A - Lote 1 (Aquisição de combustíveis a 
granel)” da cláusula 19.ª do Caderno de 
Encargos. 

 
6. Durante todo o período de vigência contratual 

o Terceiro Contraente deverá assegurar a 
manutenção preventiva nos moldes 
apresentados no plano pedido na cláusula 12.ª 
do Programa do Concurso e deverá assegurar 
a manutenção curativa dos postos de 
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abastecimento de combustíveis do Primeiro e 
Segundo Outorgantes de acordo com o 
seguinte: 

 
a) Os pedidos de assistência técnica serão 

realizados por parte do Primeiro e Segundo 
Contraentes através de telefone ou e-mail ao 
Terceiro Contraente que deverá facultar 
contactos e identificar elemento que servirá de 
interlocutor. 

b) Sempre que se constate um pedido de 
assistência técnica o Terceiro Contraente 
compromete-se a realizar as devidas 
diligências para deslocação de técnico para 
reparação de todas as avarias nos prazos 
máximos e nas condições de intervenção 
seguintes: 

 
Os prazos de intervenção: 
 
Imediato - Sempre que existam problemas a 
resolver que coloquem em causa a segurança de 
pessoas e bens, independentemente de serem 
causados por acidente, desgaste ou deterioração 
do equipamento. O prazo para esta intervenção 
não deverá ultrapassar as 8 (oito) horas laborais, 
após receção do pedido. 
 
Urgente - A efetuar no período máximo de 24 
(vinte e quatro) horas laborais, após o pedido e 
sempre que os problemas a resolver não 
coloquem em causa a segurança de pessoas e 
bens, mas impossibilitem o abastecimento. 
 
Normal - a efetuar antes de decorridos 5 (cinco) 
dias úteis e após receção do pedido e desde que 
os problemas a resolver não sejam classificados 
como intervenção Imediata ou Urgente. 
 
7. Proceder às entregas do combustível 

solicitado no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas contadas a partir do momento da 
solicitação do Primeiro e Segundo 
Contraentes para o efeito. 

 
8. Para o Primeiro Contraente, o Terceiro 

Contraente deve proceder às entregas dos 
combustíveis nos dias úteis da semana entre 
as 09 horas e as 12 horas e entre as 14 horas 
e as 17 horas e para o Segundo Contraente, o 
Terceiro Contraente deve proceder às 
entregas dos combustíveis nos dias úteis da 
semana entre as 10 horas e as 11h30m e 
entre as 14h30m e as 16 horas. 

 
9. Fornecer quantidades mínimas de encomenda 

de 5000 l (cinco mil litros) de gasóleo e 
quantidades mínimas de encomenda de 4000 l 
(quatro mil litros) de gasolina. 

Indicar os endereços de e-mail, fax ou outros, 
designadamente de portal eletrónico, válidos 
para efeito da respetiva evidenciação do 
pedido, para onde o Primeiro e Segundo 
Contraentes deverão dirigir os pedidos de 
fornecimento dos combustíveis, indicação de 
endereços essa a ser feita no prazo máximo 
de 48 horas após o início de vigência do 
contrato e através do e-mail dca@cm-loures.pt 
para o Primeiro Contraente e através do e-mail 
geral@simar-Iouresodivelas.pt para o 
Segundo Contraente. 

 
Cláusula Quarta - Os fornecimentos, objeto do 
presente contrato são entregues no que diz 
respeito ao: 
 
a) Primeiro Contraente no Posto Municipal de 

Combustíveis de Loures, sito na Rua do 
Funchal (Oficinas Municipais de Loures), 
Fanqueiro, 2670-364 Loures; 

b) Segundo Contraente na Rua Francisco 
Cannas, Sete casas, Loures. 

 
Cláusula Quinta - 1. Pelos fornecimentos 
efetuados, previstos na Cláusula Primeira, o 
Primeiro e Segundo Contraentes obrigam-se a 
pagar ao Terceiro Contraente o preço global de 
…… € (……………), acrescido de IVA - Imposto 
sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor 
se legalmente devido, assim distribuído: 
 
a) para o Primeiro Contraente, o preço global de 

……. € (……………..), acrescido de IVA - 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa 
legal em vigor se legalmente devido. 

b) Para o Segundo Contraente, o preço global de 
……. € (……………) acrescido de IVA - 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa 
legal em vigor se legalmente devido. 

 
2. Os encargos resultantes do presente contrato 

serão satisfeitos pelas dotações orçamentais 
seguintes: 

 
- Câmara Municipal de Loures: 
 
classificação orgânica: ……. , classificação 
económica …………. , classificação funcional 
……….. , número de rubrica de Plano …………. , 
com o número de compromisso ……….. , datado 
de … de ……. de 2019. 
 
- Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas: 
classificação orgânica: ……… , classificação 
económica: ...,......., com o número de 
compromisso ………… . 
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Cláusula Sexta - 1. Os pagamentos devidos pelos 
Primeiro e Segundo Contraentes, serão efetuados 
nos termos definidos na cláusula 11.ª do Caderno 
de Encargos. 
 
2- Em caso de discordância por parte do Primeiro 

e do Segundo Contraentes, quanto aos 
valores indicados na fatura, estes 
comunicarão ao Terceiro Contraente, por 
escrito, os respetivos fundamentos, ficando o 
Terceiro Contraente obrigado a prestar os 
esclarecimentos necessários ou a proceder à 
emissão de nova fatura corrigida. 

 
3- Os Primeiro e Segundo Contraentes são 

responsáveis pelo pagamento dos 
fornecimentos que lhes forem efetuados pelo 
Terceiro Contraente. Assim, durante a 
execução do contrato nem o Primeiro, nem o 
Segundo Contraentes assumem qualquer 
responsabilidade solidária, ou de qualquer 
outra natureza, com os demais, 
designadamente no que respeita, 
eventualmente, a situações de incumprimento 
em matéria de pagamento dos fornecimentos 
prestados. 

 
Cláusula Sétima - As cauções oferecidas para 
execução do presente contrato foram prestadas 
através de: 
 
a) …………. número……….. , apólice CA 

………….. , emitida pela ……………. , com 
sede no ……….., em ... de ……….. de 2019, 
no valor de ………. € (…………….), a favor do 
Município de Loures, correspondente a 5% do 
preço contratual.  

b) …………número ………… , apólice 
CA……….. , emitida pela …………. , com 
sede no ……………, em ... de ……….de 2019, 
no valor de …………. € (…………………), a 
favor dos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), correspondente a 5% do 
preço contratual. 

 
Cláusula Oitava - 1- O incumprimento das 
obrigações contratuais que do presente contrato 
resultam para o Terceiro Contraente, sujeita-o às 
penalizações previstas na cláusula 8.ª do Caderno 
de Encargos. 
 
2- No caso de aplicação de penalidades, o 

Primeiro e Segundo Contraentes comunica-a 
fundamentadamente ao Terceiro Contraente, 
sendo o respetivo montante deduzido no preço 
a pagar na fatura do mês seguinte. 

 

3- A aplicação de penalidades não exime o 
Terceiro Outorgante do cumprimento das suas 
obrigações contratuais em falta. 

 
Cláusula Nona - Para todas as questões 
emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro. 
 
Cláusula Décima - 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, 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 Terceiro Contraente. 

 
Cláusula Décima Primeira - Foram nos termos e 
para os efeitos do disposto no artigo 290.º- A do 
Código dos Contratos Públicos, designados 
gestores do contrato os Técnicos seguintes: 
 
- Pelo Primeiro Contraente: Eng.º Francisco 

Teixeira 
 
- Pelo Segundo Contraente: Dr. Luís Miguel 

Silva  
 
Cláusula Décima Segunda - 1. As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por e-mail para os seguintes endereços 
eletrónicos: 
 
MUNICÍPIO DE LOURES: dca@cm-loures.pt 
 
SIMAR: geral@simar-louresodivelas.pt 
 
2. Qualquer alteração das informações de 

contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada aos outros contraentes. 

 
Assim o disseram e outorgaram. 
 
Pelo Terceiro Contraente foram exibidos os 
seguintes documentos: 
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- Declaração do Instituto da Segurança Social, 
I.P., válida até .... de …... de 2019, 
comprovativa da situação contributiva; 

- Cópia da Certidão do Serviço de Finanças 
de…… […..], válida até .... de………. de 2019, 
comprovativa da regularização da situação 
tributária; 

- Certificados do Registo Criminal dos titulares 
dos órgãos sociais. 

 
 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
AQUISIÇÃO 

 
a) 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, Primeiro 
Outorgante, que também usa assinar 
Bernardino Soares, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Loures; 

 
b) Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, 

E.M., Unipessoal, Lda., pessoa coletiva 
número 502814063, com sede na Rua António 
Caetano Bernardo, Piscinas Municipais de 
Loures, Freguesia e Município de Loures, 
endereço eletrónico geral@gesloures.pt e 
telecópia número 219896911, com o capital 
social de 3562.000,00 euros, matriculada na 
Conservatória do Registo Predial/Comercial de 
Loures, adiante designada por Segundo 
Contraente, neste ato representada por 
Regina Célia Gonçalves Agostinho Janeiro, 
Segundo Outorgante, na qualidade de 
Presidente do Conselho de Administração da 
mencionada entidade pública empresarial, 
conforme ata n.º 1 da Assembleia Geral de 21 
de janeiro de 2019; 

 
c) Loures Parque, Empresa Municipal de 

Estacionamento, E.M,. Unipessoal, Lda., 
pessoa coletiva número 505072947, com seda 
na Avenida Dr. António Carvalho de 
Figueiredo, n.º 28 A, Freguesia e Município de 
Loures, endereço eletrónico 
lourespargue@louresparque.pt e telecópia 
número 2198212773 com capital social de 
798.076,64 euros, matriculada na 
Conservatória do Registo Predial/Comercial de 
Loures adiante designada por Terceiro 
Contraente, neste ato representado por José 
Esteves Ferreira, na qualidade de Presidente 

do Conselho de Administração da mencionada 
entidade pública empresarial, conforme ata n.º 
1 da Assembleia Geral de 18 de janeiro de 
2019. 

 
e 
 
d) …………….. , pessoa coletiva número …….. , 

com sede na ………….., Freguesia de ……….. 
, Município de ……….. , C.P. ….. - …. , 
endereço eletrónico ……………. e número de 
telecópia  …………. , com o capital social de 
…………… €, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de …………… , adiante 
designada por Quarto Contraente, neste ato 
representada por ……….., Quarto Outorgante, 
na qualidade de………………… da 
mencionada sociedade, conforme Certidão 
Permanente do Registo Comercial online 
visualizada na presente data, através do 
código de acesso …… - ……. - …… . 

 
 
Tendo em conta as Regras de Entendimento para 
a Constituição de Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes celebrado entre o Município de 
Loures, os Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, a Gesloures, Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., e a Loures Parque 
- Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., 
Unipessoal, em 6 de dezembro de 2018. 
 
 
Tendo, em conta as deliberações: 
 
a) da Câmara Municipal de Loures, tomada na 

sua 28.ª Reunião Ordinária, realizada em 19 
de dezembro de 2018; 

b) da Câmara Municipal de Odivelas, tomada na 
sua 1.ª Reunião Ordinária, realizada em 9 de 
janeiro de 2019; 

c) do Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, tomada na 
sua 28.ª Reunião Ordinária, realizada em 17 
de dezembro de 2018; 

d) do Conselho de Administração da Gesloures, 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda., tomada na sua reunião de 
13 de dezembro de 2018; 

e) do Conselho de Administração da Loures 
Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento. E.M. Unipessoal, Lda., 
tomada na sua reunião de 7 de dezembro de 
2018 que aprovaram o início do procedimento 
de Concurso Público e respetivas peças, 
publicitado na 2.ª Série do Diário da República 
número 9, de 14 de janeiro de 2019, bem 
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como no Jornal Oficial da União Europeia 
número 2019/S 012-023304, de 17 de janeiro 
de 2019, e disponibilizado no dia 14 de janeiro 
de 2019 na plataforma VortalNext. 

 
 
Tendo, também, em conta as deliberações de 
adjudicação e de aprovação da minuta de 
contrato, tomadas: 
 
a) pela Câmara Municipal de Loures na sua … .ª 

Reunião Ordinária, realizada em .... de ……. 
de 2019; 

b) pela Câmara Municipal de Odivelas, tomada 
na sua … .ª Reunião Ordinária, realizada em 
.... de….....de 2019; 

c) pelo Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, tomada na 
sua … .ª Reunião Ordinária em … de …….. de 
2019; 

d) pelo Conselho de Administração da 
Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, 
E,M., Unipessoal, Lda., na sua reunião de …. 
de …….. de 2019; 

e) pelo Conselho de Administração da Loures 
Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento. E.M. Unipessoal, Lda., na 
sua reunião de … de …….. de 2019 nos 
termos do disposto no artigo 96.º 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 Quarto Contraente 
obriga-se ao fornecimento continuado de 
combustível em posto fornecedor através de 
cartão eletrónico de abastecimento - 50.100 l 
(cinquenta mil e cem litros) de gasóleo simples e 
1.500 l (mil e quinhentos litros) de gasolina 
simples 95, identificado no Caderno de Encargos 
como Lote 2, nas quantidades descritas no Anexo 
II do Caderno de Encargos e no Anexo II do 
Programa do Concurso. 
 
2. O fornecimento, objeto do presente contrato, é 

efetuado para o Primeiro, Segundo e Terceiro 
Contraentes, de acordo com as quantidades e 
especificações técnicas definidos na 19.ª 
Cláusula do Caderno de Encargos, no Anexo 
I, na Proposta do Quarto Contraente e seus 
esclarecimentos e ainda, de acordo com as 
restantes cláusulas do referido Caderno de 
Encargos, e demais elementos escritos e 
patenteados, documentos que aqui se dão por 
integralmente reproduzidos e que ficam 
arquivados, constituindo parte integrante do 

presente contrato, de acordo com o previsto 
no artigo 96.º do Código dos Contratos 
Públicos. 

 
Cláusula Segunda - 1. O presente contrato tem 
um período de vigência de 3 (três) anos, com 
início de produção de efeitos no dia 01 de julho de 
2019, salvo se o visto do Tribunal de Contas for 
conferido após essa data, sendo que nesse caso o 
contrato produz efeitos a partir da data de 
atribuição do visto. 
 
2. O termo do contrato verifica-se no dia 30 de 

junho de 2022 ou com a integral realização da 
despesa, consoante o facto que se verificar 
primeiro, relativamente a: 

 
Primeiro Contraente - …….. € (……………); 
Segundo Contraente - …….. € (……………); 
Terceiro Contraente - …….. € (……………). 
 
3. Na contagem do prazo consideram-se 

incluídos todos os dias decorridos a partir da 
data de início da vigência do contrato. 

 
Cláusula Terceira - Constituem obrigações do 
Quarto Contraente: 
 
1. Fornecer os bens aos Primeiro, Segundo e 

Terceiro Contraentes, conforme o preço, os 
descontos, os requisitos técnicos e níveis de 
serviços acordados. 

 
2. Proceder à entrega dos cartões, a título 

gratuito, num prazo máximo de 8 (oito) dias 
seguidos, contados a partir da solicitação do 
Primeiro, Segundo e Terceiro Contraentes 
para o efeito. 

 
3. Proceder à reemissão do cartão a título 

gratuito, sempre que necessário, desde que a 
reemissão ocorra por causa não imputável ao 
utilizador, igualmente no prazo máximo de 8 
(oito) dias seguidos contados a partir da 
solicitação do Primeiro, Segundo e Terceiro 
Contraentes para o efeito. 

 
4. Apresentar lista com a quantidade e 

localização dos postos públicos de 
fornecimento de que dispõe em todo o 
território nacional. 

 
5. Proceder à reemissão de cartões, por facto 

imputável ao Primeiro, Segundo e Terceiro 
Contraentes, num prazo máximo de 8 (oito) 
dias seguidos, contados a partir da solicitação 
do Primeiro, Segundo e Terceiro Contraentes 
para o efeito, pelo preço unitário adjudicado e 
até à quantidade máxima de 18 (dezoito) 
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cartões para o Primeiro Contraente, 5 (cinco) 
para o Segundo Contraente e 9 (nove) para o 
Terceiro Contraente.  

 
Cláusula Quarta - os cartões são entregues no 
que diz respeito ao: 
 
a) Primeiro Contraente na Divisão de 

Transportes e Oficinas, na Rua do Funchal 
(Oficinas Municipais de Loures), Fanqueiro, 
2670-364 Loures; 

b) Segundo Contraente na sede, sita na Piscina 
Municipal de Santo António dos Cavaleiros, 
sita no Parque Urbano, 2660-204 Santo 
António dos Cavaleiros; 

c) Terceiro Contraente, na Avenida Dr. António 
Carvalho de Figueiredo, n.° 28 A, 2670-
405Loures. 

 
Cláusula Quinta - 1. Pelos fornecimentos 
efetuados, previstos na Cláusula Primeira, o 
Primeiro, Segundo e Terceiro Contraentes 
obrigam-se a pagar ao Quarto Contraente, o preço 
global de …….. € (………….), acrescido de IVA - 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal 
em vigor se legalmente devido, assim 
distribuído: 
 
a) para o Primeiro Contraente, o preço global de 

………..€ (……….), acrescido de IVA - 
Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa 
legal em vigor se legalmente devido. 

b) para o Segundo Contraente, o preço global de 
………..€ (……….), acrescido de IVA - 
Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa 
legal em vigor se legalmente devido. 

c) para o Terceiro Contraente, o preço global de 
………..€ (……….), acrescido de IVA - 
Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa 
legal em vigor se legalmente devido. 

 
2. Os encargos resultantes do presente contrato 
serão satisfeitos pelas dotações orçamentais 
seguintes: 
 
Câmara Municipal de Loures: 
 
classificação orgânica: …….. , classificação 
económica: ………. , classificação funcional 
………….. , número de rubrica de Plano: ……….., 
com o número de compromisso ……….. , datado 
de . .. de ………. de 2019. 
 
Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, E,M. 
Unipessoal, Lda. - inscrito na rubrica …….. . 
 
Loures Parque, Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda. - inscrito 
na rubrica ………. . 

Cláusula Sexta - 1. Os pagamentos devidos pelos 
Primeiro, Segundo e Terceiro Contraentes, serão 
efetuados nos termos definidos na cláusula 11.ª do 
Caderno de Encargos.  
 
2. Em caso de discordância por parte do 

Primeiro, do Segundo e do Terceiro 
Contraentes, quanto aos valores indicados na 
fatura, estes comunicarão ao Quarto 
Contraente, por escrito, os respetivos 
fundamentos, ficando o Quarto Contraente 
obrigado a prestar os esclarecimentos 
necessários ou a proceder à emissão de nova 
fatura corrigida.  

 
3. Os Primeiro, Segundo e Terceiros Contraentes 

são responsáveis pelo pagamento dos 
fornecimentos que lhes forem efetuados pelo 
Quarto Contraente. Assim, durante a 
execução do contrato nem o Primeiro, nem o 
Segundo, nem o Terceiro Contraentes, 
assumem qualquer responsabilidade solidária, 
ou de qualquer outra natureza, com os 
demais, designadamente no que respeita, 
eventualmente, a situações de incumprimento 
em matéria de pagamento dos fornecimentos 
prestados. 

 
Cláusula Sétima - 1. O incumprimento das 
obrigações contratuais que do presente contrato 
resultam para o Quarto Contraente, sujeita-o às 
penalizações previstas na cláusula 8.ª do Caderno 
de Encargos. 
 
2. No caso de aplicação de penalidades, o 

Primeiro, Segundo e Terceiro Contraentes 
comunica-a fundamentadamente ao Quarto 
Contraente, sendo o respetivo montante 
deduzido no preço a pagar na faturação no 
mês seguinte. 

 
3. A aplicação de penalidades não exime o 

Quarto Contraente do cumprimento das suas 
obrigações contratuais em falta. 

 
Cláusula Oitava - Para todas as questões 
emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo do 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, a proposta 
adjudicada e os esclarecimentos sobre a 
mesma, prestados pelo adjudicatário. 
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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 polo Quarto 
Contraente. 
 
Cláusula Décima - Foram nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 290.º- A do Código 
dos Contratos Públicos, designados gestores do 
contrato os Técnicos seguintes: 
 
- Pelo Primeiro Contraente; Eng.º Francisco 

Teixeira. 
 
- Pelo Segundo Contraente: ……………. 
 
- Pelo Terceiro Contraente: …………….. 
 
Cláusula Décima Primeira - 1. As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por e-mail pala os seguintes endereços 
eletrónicos: 
 
MUNICÍPIO DE LOURES: dca@cm-loures.pt 
 
GESLOURES, Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda.: geral@gesloures.pt 
 
LOURES PARQUE, Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda.: 
louresparque@louresparque.pt 
 
2. Qualquer alteração das informações de 

contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada aos outros contraentes. 

 
Assim o disseram e outorgaram. 
 
Pelo Quarto Contraente foram exibidos os 
seguintes documentos: 
 
- Declaração do Instituto da Segurança Social, 

I.P., válida até .... de .... de 2019, 
comprovativa da situação contributiva;  

- Cópia da Certidão do Serviço de Finanças de 
….. […], válida até .... de ...... de 2019, 
comprovativa da regularização da situação 
tributária; 

- Certificados do Registo Criminal dos titulares 
dos órgãos sociais. 

 
 

(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PS - Partido Socialista e pelo PPD/PSD - 
Partido Social Democrata) 
 
 
 
 
Processo n.º 48040/DCA/2018 
Concurso público para aquisição de serviços 
de comunicações de rede fixa, dados, móvel e 
serviços de Disaster Recovery, bem como a 
gestão e manutenção da atual infraestrutura de 
comunicações fixas, para o Município de 
Loures, os Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), a Gesloures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e 
a Loures Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda. 
Proposta de aprovação do Relatório Final, com a 
inerente aprovação da decisão de adjudicação da 
proposta da concorrente NOS Comunicações S.A., 
de aprovação do projeto de minuta do contrato a 
celebrar entre o Município de Loures com as 
demais entidades adjudicantes e a entidade 
adjudicatária NOS Comunicações S.A., de 
liquidação da taxa devida pela respetiva redução 
do contrato a escrito, a pagar pela aquela 
entidade, e, no que aos SIMAR diz respeito, de 
aprovação da deliberação do Conselho de 
Administração que recaiu sobre a Proposta n.º 
4/2019, na 29.ª reunião ordinária do Conselho de 
Administração dos SIMAR, realizada em 7 de 
janeiro de 2019, da deliberação do Conselho de 
Administração que recaiu sobre a Proposta n.º 
5/2019, na 29.ª reunião ordinária do Conselho de 
Administração dos SIMAR, realizada em 7 de 
janeiro de 2019, da deliberação do Conselho de 
Administração que recaiu sobre a Proposta n.º 
25/2019, na 31.ª reunião ordinária do Conselho de 
Administração dos SIMAR, realizada em 4 de 
fevereiro de 2019, da deliberação do Conselho de 
Administração dos SIMAR que recaiu sobre a 
Proposta n.º 128/2019, tomada na 34.ª reunião 
ordinária, datada de 18 de março de 2019, de 
aprovação do Relatório Final, da Adjudicação e do 
Projeto de Minuta do contrato a celebrar. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 133/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures no que à entidade 
adjudicante Município de Loures diz respeito, 
pela Câmara Municipal de Loures e pela 
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Câmara Municipal de Odivelas no que aos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) diz respeito, pela Gesloures 
- Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda. e pela Loures Parque - 
Empresa Municipal de Estacionamento, E.M. 
Unipessoal, Lda., foi lançado o concurso 
público, em agrupamento de entidades 
adjudicantes, em conformidade com o previsto 
no artigo 16.º, n.º 1, alínea c), artigos 17.º, 
18.º, 20.º, n.º 1 alínea a), e 39.º, todos do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), 
concurso desenvolvido sob o n.º de processo 
48040/DCA/2018, com vista à celebração de 
contrato para a aquisição de serviços de 
comunicações de rede fixa, dados, móvel e 
serviços de Disaster Recovery, bem como da 
gestão e manutenção da atual infraestrutura 
de comunicações fixas, pelo período de 36 
meses e com início de produção de efeitos 
pretendido para o dia 1 de maio de 2019; 

 
B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 

de propostas, o júri do procedimento elaborou 
o Relatório Preliminar com análise, avaliação e 
ordenação das propostas apresentadas pelos 
concorrentes, tendo-o submetido a audiência 
prévia com concessão de prazo que também 
já decorreu, tendo sido apresentadas 
observações por um concorrente no âmbito do 
exercício desse direito de audiência prévia, 
observações essas cuja análise efetuada por 
parte do júri se mostra refletida no teor do 
Relatório Final; 

 
C. Entretanto, o júri elaborou o Relatório Final 

(que se anexa sob o n.º 1), e que cabe 
submeter à Câmara Municipal de Loures, 
órgão competente para a decisão de contratar 
no que respeita ao Município de Loures, com 
vista à aprovação do mesmo, relatório esse 
que inclui proposta de adjudicação da 
proposta da concorrente NOS Comunicações 
S.A., pelo preço global de 687.223,63 € 
(seiscentos e oitenta e sete mil duzentos e 
vinte e três euros e sessenta e três cêntimos), 
preço a que acrescerá o IVA, sendo que desse 
preço global a fração de despesa para o 
Município de Loures corresponde a 
499.893,06 € (quatrocentos e noventa e nove 
mil oitocentos e noventa e três euros e seis 
cêntimos), carecendo o Relatório Final de ser, 
igualmente, submetido ao órgão competente 
para contratar de cada uma das demais 
entidades adjudicantes integrantes do 
agrupamento; 

 

D. Adjudicada que seja a proposta da 
concorrente ordenada em 1.º lugar, se mostra 
necessária a aprovação, por parte da Câmara 
Municipal, do projeto de minuta do contrato a 
celebrar (minuta essa que se anexa sob o n.º 
2); 

 
E. 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 a suportar pela entidade 
cocontratante; 

 
F. O preço base fixado no procedimento é de 

1.246.190,48 € (um milhão e duzentos e 
quarenta e seis mil cento e noventa euros e 
quarenta e oito cêntimos), preço base esse 
decorrente da incorporação da componente de 
despesa máxima indicada por cada entidade 
adjudicante, a qual, para o Município de 
Loures, era de 940.000,00 € (novecentos e 
quarenta mil euros), e que, conforme indicado 
no considerando C supra a fração de despesa 
para o Município de Loures corresponde a 
499.893,06 € (quatrocentos e noventa e nove 
mil oitocentos e noventa e três euros e seis 
cêntimos), dá-se nota de uma redução na 
despesa prevista realizar pelo Município em 
440.106,94 € (quatrocentos e quarenta mil 
cento e seis euros e noventa e quatro 
cêntimos), -46,82% do que a despesa 
estimada, com a inerente redução do IVA que 
sobre este montante recaía. 

 
Considerando ainda que: 
 
G. Importa que a Câmara Municipal de Loures, 

no que à entidade adjudicante SIMAR diz 
respeito, aprove o ato praticado e que constitui 
o despacho do Presidente do Conselho de 
Administração dos SIMAR, datado de 21 de 
dezembro de 2018, exarado na Informação 
I/27312/2018 (com a epígrafe 
“Esclarecimentos - Procedimento por concurso 
público para aquisição de serviços de 
comunicações fixas, dados, móvel e serviço 
em Agrupamento de Entidades”), deliberado 
na 29.ª reunião ordinária do Conselho de 
Administração dos SIMAR, realizada em 7 de 
janeiro de 2019, através da Proposta n.º 
4/2019 (proposta essa que se anexa sob o n.º 
3), tudo no âmbito do concurso público sub 
judice; 

 
H. Importa que a Câmara Municipal de Loures, 

no que à entidade adjudicante SIMAR diz 
respeito, aprove o ato praticado e que constitui 
o despacho do Presidente do Conselho de 
Administração dos SIMAR, datado de 28 de 
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dezembro de 2018, exarado na Informação 
I/27556/2018 (com a epígrafe “Prorrogação do 
prazo para apresentação de propostas para o 
concurso público para aquisição de serviços 
de comunicações de rede fixa, dados, móvel e 
serviços de Disaster Recovery, bem como a 
Gestão e Manutenção da atual Infraestrutura 
de Comunicações Fixas, em A.E.A - 
CMLoures, SIMAR, GESLOURES e LOURES 
PARQUE”), deliberado na 29.ª reunião 
ordinária do Conselho de Administração dos 
SIMAR, realizada em 7 de janeiro de 2019, 
através da Proposta n.º 5/2019 (proposta essa 
que se anexa sob o n.º 4) tudo no âmbito do 
concurso público sub judice; 

 
I. Importa que a Câmara Municipal de Loures, 

no que à entidade adjudicante SIMAR diz 
respeito, aprove o ato praticado e que constitui 
o despacho do Presidente do Conselho de 
Administração dos SIMAR, datado de 21 de 
janeiro de 2019, exarado na Informação 
I/1559/2019 (com a epígrafe “Esclarecimentos 
- Procedimento por concurso público para 
aquisição de serviços de comunicações fixas, 
dados, móvel e serviço em Agrupamento de 
Entidades”), deliberado na 31.ª reunião 
ordinária do Conselho de Administração dos 
SIMAR, realizada em 4 de fevereiro de 2019, 
através da Proposta n.º 25/2019 (proposta 
essa que se anexa sob o n.º 5) tudo no âmbito 
do concurso público sub judice; 

 
J. Importa que a Câmara Municipal de Loures, 

no que à entidade adjudicante SIMAR diz 
respeito, aprove a deliberação do Conselho de 
Administração dos SIMAR, tomada na 34.ª 
reunião ordinária, datada de 18 de março de 
2019, de aprovação do Relatório Final, da 
Adjudicação e do Projeto de Minuta do 
contrato a celebrar, através da Proposta n.º 
128/2019 proposta essa que se anexa sob o 
n.º 6) tudo no âmbito do concurso público sub 
judice. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures, no âmbito do 
concurso público em agrupamento de entidades 
adjudicantes, desenvolvido sob o n.º de processo 
48040/DCA/2018, tendente à celebração de 
contrato para aquisição de serviços de 
comunicações de rede fixa, dados, móvel e 
serviços de Disaster Recovery, bem como a 
gestão e manutenção da atual infraestrutura de 
comunicações fixas, e nos termos do disposto na 
alínea dd) do número 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013 de 12/09, nos artigos 73.º, 76.º, 

98.º, e números 3 e 4 do artigo 148.º, todos do 
Código dos Contratos Públicos (na sua versão 
atualizada), bem como do disposto no artigo 18.º 
do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, delibere aprovar: 
 
1. O Relatório Final, com a inerente aprovação 

da decisão de adjudicação da proposta 
ordenada em primeiro lugar, a proposta da 
concorrente NOS Comunicações S.A., pelo 
preço global de 687.223,63 € (seiscentos e 
oitenta e sete mil duzentos e vinte e três euros 
e sessenta e três cêntimos) e aos preços 
unitários que integram a sua proposta e para a 
qual se remete, preços a que acrescerá o IVA 
à taxa legal em vigor, desdobrando-se aquele 
preço global em 499.893,06 € (quatrocentos e 
noventa e nove mil oitocentos e noventa e três 
euros e seis cêntimos) para o Município de 
Loures, em 123.197,34 € (cento e vinte e três 
mil cento e noventa e sete euros e trinta e 
quatro cêntimos) para os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), em 
23.934,08 € (vinte e três mil novecentos e 
trinta e quatro euros e oito cêntimos) para a 
Gesloures - Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda. e em 40.199,15 € 
(quarenta mil cento e noventa e nove euros e 
quinze cêntimos) para a Loures Parque - 
Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., 
Unipessoal, Lda.; 

 
2. O projeto de minuta do contrato a celebrar 

entre o Município de Loures com as demais 
entidades adjudicantes e a entidade 
adjudicatária NOS Comunicações S.A.; 

 
3. A liquidação da taxa devida pela respetiva 

redução do contrato a escrito, a pagar pela 
entidade adjudicatária NOS Comunicações 
S.A.; 

 
4. No que aos SIMAR diz respeito, a deliberação 

do Conselho de Administração que recaiu 
sobre a Proposta n.º 4/2019, na 29.ª reunião 
ordinária do Conselho de Administração dos 
SIMAR, realizada em 7 de janeiro de 2019; 

 
5. No que aos SIMAR diz respeito, a deliberação 

do Conselho de Administração que recaiu 
sobre a Proposta n.º 5/2019, na 29.ª reunião 
ordinária do Conselho de Administração dos 
SIMAR, realizada em 7 de janeiro de 2019; 

 
6. No que aos SIMAR diz respeito, a deliberação 

do Conselho de Administração que recaiu 
sobre a Proposta n.º 25/2019, na 31.ª reunião 
ordinária do Conselho de Administração dos 
SIMAR, realizada em 4 de fevereiro de 2019; 
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7. No que aos SIMAR diz respeito, a deliberação 
do Conselho de Administração dos SIMAR 
que recaiu sobre a Proposta n.º 128/2019, 
tomada na 34.ª reunião ordinária, datada de 
18 de março de 2019, de aprovação do 
Relatório Final, da Adjudicação e do Projeto 
de Minuta do contrato a celebrar. 

 
 

Loures, 19 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
AQUISIÇÃO 

 
Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt e telecópia número 
211151709, adiante designado por Primeiro 
Contraente, neste ato representado por 
Bernardino José Torrão Soares, que também usa 
assinar Bernardino Soares, como Primeiro 
Outorgante, na qualidade de Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, e também na 
qualidade de Presidente do Conselho de 
Administração dos 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 geraI@simar-
louresodiveIas.pt, adiante designados por 
Segundo Contraente; 
 
Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., pessoa coletiva número 
502814063, com sede na Rua António Caetano 
Bernardo, Piscinas Municipais de Loures, 
Freguesia e Município de Loures, endereço 
eletrónico geral@gesloures.pt e telecópia número 
219896911, com o capital social de 3.562.000,00 
euros, matriculada na Conservatória do Registo 
Predial/Comercial de Loures, adiante designada 
por Terceiro Contraente, neste ato representada 
por Regina Célia Gonçalves Agostinho Janeiro, 
Segundo Outorgante, na qualidade de Presidente 
do Conselho de Administração da mencionada 
entidade pública empresarial, conforme ata n.º 1 
da Assembleia Geral, de 21 de janeiro de 2019; 
 
 

Loures Parque, Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M.. Unipessoal, Lda., pessoa 
coletiva número 505072947, com sede na Avenida 
Dr. António Carvalho de Figueiredo n.º 28-A, 
Freguesia e Município de Loures, endereço 
eletrónico louresparque@louresparque.pt e 
telecópia número 219821277, com capital social 
de 798.076,64 euros, matriculada na 
Conservatória do Registo Predial/Comercial de 
Loures adiante designada por Quarto Contraente, 
neste ato representado por José Esteves Ferreira, 
Terceiro Outorgante na qualidade de Presidente 
do Conselho de Administração da mencionada 
entidade pública empresarial, conforme ata n.º 1 
da Assembleia Geral, de 18 de janeiro 2019. 
 
e 
 
……………. , pessoa coletiva número …………. , 
com sede na ………….. , Freguesia de …….. , 
Município de …………… , endereço eletrónico 
…………… e telecópia número ………. com o 
capital social de ……… euros, matriculada na 
Conservatória do Registo ……….. , adiante 
designada por Quinto Contraente, neste ato 
representada por …………… , Quarto Outorgante, 
na qualidade de …………. , conforme Certidão 
Permanente do Registo Comercial online 
visualizada na presente data, através do código de 
acesso …. - …. - …. . 
 
Tendo em conta as Regras de Entendimento para 
a Constituição de Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes celebrado entre o Município de 
Loures, os Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, a Gesloures, Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., e Loures Parque - 
Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., 
Unipessoal Lda., em 12 de outubro de 2018, no 
qual o Município de Loures foi constituído 
mandatário do agrupamento. 
 
Tendo em conta as deliberações da Câmara 
Municipal de Loures, tomadas nas suas 24.ª 
Reunião Ordinária e 26.ª Reunião Ordinária, 
realizadas respetivamente em 24 de outubro de 
2018 e 21 de novembro de 2018; da Câmara 
Municipal de Odivelas, tomada na sua 22.ª 
Reunião Ordinária, realizada em 14 de novembro 
de 2018, do Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, 
tomada na sua 25.ª Reunião Ordinária, realizada 
em 5 de novembro de 2018; do Conselho de 
Administração da Gesloures, Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., 
tomada na sua reunião de 25 de outubro de 2018, 
e do Conselho de Administração da Loures 
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Parque - Empresa Municipal de Estacionamento 
E.M., Unipessoal, Lda., tomada na sua reunião, 
realizada em 9 de novembro de 2018, que 
aprovaram o início do procedimento de Concurso 
Público e respetivas peças do procedimento, 
publicitado na 2.ª Série do Diário da República 
número 230, de 29 de novembro de 2018, e 
número 251, de 31 de dezembro de 2018, bem 
como no Jornal Oficial da União Europeia número 
2018/S 233-532659, de 4 de dezembro de 2018; 
Informações Complementares e retificativas 
publicitadas no Suplemento do Jornal Oficial da 
União Europeia número 2019/S 001- 001182, 
número 2019/S 003-004035 e número 2019/S 
009-017260, respetivamente de 2, 4 e 11 de 
janeiro de 2019 e disponibilizado no referido dia 29 
de novembro na plataforma VortalNext; 
 
Tendo, também, em conta as deliberações de 
adjudicação e de aprovação de minuta de contrato 
tomadas pela Câmara Municipal de Loures na sua 
… .ª Reunião Ordinária, realizada em ……. ; pelo 
Conselho de Administração dos SIMAR, na sua … 
.ª Reunião Ordinária, realizada em            ; pela 
Câmara Municipal de Odivelas na sua … .ª 
Reunião Ordinária, realizada em ……. ; pelo 
Conselho de Administração da Gesloures, Gestão 
de Equipamentos Sociais, E,M., Unipessoal, Lda., 
na sua reunião de ….. e pelo Conselho de 
Administração da Loures Parque - Empresa 
Municipal de Estacionamento, E.M., Unipessoal, 
Lda., na sua Reunião, realizada em ……. ; nos 
termos do disposto no artigo 96.º e seguintes, do 
Código dos Contratos Públicos. 
 
acordam em celebrar o presente contrato de 
Aquisição que se rege pelas Cláusulas seguintes: 
 
Cláusula Primeira - 1. O contrato tem por objeto a 
aquisição de serviços de comunicações de rede 
fixa, dados, móvel, e serviços de Disaster 
Recovery, bem como a gestão e manutenção da 
atual infraestrutura de comunicações fixas para o 
Município de Loures, por parte do Quinto 
Contraente, de acordo com as especificações 
técnicas, penalidades contratuais e outras regras 
da prestação de serviços para as comunicações 
móveis e fixas constantes na Parte II - Cláusulas 
19.ª e 20.ª do Caderno de Encargos, dos erros e 
omissões, bem como os esclarecimentos e 
retificações relativos ao mesmo. 
 
2. O contrato tem por objeto, também, a 

aquisição de serviços de comunicações de 
rede fixa, dados, móvel, bem como a gestão e 
manutenção da atual infraestrutura de 
comunicações fixas para os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), por 
parte do Quinto Contraente, de acordo com as 

especificações técnicas, penalidades 
contratuais e outras regras da prestação de 
serviços de comunicações fixas e móveis, 
constantes na Parte II - Cláusula 21.ª do 
Caderno de Encargos dos erros e omissões, 
bem como os esclarecimentos e retificações 
relativos ao mesmo. 

 
3. O contrato tem por objeto, também, a 

aquisição de serviços de comunicações de 
rede fixa, dados, móvel, bem como a gestão e 
manutenção da atual infraestrutura de 
comunicações fixas para a Gesloures, Gestão 
de Equipamentos Sociais, E.M. Unipessoal, 
Lda., por parte do Quinto Contraente, de 
acordo com as especificações técnicas, 
penalidades contratuais e outras regras da 
prestação de serviços para as comunicações 
fixas e móveis, constantes na Parte II - 
Cláusula 22.ª do Caderno de Encargos, dos 
erros e omissões, bem como os 
esclarecimentos e retificações relativos ao 
mesmo. 

 
4. O contrato tem por objeto, também, a 

aquisição de serviços de comunicações de 
rede fixa, dados, móvel, bem como a gestão e 
manutenção da atual infraestrutura de 
comunicações fixas para a Loures Parque - 
Empresa Municipal de Estacionamento, E.M. 
Unipessoal, Lda., por parte do Quinto 
Contraente, de acordo com as especificações 
técnicas, penalidades contratuais e outras 
regras da prestação de serviços para as 
comunicações fixas e móveis, constantes na 
Parte II - Cláusula 23.ª do Caderno de 
Encargo dos erros e omissões, bem como os 
esclarecimentos e retificações relativos ao 
mesmo. 

 
5. Os serviços objeto do presente contrato são 

prestados, ainda, de acordo com a Proposta 
do Quinto Contraente. 

 
Cláusula Segunda -1.O presente contrato tem o 
período de vigência de 36 meses, com início de 
produção de efeitos pretendido para 1 de maio de 
2019. 
 
2. Sem prejuízo do período de vigência e data de 

início de produção de efeitos do contrato 
pretendidos nos termos do número anterior, 
este apenas tem início após o visto prévio do 
Tribunal de Contas. 

 
3. Também sem prejuízo do período de vigência 

estabelecido o contrato terá o seu termo para 
qualquer dos contraentes, logo que o preço 
contratual correspondente para cada um seja 
atingido. 
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4. Constitui obrigação do Quinto Contraente 
implementar os serviços decorrentes do 
contrato dentro do prazo fixado, não podendo 
tal prazo ser superior a 38 (trinta e oito) dias 
contínuos contados a partir do dia seguinte ao 
da solicitação feita para tal implementação. 

 
5. O início da prestação de serviços deve dar-se 

em simultâneo para todos os Contraentes, por 
parte do Quinto Contraente. 

 
6. As efetivas prestações das comunicações, 

qualquer que seja a sua natureza, não poderá 
ocorrer, em caso algum, antes do dia 1 de 
maio de 2019. 

 
7. A prestação de serviços de televisão 

identificados no ponto 4 da Cláusula 22.ª do 
Caderno de Encargos respeitante ao Terceiro 
Contraente, iniciar-se-á apenas a 1 de 
setembro de 2019, e terá o seu termo na 
mesma data dos restantes serviços adquiridos 
por parte daquele Contraente. 

 
Cláusula Terceira- 1. Constituem, ainda, 
obrigações principais do Quinto Contraente: 
 
a) A prestação, supervisão e prestação de 

informação relativos aos serviços objeto do 
contrato; 

b) Dispor de um gestor técnico de serviço; 
c) Proceder à instalação dos serviços no prazo 

fixado; 
d) Designar um gestor de conta, para o 

acompanhamento e execução do contrato com 
poderes de decisão em todas as matérias 
inerentes à execução do mesmo, 
disponibilizando um contacto telefónico e 
endereço eletrónico, o qual deverá ser de 
imediato substituído em qualquer ausência ou 
impedimentos temporários; 

e) Proceder à redução do tarifário aplicado ao 
Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto 
Contraentes, que decorra de imposição 
normativa ou por qualquer razão de outra 
natureza; 

f) Informar o Primeiro, Segundo, Terceiro e 
Quarto Contraentes, sempre que o serviço se 
encontre total ou parcialmente indisponível, de 
uma hora em uma hora, sobre as medidas 
tomadas com vista à reposição, devendo ser 
elaborado relatório no prazo máximo de 8 
(oito) dias a contar da data da sua ocorrência; 

g) Suportar todos os custos, em caso de 
suspensão ou interrupção do serviço, não 
podendo em caso algum ser imputados aos 
Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto 
Contraentes quaisquer custos do seu 
restabelecimento; 

h) Assegurar a atualização e evolução 
tecnológica do hardware e software da 
infraestrutura de comunicações de voz e 
dados, nomeadamente instalando as 
atualizações disponibilizadas pelos 
fabricantes, de modo a garantir o nível de 
desempenho adequado face às necessidades 
do Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto 
Contraentes; 

i) Aceitar que a receção da instalação dos 
serviços é condicionada à realização de testes 
de qualidade/aceitação por parte do Primeiro, 
Segundo, Terceiro e Quarto Contraentes. 

 
2. Constituem, também, obrigações específicas 

para o Quinto Contraente: 
 
a) Fornecer os bens e serviços adjudicados, 

conforme as condições definidas no caderno 
de encargos e demais documentos 
contratuais, incluindo os dos esclarecimentos 
prestados; 

b) Não alterar as condições de fornecimento ou 
da prestação dos serviços adjudicados; 

c) Comunicar aos Primeiro, Segundo, Terceiro e 
Quarto Contraentes, qualquer facto que ocorra 
durante a execução dos contratos e que 
altere, designadamente, a sua denominação 
social, os seus representantes legais com 
relevância para o fornecimento do bem ou 
prestação do serviço, a sua situação jurídica e 
a sua situação comercial. 

 
Cláusula Quarta - Os trabalhos conducentes à 
ativação do serviço não podem, em circunstância 
alguma implicar o cancelamento ou interrupção de 
qualquer outro serviço de comunicações 
atualmente existentes, dos Primeiro, Segundo, 
Terceiro e Quarto Contraentes até à realização, 
com êxito, dos testes de qualidade. 
 
Cláusula Quinta - O incumprimento pelo Quinto 
Contraente do prazo definido para a 
implementação dos serviços dá lugar à aplicação 
da penalidade pecuniária, nos seguintes termos: 
 
VP = N x T x VM 
 
Em que: 
 
VP = Valor a pagar; 
 
N = Número de dias que excederem o prazo 
proposto para a implementação; 
 
T =Taxa 1/30 
 
VM = Valor da mensalidade apresentada para 
componente em atraso. 
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Cláusula Sexta - O Quinto Contraente obriga-se a 
cumprir os requisitos e especificações técnicas 
previstas na legislação em vigor para o sector em 
questão, designadamente, a emitida pela Entidade 
Reguladora dos Serviços em causa. 
 
Cláusula Sétima - 1. Pelos serviços prestados, 
previstos na Cláusula Primeira, será pago ao 
Quinto Contraente, o preço global contratual de 
……… € (……….), acrescido de IVA - Imposto 
sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor 
se legalmente devido. 
 
b) Para o Segundo Contraente: 
 
bb) o preço global contratual de ….. €.(………) 
acrescido de lVA - Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor se legalmente 
devido;  
c) Para o Terceiro Contraente: 
cc) o preço global contratual de ……. € (…………) 
acrescido de IVA - Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor se legalmente 
devido; 
d) Para o Quarto Contraente: 
dd)o preço global contratual de ……. € 
(………..),acrescido de lVA - Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor se legalmente 
devido. 
 
2. As comunicações fixo/fixo, fixo/móvel, 

móvel/fixo e móvel/móvel entre o Primeiro, o 
Segundo, o Terceiro e o Quarto Contraentes 
são, a custo zero. 

 
3. O Contrato terá sempre como limite, para o 

Primeiro, o Segundo, o Terceiro e o Quarto 
Contraentes, o preço contratual que resulta da 
parcela de serviços por si sujeitos a 
adjudicação, sendo que os serviços a pagar 
corresponderão apenas aos serviços 
efetivamente prestados. 

 
4. O Primeiro, o Segundo, o Terceiro e o Quarto 

Contraentes são responsáveis pelo 
pagamento dos serviços que lhes forem 
prestados pelo Quinto Contraente. Assim, 
durante a execução do contrato nem o 
Primeiro, nem o Segundo, nem o Terceiro, 
nem o Quarto Contraentes, assumem 
qualquer responsabilidade solidária, ou de 
qualquer outra natureza, entre si, 
designadamente no que respeita, 
eventualmente, a situações de incumprimento 
em matéria de pagamento dos serviços 
prestados. 

 

5. Os encargos resultantes do presente contrato 
serão satisfeitos pelas dotações orçamentais 
seguintes: 

 
- Câmara Municipal de Loures - ………….. 
 
- Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, (SIMAR) - ……………….. 

 
- Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, 

E.M. Unipessoal, Lda. - ………………... 
 
- Loures Parque - Empresa Municipal de 

Estacionamento, E.M. Unipessoal, Lda. - 
…………… 

 
Cláusula Oitava - 1. Os pagamentos devidos 
pelos Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto 
Contraentes serão efetuados nos termos definidos 
na Cláusula 10.ª do Caderno de Encargos. 
 
2. Em caso de discordância por parte do 

Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto 
Contraentes, quanto aos valores indicados na 
fatura, estes comunicarão ao Quinto 
Contraente, por escrito, os respetivos 
fundamentos, ficando este obrigado a prestar 
os esclarecimentos necessários ou a proceder 
à emissão de nova fatura corrigida. 

 
Cláusula Nona - 1. O Quinto Contraente deve 
guardar sigilo sobre toda a informação e 
documentação, técnica e não técnica, comercial 
ou outra, relativa aos Primeiro, Segundo, Terceiro 
e Quarto Contraentes, de que possa ter 
conhecimento ao abrigo ou em relação com a 
execução do contrato; 
 
2. A informação e a documentação cobertas pelo 

dever do 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 seja 
comprovadamente do domínio público à data 
da respetiva obtenção pelo Quinto 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 do sigilo mantém-se em vigor durante 

o cumprimento do contrato e após a cessação 
do mesmo por qualquer causa. 
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Cláusula Décima - As cauções oferecidas para 
execução do presente contrato foram prestadas 
pelo ……….., , com sede no …………. , em …….. 
, com referência aos Contraentes nos termos a 
seguir indicados, e através de: 
 
a) ……….. ,no valor de ………. € (………..), a 

favor do Município de Loures. 
b) ……….. ,no valor de ………. € (……….), a 

favor dos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, (SIMAR). 

c) ……….. ,no valor de ………. € (…………), a 
favor da Gesloures, Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M.,Unipessoal, Lda.. 

d) ……….. ,no valor de ……… € (………….), a 
favor da Loures Parque - Empresa Municipal 
de Estacionamento, E.M. Unipessoal, Lda., 
correspondente a 5% do preço contratual 
respetivo. 

 
Cláusula Décima Primeira - A prestação de 
serviços é feita, ainda, de acordo com as restantes 
cláusulas do referido Caderno de Encargos, dos 
erros e omissões, bem como os esclarecimentos e 
retificações relativos ao mesmo Caderno de 
Encargos, demais elementos escritos, e 
patenteados, documentos que, aqui se dão por 
integralmente reproduzidos e que ficam 
arquivados, constituindo parte integrante do 
presente contrato, de acordo com o previsto no 
artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
Cláusula Décima Segunda - Para todas as 
questões emergentes do contrato será competente 
o Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, 
com expressa renúncia a qualquer outro. 
 
Cláusula Décima Terceira - A cessão da posição 
contratual e subcontratação pelo Quinto 
Contraente no contrato são admitidas pelo 
Primeiro, Segundo, Terceiro e Quarto 
Contraentes, mediante observação dos termos 
previstos, designadamente, nos artigos 316.° a 
323.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
Cláusula Décima Quarta - 1. Fazem parte 
integrante do contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem 

como os esclarecimentos e retificações 
relativos ao  Caderno de Encargos; 

b) O Caderno de Encargos, a proposta 
adjudicada e os esclarecimentos sobre a 
mesma, prestados pelo adjudicatário. 

 
 
 

2. Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicadas nesse 
número. Quando a divergência entre os 
documentos referidos no n.º 1 e o clausulado 
do contrato, prevalecem os primeiros, salvo 
quanto aos ajustamentos propostos e aceites 
pelo adjudicatário. 

 
Cláusula Décima Quinta - Foram, nos termos e 
para os efeitos do disposto no artigo 290.º-A do 
Código dos Contratos Públicos, designados 
gestores do contrato os Técnicos seguintes: 
 
Pelo Primeiro Contraente - Albertina Machado; 
 
Pelo Segundo Contraente - Francisco Pinto; 
 
Pelo Terceiro Contraente - Jorge Manuel Antunes 
Morais; 
 
Pelo Quarto Contraente - …………… . 
 
Cláusula Décima Sexta - 1. As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por e-mail para os seguintes endereços 
eletrónicos: 
 
- MUNICÍPIO DE LOURES: dag@cm-loures.pt 
 
- SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 

ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 
LOURES E ODIVELAS: …………… 

 
- GESLOURES, GESTÃO DE 

EQUIPAMENTOS SOCIAIS, E.M., 
UNIPESSOAL, LDA.: 
jorgemorais@gesloures.pt. 

 
- LOURES PARQUE - EMPRESA MUNICIPAL 

DE ESTACIONAMENTO, E.M., 
UNIPESSOAL, 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 PS - Partido Socialista e pelo PPD/PSD - 
Partido Social Democrata) 
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Processo n.º 47284/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, no que aos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) diz 
respeito, da deliberação do Conselho de 
Administração que recaiu sobre a Proposta n.º 
24/2019, aprovada na 31.ª reunião ordinária do 
Conselho de Administração dos SIMAR, realizada 
em 4 de fevereiro de 2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 134/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures, e pelos órgãos 
competentes para contratar das demais 
entidades adjudicantes, foi lançado o concurso 
público, em agrupamento de entidades 
adjudicantes, em conformidade com o previsto 
no artigo 16.º, n.º 1, alínea c), artigos 17.º, 
18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), e 39.º, todos do 
Código dos Contratos Públicos, concurso 
desenvolvido sob o n.º de processo 
47284/DCA/2018, com vista à celebração de 
contratos para a aquisição continuada de bens 
de consumo alimentar, por lotes, a saber: 
Produtos Hortícolas e Fruta (Lote 1), Carnes e 
Seus Produtos (Lote 2), Produtos de Padaria e 
Pastelaria (Lote 3), Produtos Congelados e 
Ultracongelados (Lote 4), Pescado Fresco 
(Lote 5), Produtos de Mercearia, Azeite, 
Bebidas e Laticínios (Lote 6), Produtos 
Dietéticos (Lote 7) e Fruta com Serviço de 
Distribuição (Lote 8), com vista à satisfação 
das necessidades diárias e também de 
necessidades pontuais (eventos e iniciativas 
municipais); 

 
B. Observada que foi toda a tramitação 

procedimental devida, os contratos foram 
remetidos ao Tribunal de Contas, vindo este 
Tribunal solicitar uma modificação do 
clausulado contratual no sentido de se prever 
que a renovação contratual ficasse 
dependente da prestação de uma caução, 
solicitação essa que foi correspondida por 
aprovação do Conselho de Administração dos 
SIMAR mediante deliberação que recaiu sobre 
a Proposta n.º 24/2019 (proposta que se 
anexa), tomada na sua 31.ª reunião ordinária, 
datada de 4 de fevereiro de 2019, aprovação 

essa que carece, por sua vez, de aprovação 
por parte da Câmara Municipal de Loures e 
por parte da Câmara Municipal de Odivelas. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, no âmbito do concurso 
público em agrupamento de entidades 
adjudicantes, desenvolvido sob o n.º de processo 
47284/DCA/2018, tendente à celebração de 
contratos para a aquisição continuada de bens de 
consumo alimentar, por lotes, a saber: Produtos 
Hortícolas e Fruta (Lote 1), Carnes e Seus 
Produtos (Lote 2), Produtos de Padaria e 
Pastelaria (Lote 3), Produtos Congelados e 
Ultracongelados (Lote 4), Pescado Fresco (Lote 
5), Produtos de Mercearia, Azeite, Bebidas e 
Laticínios (Lote 6), Produtos Dietéticos (Lote 7) e 
Fruta com Serviço de Distribuição (Lote 8), com 
vista à satisfação das necessidades diárias e 
também de necessidades pontuais (eventos e 
iniciativas municipais), delibere aprovar: 
 
No que aos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) diz respeito, a deliberação do 
Conselho de Administração que recaiu sobre a 
Proposta n.º 24/2019, aprovada na 31.ª reunião 
ordinária do Conselho de Administração dos 
SIMAR, realizada em 4 de fevereiro de 2019. 

 
 

Loures, 19 de março 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 PS - Partido Socialista e pelo PPD/PSD - 
Partido Social Democrata) 
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Processo n.º 48667/DCA/2018-SH 
Concurso público para aquisição de energia 
elétrica nos regimes Média Tensão (MT), Baixa 
Tensão Especial (BTE) e Baixa Tensão Normal 
(BTN), por lotes, para o Município de Loures, 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR), Gesloures - Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e Loures 
Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda. 
Proposta de aprovação, no que aos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) diz 
respeito, da deliberação do Conselho de 
Administração que recaiu sobre a Proposta n.º 
130/2019, aprovada na 34.ª reunião ordinária do 
Conselho de Administração dos SIMAR, realizada 
em 18 de março de 2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 135/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures, e pelos órgãos 
competentes para contratar das demais 
entidades adjudicantes, foi lançado o concurso 
público, em agrupamento do Município de 
Loures, dos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), da Gesloures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. 
e da Loures Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda., em 
conformidade com o previsto nos artigos 16.º, 
n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a) 
e 39.º, todos do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, 
de 31 de agosto, concurso desenvolvido sob o 
número de processo 48667/DCA/2018, com 
vista à celebração de contratos para a 
aquisição de energia elétrica, por lotes, 
Energia no regime MT (Média Tensão) Lote 1, 
Energia no regime BTE (Baixa Tensão 
Especial) Lote 2 e Energia no regime BTN 
(Baixa Tensão Normal) Lote 3; 

 
B. Observada que foi toda a tramitação 

procedimental devida, os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
através dos órgãos competentes para 
contratar, carecem da aprovação do Relatório 
Final, das Adjudicações, da minuta do contrato 
e das respetivas Notas de Encomenda; 

C. O Conselho de Administração dos SIMAR, 
mediante deliberação que recaiu sobre a 
Proposta n.º 130/2019 (proposta que se 
anexa), tomada na sua 34.ª reunião ordinária, 
datada de 18 de março de 2019, praticou os 
atos de aprovação referidos no considerando 
anterior, os quais, carecem de aprovação por 
parte da Câmara Municipal de Loures e por 
parte da Câmara Municipal de Odivelas. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto 
na alínea dd) do número 1 do artigo 33.º do Anexo 
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
números 3 e 4 do artigo 148.º, bem como nos 
artigos 73.º, 76.º e números 1, 3 e 4 do artigo 98.º, 
todos do Código dos Contratos Públicos, no 
âmbito do concurso público em agrupamento de 
entidades adjudicantes, desenvolvido sob o n.º de 
processo 48667/DCA/2018, tendente à celebração 
de contratos para a aquisição de energia elétrica, 
por lotes, Energia no regime MT (Média Tensão) 
Lote 1, Energia no regime BTE (Baixa Tensão 
Especial) Lote 2 e Energia no regime BTN (Baixa 
Tensão Normal) Lote 3, delibere aprovar: 
 
No que aos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) diz respeito, a deliberação do 
Conselho de Administração que recaiu sobre a 
Proposta n.º 130/2019, aprovada na 34.ª reunião 
ordinária do Conselho de Administração dos 
SIMAR, realizada em 18 de março de 2019. 

 
 

Loures, 20 de março 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 PS - Partido Socialista e pelo PPD/PSD - 
Partido Social Democrata) 
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TURISMO 
 

Proposta de aprovação das Normas de 
Participação do Festival do Caracol Saloio 2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 136/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures tem como objetivo 

promover, desenvolver e valorizar o turismo ao 
serviço do crescimento económico através da 
criação de projetos sustentáveis com 
capacidade de fomentar a atração turística; 

 
B. Os eventos turísticos permitem potenciar o 

conhecimento do concelho, estabelecendo 
áreas prioritárias de ação, entre as quais se 
inclui a gastronomia, que são fundamentais 
para a valorização económica da região; 

 
C. O Festival do Caracol Saloio é um evento com 

uma dimensão que lhe confere notoriedade a 
nível nacional e internacional, o que pode ser 
comprovado pela entrada para o World 
Guinness Book em 2009 com o “Maior Tacho 
de Caracóis do Mundo” e com a participação 
no programa Bizarre Foods do Travel Chanel 
em 2014; 

 
D. Que a próxima edição terá lugar entre os dias 

11 e 28 de julho, junto ao Pavilhão Paz e 
Amizade, em Loures, sendo necessária a 
adaptação das normas de participação como 
resultado da avaliação das edições anteriores. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do disposto na alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, aprovar as normas de participação do 
Festival do Caracol Saloio 2019. 

 
 

Loures, 20 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, as Normas de Participação do Festival 
do Caracol Saloio 2019 encontram-se 
disponibilizadas em Anexo, nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
 
 
Proposta de aprovação das Normas de 
Participação no evento Feira de Rua 2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 137/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Desde 2015 que a Feira de Rua integra as 

comemorações do aniversário do Concelho de 
Loures e se afirma como um evento de 
dinamização do centro da cidade de Loures, 
privilegiando a promoção do artesanato, da 
tradição e do comércio local; 

 
B. A Rua da República é o local que melhor 

enquadramento apresenta para a realização 
deste evento, por se tratar da principal via de 
circulação de transeuntes, durante as 
Comemorações do Aniversário do Concelho; 

 
C. A Feira de Rua, pela continuidade das suas 

edições, tem vindo a adquirir novas dinâmicas, 
sendo fundamental a variedade e tipo de 
produtos oferecidos, assim como o 
envolvimento do comércio local; 

 
D. A Feira da Ladra Jovem já não se realiza e 

que existe uma vasta e variada oferta de 
gastronomia nas Festas de Loures, optou-se 
pela não inclusão dos expositores habituais de 
feiras e mercados e da Street Food. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo do disposto nas alíneas u) e ff) do n.º 1 
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua atual redação, que a Câmara 
Municipal de Loures delibere: 
 
Aprovar as normas de participação do evento 
“Feira de Rua 2019”.  
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Loures, 21 de março 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 PS - Partido Socialista) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, as Normas de Participação da Feira de 
Rua 2019 encontram-se disponibilizadas em 
Anexo, nas páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

CULTURA 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro 
referente às despesas com alojamento e 
alimentação de alunos da Universidade de Évora, 
no âmbito de desenvolvimento de trabalho 
académico sobre a Quinta de Valflores. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 142/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A Universidade de Évora, através da sua 

Escola de Ciências e Tecnologia, solicitou 
autorização para desenvolver um trabalho 
académico sobre a recuperação da Quinta de 
Valflores, com os alunos da licenciatura em 
Arquitetura Paisagista; 

 
B. A realização deste trabalho permite não só 

estabelecer uma relação de parceria neste 
âmbito com a Universidade de Évora, mas 
também promover o estudo e potenciais 
contributos para a recuperação da Quinta; 

 
C. Para assegurar a realização deste trabalho 

existiu a necessidade de proporcionar 
alojamento e alimentação a treze alunos e três 
professoras que se deslocaram à Quinta de 
Valflores, entre 17 e 18 de novembro de 2018; 

 

D. Foi contactada a Casa do Gaiato - IPSS, que 
se prontificou a colmatar esta necessidade 
durante o período supraindicado. 

 
 
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 o apoio à Casa do Gaiato - 
IPSS, do valor de 360,00 € (trezentos e sessenta 
euros) como forma de apoiar a entidade na 
despesa inerente ao acolhimento dos alunos e 
professoras. 

 
 

Loures, 14 de março de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de celebração de Acordo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
EGEO Circular S.A., no âmbito da realização do 
13.º Prémio Literário Maria Amália Vaz de 
Carvalho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 144/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A promoção e o apoio a atividades de 

natureza cultural são competências das 
autarquias na prossecução dos interesses 
próprios das respetivas populações; 

 
B. O Prémio Literário Maria Amália Vaz de 

Carvalho visa, nas quatro modalidades que 
atualmente promove (Poesia, Prosa de Ficção, 
Jovens Talentos - Poesia, Jovens Talentos - 
Prosa de Ficção), incentivar a produção 
literária em Língua Portuguesa, premiando 
obras inéditas de autores portugueses; 

 
C. A consolidação nacional deste prémio, 

instituído desde 1993, é notória quer no 
número de trabalhos a concurso, quer no 
mercado livreiro nacional; 

 



 

 
N.º 6 

  

 
 

27 de MARÇO 
de 2019 

 
 
 
 

33 

 

D. A EGEO Tecnologia e Ambiente S.A., 
empresa de referência no mercado da gestão 
global de resíduos com sede no concelho de 
Loures e o Município de Loures estabeleceram 
acordos de colaboração, no âmbito da 
realização do 11.º e 12.º prémios literários 
Maria Amália Vaz de Carvalho; 

 
E. No que respeita, à 13.ª edição do Prémio 

Literário Maria Amália Vaz de Carvalho e 
manifestando a intenção de continuidade de 
parceria entre ambas as entidades, foi 
aprovado pelo executivo municipal, em 
reunião de 7 de novembro de 2018, o 
respetivo acordo de colaboração, não tendo, 
contudo, sido celebrado no decurso de 2018; 

 
F. A EGEO Tecnologia e Ambiente S.A. foi, 

entretanto, objeto de cisão-fusão, ficando a 
EGEO Circular, S.A. enquanto sociedade 
incorporante, com as unidades de resíduos 
banais, municipais e saneamento; 

 
G. A EGEO Circular, S.A., por forma a dar 

continuidade a essa parceria, pretende 
formalizar uma nova colaboração que 
contemple a 13.ª edição do Prémio Literário 
Maria Amália Vaz de Carvalho para os biénios 
de 2018/2019 e 2019/2020, na modalidade de 
Prosa de Ficção e Jovens Talentos - Prosa de 
Ficção, respetivamente. 

 
 
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 o acordo de colaboração 
entre a EGEO Circular S.A. e Município de Loures, 
em anexo, no âmbito da sua parceria, na 
realização do 13.º Prémio Literário Maria Amália 
Vaz de Carvalho, nos termos da informação 
técnica registada sob o webdoc n.º E/19068/2019. 

 
 

Loures, 18 de março de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

a celebrar 
entre o Município de Loures 

e a EGEO Circular, S.A. 
 

Considerando que: 
 
I. A promoção e o apoio a atividades de 

interesse municipal são uma das 
competências das autarquias na prossecução 
dos interesses próprios, comuns e específicos 
das respetivas populações. 

 
II. As autarquias desempenham um papel 

fundamental no desenvolvimento e incremento 
da cultura e, de forma a atingir os seus 
objetivos, necessitam de conjugar esforços 
com várias entidades públicas e privadas. 

 
III. O Prémio Literário Maria Amália Vaz de 

Carvalho tem como finalidade incentivar a 
produção literária em Língua Portuguesa, 
premiando obras inéditas de autores de 
nacionalidade portuguesa ou naturalizados. 

 
IV. Este Prémio pretende homenagear a memória 

da escritora e ativista que, ao longo da sua 
vida contribuiu para a dinamização cultural do 
concelho. No Palácio de Pintéus, onde viveu, 
foi lida publicamente a sua primeira obra, Uma 
Primavera de Mulher, publicada em 1867. 

 
V. Existe um interesse recíproco na definição dos 

termos de cooperação entre as duas partes, 
por meio da celebração de um acordo de 
colaboração que vise a realização do Prémio 
Literário Maria Amália Vaz de Carvalho, nas 
suas várias vertentes. 

 
 
O Município de Loures, Pessoa Coletiva de Direito 
Público n.º 501294996, com sede na Praça da 
Liberdade, 2675-501, Loures, através do seu 
órgão executivo, Câmara Municipal de Loures, 
representada pelo seu Presidente, Dr. Bernardino 
Soares, adiante designado por Primeiro 
Outorgante 
 
e a EGEO Circular, S.A., com o NIF 514999713, 
com sede na Rua Miguel Bombarda, n.º 71, em 
Sacavém e neste ato representado por Dr. Filipe 
Leitão Serzedelo de Almeida e Dr. André Simões 
de Gouveia, na qualidade de Administradores, 
adiante designados por Segundo Outorgante 
 
celebram o presente acordo, nos termos exarados 
nas cláusulas seguintes: 
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Cláusula 1.ª 
(Objeto) 

 
O presente acordo de colaboração tem por objeto 
a cooperação entre os dois outorgantes no âmbito 
da realização da 13.ª edição do Prémio Literário 
Maria Amália Vaz de Carvalho, no biénio de 
2018/2019, na modalidade “Prosa de Ficção” e no 
biénio de 2019/2020, na modalidade “Jovens 
Talentos - Prosa de Ficção”.  

 
 

Cláusula 2.ª 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
O primeiro outorgante compromete-se a: 
 
1. Divulgar o apoio concedido pelo segundo 

outorgante mediante menção expressa nos 
suportes gráficos de promoção ou divulgação 
do evento, bem como, em toda a informação 
difundida nos diversos meios de comunicação; 

 
2. Garantir, para a realização da 13.ª edição do 

Prémio Literário Maria Amália Vaz de 
Carvalho, nas duas modalidades indicadas na 
cláusula 1.ª: 

 
a) A elaboração das Normas de Participação do 

Prémio Literário, bem como preparação do 
processo de aprovação em reunião de 
Câmara; 

b) A receção dos trabalhos; 
c) Os contactos para a constituição do Júri; 
d) A reunião de avaliação dos trabalhos; 
e) O pagamento aos elementos do Júri; 
f) A redação e publicação de anúncio no Jornal 

de Letras. 
 
3. Organizar as sessões de entrega dos prémios; 
 
4. Organizar uma visita animada ao Museu 

Municipal de Loures para os colaboradores da 
EGEO, em data a acordar por ambos os 
outorgantes; 

 
5. Promover uma sessão dos Sábados em Cheio 

destinada aos filhos dos colaboradores da 
EGEO, em data a acordar por ambos os 
outorgantes. 

 
 

Cláusula 3.ª 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
O segundo outorgante compromete-se a: 
 
1. Apoiar o Município de Loures na concretização 

do evento; 

2. Atribuir a totalidade dos prémios aos 
vencedores da 13.ª edição do Prémio Literário 
Maria Amália Vaz de Carvalho, modalidade 
“Prosa de Ficção” em 2018/2019, no valor de 
3.000,00 € (três mil euros) e na modalidade 
“Jovens Talentos - Prosa de Ficção, em 
2019/2020, no valor de 1.000,00 € (mil euros). 

 
 

Cláusula 4.ª 
(Interpretação e integração de lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação e 
execução do presente acordo de colaboração, 
bem como a integração de lacunas, serão 
resolvidas por acordo entre os outorgantes 

 
 

Cláusula 5.ª 
(Incumprimento das obrigações) 

 
O incumprimento das obrigações previstas, pelas 
partes, confere à parte não faltosa a possibilidade 
de resolver o presente acordo de colaboração, 
mediante mera comunicação escrita. 

 
 

Cláusula 6.ª 
(Vigência) 

 
O presente acordo entra em vigor na data da sua 
assinatura sendo válido até à concretização dos 
objetivos nele definidos. 

 
 

Cláusula 7.ª 
(Foro) 

 
É competente para resolver os litígios emergentes 
deste acordo de colaboração o Foro da comarca 
de Loures. 
 
 
O presente acordo de colaboração que vai ser 
assinado pelas partes consta de dois exemplares, 
ambos fazendo igualmente fé, e ficando um 
exemplar na posse de cada um dos Outorgantes. 

 
 

Loures, xx de xxxxxx de 2019 
 
 

Município de Loures 
 

Dr. Bernardino Soares 
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EGEO Circular, S.A. 
 

Dr. Filipe Leitão Serzedelo de Almeida 
 

Dr. André Simões de Gouveia 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

DESPORTO 
 

Proposta de aprovação do Acordo de Colaboração 
a estabelecer entre o Município de Loures e o 
Agrupamento de Escolas da Portela e Moscavide. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 143/2019 

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

outras, atribuições e competências no domínio 
do desporto e dos tempos livres; 

 
B. É desejável a criação de um programa de 

sensibilização para a mobilidade sustentável, 
na forma de utilização da bicicleta e das 
ciclovias, que na continuação de projetos 
como o Bike Kids e Comboio de Bicicletas até 
à escola, já desenvolvidos pelo Agrupamento 
de Escolas de Portela e Moscavide, promova 
o crescer saudável entre os jovens; 

 
C. Foi manifestada vontade pelo Município de 

Loures e pelo Agrupamento de Escolas de 
Portela e Moscavide, em estabelecer um 
acordo que lhes permita o desenvolvimento 
deste programa de sensibilização, partilhando 
recursos financeiros, logísticos e humanos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da al. 
u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar o acordo de colaboração a 
estabelecer entre o Município de Loures e o 
Agrupamento de Escolas da Portela e Moscavide, 
cuja minuta se anexa e faz parte integrante da 
presente proposta. 

 
 
 
 

Loures, 18 de março de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

a celebrar entre o Município de Loures 
e o Agrupamento de Escolas 

de Portela e Moscavide 
 

Entre: 
 
o 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, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
o Agrupamento de Escolas de Portela e 
Moscavide, com sede na Avenida das Escolas, n.º 
20, 2685-202, Portela LRS, endereço eletrónico 
esecportela@gmail.com adiante designado por 
Segundo Outorgante, neste ato representado por 
Marina Manuel Traveira Duarte Madeira Simão, na 
qualidade de Diretora do Agrupamento de Escolas 
de Portela e Moscavide 
 
é celebrado o presente acordo de colaboração que 
se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula 1.ª 
(Objetivos) 

 
O presente Acordo tem por objetivo estabelecer as 
condições de colaboração entre o primeiro e o 
segundo outorgantes para o desenvolvimento do 
projeto Vias Cicláveis - Pedalar nas Escolas, junto 
das escolas do ensino básico de Agrupamento de 
Escolas de Portela e Moscavide, com vista à 
promoção da utilização diária da bicicleta, como 
meio de transporte para a escola e do percurso 
ciclável Sacavém - Moscavide. 

 
 

Cláusula 2.ª 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
O primeiro outorgante compromete-se a adquirir o 
equipamento necessário à execução do projeto, 
nomeadamente: 
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a) 18 bicicletas de criança; 
b) 18 capacetes de criança; 
c) 3 kits de cones/sinalizadores; 
d) 6 bicicletas de adulto; 
e) Garantir a cobertura de seguro a todos os 

participantes na atividade a realizar 
mensalmente aos sábados de manhã. 

 
 

Cláusula 3.ª 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
O segundo outorgante compromete-se a: 
 
1) Realizar um mínimo de uma sessão de ensino 

semanal com duração não inferior a uma hora, 
em cada uma das escolas básicas do 1.º ciclo 
existentes no agrupamento (EB1/JI da Portela, 
EB1/JI da Quinta da Alegria e EB1/JI Dr. 
Catela Gomes); 

2) Realizar mensalmente, ao sábado de manhã, 
uma sessão de aprendizagem de condução de 
bicicleta e de utilização da via ciclável, aberta 
aos pais e restante população; 

3) Realizar dois passeios de bicicleta, 
envolvendo todas as escolas do agrupamento, 
um no início do ano letivo para comemorar o 
Dia Europeu do Desporto Escolar e outro no 
final do ano letivo comemorativo do Dia do 
Agrupamento; 

4) Garantir a manutenção e a correta utilização 
do material cedido pelo primeiro outorgante; 

5) Comunicar ao primeiro outorgante qualquer 
dano ao material recebido ao abrigo deste 
projeto; 

6) Elaborar um relatório anual sobre a execução 
do respetivo projeto; 

7) Informar mensalmente o primeiro outorgante 
sobre os dados de participação no projeto; 

8) Garantir a cobertura por parte de seguro para 
todas as atividades desenvolvidas nas Escolas 
e nos dois passeios anuais; 

9) Devolver o material cedido ao primeiro 
outorgante pela cessação do acordo de 
colaboração. 

 
 

Cláusula 4.ª 
(Interpretação e integração de lacunas) 

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

 
 
 
 
 

Cláusula 5.ª 
(Incumprimento e rescisão do Acordo) 

 
A falta de cumprimento do presente acordo por 
parte do segundo outorgante, constitui justa causa 
de rescisão, por parte do primeiro outorgante. 

 
 

Cláusula 6.ª 
(Vigência) 

 
1. O presente acordo entra em vigor na data da 

sua assinatura e tem a duração de um ano, 
sendo automaticamente renovável por iguais 
períodos até ao máximo de 5 renovações, se 
não for denunciado até trinta dias antes do seu 
termo ou do termo de cada uma destas; 

 
2. Durante a sua vigência o presente acordo 

poderá ser retificado ou alterado por mútuo 
acordo das partes. 

 
 
O presente acordo foi feito em duplicado, ficando 
um original devidamente assinado para cada um 
dos outorgantes. 

 
 

Loures, ……. 2019 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

(Bernardino Soares) 
 
 
 

A Diretora do Agrupamento de Escolas 
de Portela e Moscavide 

 
(Marina Simão) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 138/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O Grupo Desportivo de Pirescoxe, com o NIF 

501617540, requereu a utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de 
Santa Iria de Azóia, nos dias 5 e 6 maio de 
2018, entre as 8h30 e as 20h00, para a 
realização do 5.º Torneio de Corbillon de Ténis 
de Mesa; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 
Azóia, no período indicado, prevê o 
pagamento, por hora, de 11,90 € (onze euros 
e noventa cêntimos) em horário diurno e de 
13,23 € (treze euros e vinte e três cêntimos) 
em horário noturno, isento de IVA; 

 
C. A utilização teve a duração total de vinte horas 

em horário diurno e três horas em horário 
noturno, correspondendo a um valor a 
pagamento de 277,69 € (duzentos e setenta e 
sete euros e sessenta e nove cêntimos), 
isento de IVA; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere 
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, aprovar a 
isenção do pagamento pela utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa 
Iria de Azóia, ao Grupo Desportivo de Pirescoxe, 
no valor de 277,69 € (duzentos e setenta e sete 
euros e sessenta e nove cêntimos). 

 
 

Loures, 18 de março de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 139/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação de Patinagem Atlético Clube do 

Tojal, com o NIF 513573658, solicitou a 
utilização do Pavilhão José Gouveia, nos dias 
4,9,11,16 e 18 de julho de 2018, entre as 
21h30 e as 23h00, para a realização de 
treinos de patinagem; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia 

pressupõe o pagamento, por hora, de 7,91 € 
(sete euros e noventa e um cêntimos), sem 
IVA incluído; 

 
C. A utilização teve a duração total de sete horas 

e trinta minutos, do que resulta um valor a 
pagamento de 72,97 € (setenta e dois euros e 
noventa e sete cêntimos), incluindo IVA à taxa 
legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pelas 
utilizações acima indicadas. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão José Gouveia, em 
conjugação com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a isenção do pagamento pela respetiva 
utilização, à Associação de Patinagem do Atlético 
Clube do Tojal, no valor total de 72,97 € (setenta e 
dois euros e noventa e sete cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 18 de março de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

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

n.º 140/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A AKS - Associação de Karaté Shoto, com o 

NIF 504831178, realizou no dia 25 de 
novembro de 2018, entre as 9h00 e as 19h00, 
um Estágio de Karaté, no Pavilhão Paz e 
Amizade; 

 
B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade prevê 

o pagamento por hora, ao fim de semana, de 
10,53 € (dez euros e cinquenta e três 
cêntimos), sem IVA incluído; 

 
C. A utilização teve a duração de dez horas, 

correspondendo a um valor a pagamento de 
129,52 € (cento e vinte nove euros e cinquenta 
e dois cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 
vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão Paz e Amizade em conjugação com a 
al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, à Associação de Karaté 
Shoto, no valor total de 129,52 € (cento e vinte 
nove euros e cinquenta e dois cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 18 de março de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 141/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A União das Freguesias de Santa Iria de 

Azóia, São João da Talha e Bobadela, com o 
NIF 510839533, solicitou a utilização do 
Pavilhão José Gouveia, entre 9 e 13/07, 16 e 
20/07, 23 a 25/07 e no dia 27/07 de 2018, 
entre as 8h00 e as 17h30, para a realização 
das Férias Desportivas 2018; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o 

pagamento, por hora, de 27,16 € (vinte e sete 
euros e dezasseis cêntimos), sem IVA 
incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de cento e trinta e 

três horas, correspondendo a um valor a 
pagamento de 4.443,10 € (quatro mil 
quatrocentos e quarenta e três euros e dez 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

relativo à utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão José Gouveia, em conjunção com a 
al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, a isenção do pagamento pela utilização do 
mesmo, à União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, no valor de 
4.443,10 € (quatro mil quatrocentos e quarenta e 
três euros e dez cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor. 

 
 

Loures, 18 de março de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 62.887/LA/L/OR 
José Aníbal Velez Rebola 
Proposta de aprovação da operação de projeto de 
loteamento, nos termos das informações dos 
serviços (Rua Alto da Cruzinha, Bairro Vinha dos 
Frades, União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela)  

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 146/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 245 a 247 e 254 e o 
despacho do Diretor do DPGU, a fl. 255; 

 
B. Que, de acordo com a informação dos 

serviços, no âmbito do loteamento proposto é 
aceitável a percentagem de 5,24% da 
superfície de pavimento destinada a atividades 
económicas; 

 
C. Que a proposta de loteamento respeita o PDM 

em vigor, e as áreas de cedência permitirão 
uma adequada relação com os espaços da 
mesma natureza da envolvente, 
nomeadamente pelas ligações pedonais 
preconizadas; 

 
D. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, a fl. 119. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao projeto de operação de loteamento, na Rua 
Alto da Cruzinha, B.º Vinha dos Frades, na União 
das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, e face à pretensão instruída 
no processo 62.887/LA/L/OR, em nome de José 
Aníbal Velez Rebola, ao abrigo do disposto do n.º 
1 do artigo 5.º e do artigo 23.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 operação de projeto de loteamento, com 
incidência na capacidade de construção de 7 
lotes, traduzida nos termos expressos na Planta 
Síntese e Quadro Urbanimétrico, que consta a fl. 
240 do processo em referência. 
 
… 

Loures, 11 de março de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 37.190/L/OR 
Maria Helena do Carmo Pereira Crisóstomo e 
outro 
Proposta de aprovação do projeto de loteamento, 
nos termos das informações dos serviços  
(loteamento em Alto 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 147/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 658 a 661 e o despacho do 
Diretor do DPGU, a fl. 662; 

 
B. Que a proposta de loteamento em causa 

promove a regularização da rede viária que 
serve a área, com integração no domínio 
público, nomeadamente dos acessos ao 
Colégio Bartolomeu Dias; 

 
C. Que a proposta de loteamento em questão, 

tendo como antecedente o loteamento já 
aprovado na Reunião de Câmara de 27-01-
2004, preconizando agora a criação de 8 lotes, 
incluindo a regularização de 3 lotes com 
construção já licenciada, tendo o índice de 
edificabilidade de 0,34 e prevendo a cedência 
de parcela de 792 m2 destinada a 
equipamentos e espaços verdes, vem sanar 
os fatores que impediram a concretização do 
inicialmente aprovado; 

 
D. Que a proposta de loteamento respeita o PDM 

em vigor; 
 
E. Que a proposta de loteamento mereceu 

parecer favorável da Agência Portuguesa de 
Ambiente (APA) e da EPAL, quanto à 
contiguidade com a linha de água e com a 
adutora de abastecimento de água, 
respetivamente; 
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F. O parecer favorável da Junta da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, a fl. 664. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao projeto de operação de loteamento, no Alto do 
Funchal, na União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, e face à 
pretensão instruída no processo 37.190/L/OR, em 
nome de Maria Helena do Carmo Pereira 
Crisóstomo e outro, 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 o projeto de loteamento nos termos 
expressos na Planta Síntese e Quadro 
Urbanimétrico, que consta a fl. 587 do processo 
em referência. 
 
… 

 
Loures, 18 de março de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 64.830/LA/L/OR 
Perspetiva Decisiva - Engenharia e 
Construção, Lda. 
Proposta de aprovar de alteração ao alvará de 
licença de loteamento n.º 11/2005, nos termos das 
informações dos serviços (Rua São Miguel 
Arcanjo, Lote 55, Vale Figueira, Troviscais, União 
das Freguesias de santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 148/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 50 a 52 e 84 e o despacho do 
Diretor do DPGU, a fl. 85; 

 

B. Que a alteração ao alvará de loteamento 
11/2005 apenas incide nas condições de 
edificabilidade do lote 55, preconizando o 
acréscimo de área de implantação (+6 m2) 
com correspondente acréscimo de área de 
construção (+30 m2) sem alteração de uso 
nem número de fogos; 

 
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. 37. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença loteamento n.º 11/2005, em 
Vale Figueira, Troviscais, na União das Freguesias 
de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, e face à pretensão instruída no 
processo 64.830/LA/L/OR, em nome de Perspetiva 
Decisiva - Engenharia e Construção, 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 
11/2005, com incidência na capacidade de 
construção do lote 55, com acréscimo de + 6 m2 
de área de máxima de implantação e de +30 m2 
de área máxima de construção, sem alteração de 
uso nem número de fogos, traduzida nos termos 
expressos na Planta Síntese e Quadro 
Urbanimétrico, a fl. 73 do processo em referência. 
 
… 

 
Loures, 13 de março  de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PPD/PSD - Partido Social Democrata) 
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Processo n.º 65.046/LA/L/OR 
Armafil - Construção Civil, Lda. 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
licença de loteamento n.º 09/1999, nos termos das 
informações dos serviços (Urbanização Terraços 
da Ponte, Lote 113, Sacavém, União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 149/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls, 92 e 93 e o despacho do 
Diretor do DPGU, a fl, 97; 

 
B. Que a alteração ao alvará de loteamento 

09/1999 incide unicamente no lote 113, 
preconizando a passagem da superfície de 
pavimento destinada a atividades económicas 
ao uso habitacional, de que resulta um 
aumento de 7 fogos; 

 
C. Que a alteração resultante, na globalidade do 

alvará de loteamento, respeita o PDM em 
vigor, nomeadamente no que respeita à 
percentagem mínima de superfície de 
pavimento a afetar a atividades económicas - 
10%; 

 
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 Sacavém e Prior Velho, a fl. 96. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento n.º 9/1999, da 
Urbanização Terraços da Ponte, na União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho, e face à 
pretensão instruída no processo 65.046/LA/L/OR, 
em nome de Armafil - Construção Civil, 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 dada pelo D.L. n.º 136/2014, de 9 de 
setembro aprovar: 
 
A alteração ao alvará de loteamento n.º 09/1999, 
nos termos expressos na Planta da Síntese e 
quadro Urbanimétrico a fl. 73. 
 

… 
 

Loures, 18 de março de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PPD/PSD - Partido Social Democrata) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 65.346/LA/L/OR 
Comissão de Administração Conjunta do 
Bairro Operário - Fase B 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
licença de loteamento n.º 07/1997, nos termos das 
informações dos serviços (Bairro Operário - Fase 
B, São João da Talha, União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 150/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 81 e 84 e o despacho do 
Diretor do DPGU, a fl. 85; 

 
B. Que a alteração ao alvará de loteamento 

07/1997, agora preconizada, que incide em 29 
lotes dos 69 constituídos pelo loteamento, visa 
colmatar as incompatibilidades registadas 
entre os valores do alvará e a realidade, e 
sanar os fatores que têm impedido o registo 
do alvará na Conservatória do Registo Predial; 

 
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. 69. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento n.º 07/1997, do 
Bairro Operário - Fase B, na União das Freguesias 
de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela , e face à pretensão instruída no 
processo 65.346/LA/L/OR, em nome de Comissão 
de Administração Conjunta Bairro Operário - Fase 
B, 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 
07/1997, com incidência na capacidade de 
construção em 29 lotes dos 69 existentes, 
traduzida nos termos expressos na Planta Síntese, 
a fl. 17 e Quadro Urbanimétrico, que constam a fls. 
9 e 10 do processo em referência. 
 
… 

 
Loures, 15 de março de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 65.092/LA/L/OR 
Ana Teresa Pereira Vasconcelos Leitão Vieira 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
licença de loteamento n.º 01/2016, nos termos das 
informações dos serviços (Rua do Progresso, 79, 
Bairro das Courelas, União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 151/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 90 e  93 e o despacho do 
Diretor do DPGU, a fl. 94; 

 
B. Que a alteração ao alvará de loteamento 

01/2016, agora preconizada, incide 
unicamente sobre o lote 157, no sentido de 
transferir a área de 127,00 m2 destinada a 

comércio para uso habitacional, passando a 
ser atribuída ao lote a capacidade de 
concretização de dois fogos, sem qualquer 
área destinada a atividades económicas; 

 
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. 62. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento n.º 01/2016, do 
Bairro das Courelas, Rua do Progresso, 79, na 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, e face à pretensão 
instruída no processo 65.092/LA/L/OR, em nome 
de Ana Teresa Pereira Vasconcelos Leitão Vieira, 
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 
01/2016, com incidência na capacidade de 
construção do lote 157, traduzida nos termos 
expressos na Planta Síntese e Quadro 
Urbanimétrico, que consta a fl. 50 do processo em 
referência. 
 
… 

 
Loures, 15 de março de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Processo n.º 60.354/LA/L/N 
Feco - Construções, Lda. 
Proposta de aprovação da delimitação da Unidade 
de Execução 1 de Tocadelos, no sistema de 
iniciativa dos interessados Tocadelos, Freguesia 
de Fanhões). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 152/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 319 e 320, e o despacho do Sr. Diretor 
do DPGU, a fl. 332; 

 
B. Que a operação urbanística preconizada 

contribui para a mobilização da área de 
Tocadelos, classificada no PDM em vigor 
como “solo urbanizável - espaços de 
atividades económicas - indústria e terciário”, 
com vista à constituição de um consistente 
polo empresarial na zona norte do concelho; 

 
C. Que nos termos do artigo 111.º do 

regulamento do PDM, a consideração da 
operação urbanística em questão requer que a 
mesma respeite a programação definida 
através da delimitação de unidade de 
execução; 

 
D. Que uma vez que, na situação presente, 

estamos perante uma iniciativa dos 
proprietários da área envolvida, o sistema 
aplicável à unidade de execução, nos termos 
do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT), deverá ser o de 
“iniciativa dos interessados”; 

 
E. Que, nos termos da deliberação da 25.ª 

Reunião Ordinária da Câmara, realizada em 
07-11-2018, que aprovou a proposta 
492/2018, se procedeu a abertura e conclusão 
do período de discussão pública sobre a 
delimitação da unidade de execução, agora 
em questão, não se registando qualquer 
objeção ou participação. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 60.354/LA/L/N, em nome de Feco - 
Construções, Lda., SA, que se refere a pretensão 
de loteamento em Tocadelos, na freguesia de 
Fanhões, ao abrigo do n.º 4 do artigo 148.º do 
Decreto-Lei n.º 80/2015 (RJIGT), aprovar: 
 

A delimitação da Unidade de Execução 1 de 
Tocadelos, no sistema de iniciativa dos 
interessados, nas condições que constam a folhas 
281 a 299 do processo em referência. 
 
… 

 
Loures, 19 de março de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA 
 

Processo n.º 66.423/DPRU/2019 
Proposta de aprovação da primeira correção 
material ao Plano Diretor Municipal de Loures, 
traduzida no ajustamento da Planta de 
Ordenamento - Carta da Classificação e 
Qualificação do Solo, incidente na classificação de 
aptidão de uso do solo na área abrangida pelo 
alvará de loteamento 6/90, da Urbanização da 
Portela, e de conhecimento de tal correção à 
Assembleia Municipal de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 145/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 7 a 9 e o despacho do Diretor 
do DPGU, a fl. 10, do processo 
66423/DPRU/2019; 

 
B. Que a carta de compromissos, elaborada no 

âmbito da revisão do PDM concluída em 2015, 
não contemplava a existência e âmbito do 
alvará 6/90 da urbanização da Portela; 

 
C. Que em função de tal omissão, as áreas dos 

lotes não edificados e com capacidade para o 
efeito, situados no limite norte da urbanização, 
foram classificados quanto à aptidão de uso 
como “verde de proteção e enquadramento”, 
em contradição com a aptidão anteriormente 
estabelecida pelo alvará de loteamento; 
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D. Que, por tal circunstância, cabe corrigir tal 
contradição conferindo ao espaço em questão, 
de acordo com a capacidade de edificação 
dos lotes abrangidos, a classificação de “solo 
urbanizado - espaços residenciais - 
consolidado habitacional”; 

 
E. Que para o efeito, a situação em questão se 

enquadra no disposto no artigo 122.º do 
RJIGT - “correções materiais”. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto do n.º 1 e n.º 2 do artigo 122.º do RJIGT 
(Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
80/2015, de 14 de maio: 
 
1. Aprovar a primeira correção material ao Plano 

Diretor Municipal de Loures, traduzida no 
ajustamento da Planta de Ordenamento - 
Carta da Classificação e Qualificação do Solo, 
incidente na classificação de aptidão de uso 
do solo na área abrangida pelo alvará de 
loteamento 6/90, da Urbanização da Portela, 
nos termos identificados a fls. 1 a 6 do 
processo em referência; 

 
2. Dar conhecimento de tal correção à 

Assembleia Municipal de Loures, nos termos 
do n.º 3 do artigo 122.º do RJIGT e, 
posteriormente, nos termos da mesma 
disposição, remeter à Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional de 
Lisboa e Vale do Tejo (CCDRLVT) para efeitos 
de publicação e depósito. 

… 
 

Loures, 18 de março de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 

1ª correção material do Plano Diretor Municipal, ao 
abrigo do previsto no artigo 122.º do Decreto-Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, adequando a 
qualificação de espaço urbano “Consolidadas 
Habitacionais”, “Verde de Proteção e 
Enquadramento” e limite da “Consolidadas de 
Indústria e Terciário”, com os limites do Alvará n.º 
6/90, implicando a compatibilização da Carta de 
Ordenamento - Estrutura Ecológica Urbana, 
configurando-se graficamente nas seguintes peças 
gráficas: 
 
 
 

PEÇAS GRÁFICAS 
 
Peça Gráfica: PDM_ORD_003_02_19 
Denominação: Carta de Ordenamento - 
Classificação e Qualificação do solo 
1.ª Correção Material 
EscaIa: 1:25.000 
 
 
Peça Gráfica: PDM_ORD_002_02_19 
Denominação: Carta de Ordenamento - 
Classificação e Qualificação do solo (correção 
material proposta em fevereiro de 2019) 
Identificação da área objeto de correção 
material 
EscaIa: 1:25.000 
 
 
Peça Gráfica: PDM_ORD_001_02_19 
Denominação: Carta de Ordenamento - 
Classificação e Qualificação do solo (versão do 
PDM em vigor aprovado em fevereiro de 2018) 
Identificação da área objeto de correção 
material 
EscaIa: 1:25.000 
 
 
Peça Gráfica: PDM_EEM_003_02_19 
Denominação: Carta de Ordenamento - Estrutura 
ecológica Municipal 
1.ª Correção Material 
EscaIa: 1:25.000 
 
 
Peça Gráfica: PDM_EEM_002_02_19 
Denominação: Carta de Ordenamento - Estrutura 
ecológica Municipal (correção material proposta 
em fevereiro de 2019) 
Identificação da área objeto de correção 
material 
 
 
Peça Gráfica: PDM_EEM_001_02_19 
Denominação: Carta de Ordenamento - Estrutura 
ecológica Municipal (versão do PDM em vigor 
aprovado em fevereiro de 2018) 
Identificação da área objeto de correção 
material 
EscaIa: 1:25.000 
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(Aprovada por unanimidade) 
A enviar à Assembleia Municipal, para conhecimento 
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EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 

 
Processo n.º 64827/D/OR/2017 
Mário Guiomar, Gestão de Resíduos, Lda. 
Proposta de concessão, a título precário, de 
autorização de funcionamento para 
estabelecimento destinado a comércio de sucatas 
e desperdícios metálicos, sito na Rua do 
Boqueirão, Bairro Quinta de Palmares, Camarate, 
União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 153/2019 

 
Considerando: 
 
A. A necessidade de enquadrar o funcionamento 

de uma atividade/exploração em AUGI; 
 
B. A impossibilidade de emissão de uma 

licença/autorização de utilização, por 
inexistência de alvará de licença de 
loteamento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
art.º 28.º do Regulamento Municipal para a 
Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal, aprovar a concessão a título 
precário de uma autorização de funcionamento 
para o estabelecimento destinado a comércio de 
sucatas e desperdícios metálicos, sito na Rua do 
Boqueirão, Bairro Quinta de Palmares, Camarate, 
União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, em nome de Mário Guiomar, Gestão de 
Resíduos, Lda.. 

 
 

Loures,15 de março de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS 
E ESPAÇO PÚBLICO 

 
Processo n.º 1427/DOM 
Protocolo relativo ao Serviço de Transporte 
Coletivo Urbano de Moscavide 
Proposta de aprovação da 6.ª alteração ao 
Protocolo relativo ao Serviço de Transporte 
Coletivo Urbano de Moscavide 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º154/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Em 2007, a implementação do serviço “Loures 

Rodinhas” no concelho de Loures respondeu 
ao apelo expresso no Plano Regional de 
Ordenamento do Território da Área 
Metropolitana de Lisboa (PROTAML) para 
uma maior integração intermodal de 
transportes públicos de passageiros, tirando 
partido do sistema de infraestruturas e 
equipamentos ferroviários existentes; 

 
B. Na génese da implementação dos serviços 

Rodinhas esteve a perspetiva de virem a 
potenciar a utilização do modo ferroviário - 
modo de deslocação mais sustentável que o 
rodoviário - na medida em que permitiriam 
alargar as áreas de influência das estações 
ferroviárias/apeadeiros existentes no concelho 
e, simultaneamente, proporcionarem meios de 
deslocação de proximidade entre as diferentes 
freguesias, nomeadamente no acesso a 
serviços e equipamentos; 

 
C. Facilitando as deslocações e reduzindo a 

utilização do transporte individual, 
proporcionam às populações abrangidas 
benefícios ambientais, financeiros, sociais e 
de qualificação do espaço público, 
incrementando a sua qualidade de vida; 

 
D. Assim, os serviços Rodinhas de 

Moscavide/Portela, Sacavém e Camarate, 
desde a sua implementação até ao momento 
presente, proporcionaram, para além de 
serviços de proximidade dentro das freguesias 
abrangidas, a capacidade de rebatimento 
rodoferroviário, as estações/apeadeiros de 
Moscavide, Sacavém e Bobadela, que hoje se 
devem projetar numa rede integrada e 
intermodal, ao nível concelhio e metropolitano, 
cuja conceção se encontra em 
desenvolvimento na Área Metropolitana de 
Lisboa, em articulação com os Municípios que 
a integram; 
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E. No passado, os serviços “Rodinhas” 
mereceram a aprovação de candidaturas a co-
financiamento FEDER, tendo: 

 
a. O “Rodinhas” de Moscavide/Portela sido co-

financiado em 75%, no âmbito do subprojeto 
ACFER, da OQR-MARE-INTERREGIIIC, de 
agosto de 2007 a março de 2008; 

 
b. Os “Rodinhas” de Moscavide/Portela, 

Sacavém, Camarate, Bobadela e São João da 
Talha, sido co-financiados em 50%, no âmbito 
da operação Linha Azul, do POR Lisboa - 
QREN, de agosto de 2008 a setembro de 
2010; 

 
F. Nos períodos em que os “Rodinhas” não 

receberam co-financiamento, de abril a julho 
de 2008 e desde setembro de 2010, a 
totalidade dos seus custos, deduzidos os 
valores das receitas obtidas através de venda 
dos bilhetes, tem sido suportada pela Câmara 
Municipal de Loures; 

 
G. A instituição dos novos passes intermodais, 

concelhios e metropolitanos, que passarão a 
estar disponíveis a partir do próximo dia 1 de 
abril de 2019, a que o Município de Loures se 
associou, visam proporcionar maior acesso ao 
transporte público e potenciar a 
intermodalidade; 

 
H. O serviço do “Rodinhas”, ao integrar tais 

objetivos na sua génese no serviço a prestar à 
população, não pode ficar de fora do âmbito 
da abrangência do passe intermodal, apesar 
do acrescido esforço financeiro que tal 
acarretará para o Município, no período 
transitório que mediará entre o próximo dia 1 
de abril e a instalação da rede integrada de 
transporte público de passageiros de nível 
concelhio e metropolitano a contratar 
proximamente. 

 
 
Considerando ainda que: 
 
I. O serviço de Transporte Coletivo de 

Transporte Urbano de Moscavide (Rodinhas 
Moscavide/Portela) permite garantir a 
continuidade e qualidade do serviço e 
ampliará a capacidade de acesso e de 
articulação intermodal a partir de 1 de abril de 
2019, pela admissão dos novos títulos de 
passe intermodal instituídos pela AML a partir 
dessa data, e pelo reforço da oferta; 

 
 

J. O Município de Loures e a Rodoviária de 
Lisboa SA celebraram um protocolo em 7 de 
dezembro do ano de 2011, com as respetivas 
alterações produzidas nos dias 18/07/2012, 
20/02/2013, 30/04/2014, e respetivo 
aditamento produzido no dia 18/02/2015 e 
30/03/2015, e ainda as alterações produzidas 
nos dias 15/04/2015 e 06/06/2018; 

 
K. É necessária a alteração do protocolo, por 

forma a enquadrar, quer a alteração do 
preço/viatura/dia a partir de 1 de janeiro de 
2019, quer as alterações decorrentes do 
preconizado acesso do novo passe intermodal 
ao serviço de transporte em questão a partir 
de 1 de abril, e consequente ampliação da 
oferta em ordem a comportar o aumento da 
procura e à correção/extensão do itinerário 
para resolver as dificuldades de acesso à 
Unidade de Saúde de Moscavide 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, com base na 
alínea c) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro: 
 
Aprovar as alterações do Protocolo relativo ao 
Serviço de Transporte Coletivo Urbano de 
Moscavide, celebrado entre o Município de Loures 
e a Rodoviária de Lisboa, SA, conforme minutas 
de Protocolo em anexo que refletem as alterações 
propostas e uma versão consolidada do Protocolo. 
 
… 

 
Loures, 21 de março de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 
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SEXTA ALTERAÇÃO 
AO PROTOCOLO RELATIVO AO SERVIÇO 

DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO 
DE MOSCAVIDE 

 
Entre: 
 
PRIMEIRO: Município de Loures, pessoa coletiva 
número 501294996, representada pelo Presidente 
da Câmara, Sr. Dr. Bernardino José Torrão 
Soares, doravante designada apenas por CML 
 
e 
 
SEGUNDO: Rodoviária de Lisboa S.A., pessoa 
coletiva número 503418455, com o capital social 
de 8.000.000 de euros, integralmente realizado e 
registado, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa (antiga matrícula n.º 
5540) e sede no Edifício Campo Grande, 382-C-
1.º 1700-097-Lisboa, representada pelo Presidente 
do seu Conselho de Administração, senhor Dr. 
António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, 
doravante designada apenas por RL. 
 
 
É livremente acordada pelas partes, 
reciprocamente aceite, de boa-fé e sem reserva, a 
6.ª alteração ao Protocolo Relativo ao Serviço de 
Transporte Coletivo Urbano de Moscavide, 
celebrado entre as partes no dia 7 de dezembro 
do ano 2011, com as respetivas alterações 
produzidas nos dias 18/07/2012, 20/02/2013, 
30/04/2014, e respetivo aditamento produzido nos 
dias 18/02/2015 e 30/03/2015, e ainda as 
alterações produzidas nos dias 15/04/2015 e 
06/06/2018, conforme cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Alterações) 

 
Os números 1, 2.4, 3.2, 3.4., 7.1, 7.2 e 11 do 
Protocolo, passam a ter as seguintes redações: 
 
a) 1. Objeto: 
 
A RL obriga-se a realizar uma carreira regular de 
passageiros, em regime provisório - ao abrigo do 
disposto no artigo 10.º da Lei n.º 52/2015, de 9 de 
junho - na área do concelho de Loures, com o 
itinerário, frequências e períodos de 
funcionamento descritos no Anexo I e nas demais 
condições a estabelecer por acordo com a CML.; 

b) 2.4. Serão da conta e da responsabilidade da 
RL os trabalhos de colocação e de remoção 
da decoração.; 

 
c) 3.2. Entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de março 

de 2019, para o itinerário, capacidade e 
frequências previstas no Anexo I, a 
compensação será no valor de 297,76 € 
(duzentos e noventa e sete euros e setenta e 
seis cêntimos) diários por viatura, nos dias 
úteis em período escolar, de 288,86 € 
(duzentos e oitenta e oito euros e oitenta e 
seis cêntimos) diários por viatura, nos dias 
úteis em período não escolar. 

 
d) 3.4. A partir de 1 de abril de 2019, caso se 

verifique aumento da procura, que justifique a 
necessidade de aumentar o número de 
autocarros, a compensação por cada veículo a 
mais será no valor de 378,56 € (trezentos e 
setenta e oito euros e cinquenta e seis 
cêntimos) diários por viatura, nos meses de 
setembro a junho (nos dias úteis em período 
escolar), 369,66 € (trezentos e sessenta e 
nove euros e sessenta e seis cêntimos) diários 
por viatura, nos meses de setembro a agosto 
(nos dias úteis em período não escolar - 
considerado o período não escolar, as férias 
da Páscoa e do Natal e os meses de julho e 
agosto), acrescidos do IVA devido, após 
acordo escrito entre a CML e a RL. 

 
e) 7. Vigência: 
 
7.1. O presente protocolo entrou em vigor no dia 1 

de janeiro de 2012. 
 
7.2. O presente Protocolo mantém-se vigente até 

ao termo da autorização de exploração 
provisória concedida ao abrigo do disposto no 
n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 52/2015, de 9 de 
junho, ou seja, até à data de entrada em 
funcionamento do novo sistema integrado de 
transportes na área metropolitana de Lisboa, 
caso não seja denunciado por nenhuma das 
partes nos termos do ponto 8. “Cessação”. 

 
f) 11.Anexos: 
 
Ficarão a fazer parte do presente Protocolo os 
seguintes Anexos: 
 
• Anexo I: Tarifário, Itinerário, Horário da 

carreira. 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 6 

  

 
 

27 de MARÇO 
de 2019 

 
 
 
 

54 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Aditamentos) 

 
Aditam-se o Considerando H) e os números 3.3 e 
4.4, com a seguinte redação: 
 
a) H) A opção da CML de estender a validade do 

novo passe intermodal “navegante “, em todas 
as suas modalidades, ao serviço das carreiras 
em questão, a partir de 1 de abril de 2019; 

 
b) 4.4. A partir de 1 de abril de 2019, o presente 

Protocolo passa a integrar o sistema de 
passes intermodais municipal e metropolitano, 
nas diversas modalidades instituídas; 

 
c) 3.3 A partir de 1 de abril de 2019, para o 

itinerário, capacidade e frequências previstas 
no Anexo I, a compensação será no valor de 
378,56 € (trezentos e setenta e oito euros e 
cinquenta e seis cêntimos) diários por viatura, 
nos meses de setembro a junho (nos dias 
úteis em período escolar), e de 369,66 € 
(trezentos e sessenta e nove euros e sessenta 
e seis cêntimos) diários por viatura, nos meses 
de setembro a agosto (nos dias úteis em 
período não escolar - considerado o período 
não escolar, as férias da Páscoa e do Natal e 
os meses de julho e agosto), acrescidos do 
IVA devido. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Revogações) 

 
São revogados os números 2.5 e 8.3, com 
renumeração dos artigos, em conformidade. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Produção de efeitos) 

 
As alterações introduzidas no n.º 3.2 do Protocolo 
produzem efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 
2019 até ao dia 31 de março de 2019 e as 
restantes a partir da data da assinatura do 
Protocolo, conforme versão consolidada em 
anexo. 
 
 
Feito em duplicado em Loures, aos 21 dias do 
mês de março do ano 2019. 

 
 

Pelo Município de Loures 
 

Dr. Bernardino José Torrão Soares, 
Presidente da Câmara 

 

Pela Rodoviária de Lisboa 
 

Dr. António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, 
 

Presidente do Conselho de Administração 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PPD/PSD - Partido Social Democrata) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: A versão consolidada - 6.ª 
alteração do Protocolo Relativo ao Serviço de 
Transporte Coletivo Urbano de Moscavide 
encontra-se disponibilizada em Anexo nas páginas 
finais da presente edição. 
 
 
 
 
Processo n.º 1427/DOM 
Protocolo relativo ao Serviço de Transporte 
Coletivo Urbano de Sacavém 
Proposta de aprovação da 4.ª alteração ao 
Protocolo relativo ao Serviço de Transporte 
Coletivo Urbano de Sacavém. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 155/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Em 2007, a implementação do serviço “Loures 

Rodinhas” no concelho de Loures respondeu 
ao apelo expresso no Plano Regional de 
Ordenamento do Território da Área 
Metropolitana de Lisboa (PROTAML) para 
uma maior integração intermodal de 
transportes públicos de passageiros, tirando 
partido do sistema de infraestruturas e 
equipamentos ferroviários existentes; 

 
B. Na génese da implementação dos serviços 

Rodinhas esteve a perspetiva de virem a 
potenciar a utilização do modo ferroviário - 
modo de deslocação mais sustentável que o 
rodoviário - na medida em que permitiriam 
alargar as áreas de influência das estações 
ferroviárias/apeadeiros existentes no concelho 
e, simultaneamente, proporcionarem meios de 
deslocação de proximidade entre as diferentes 
freguesias, nomeadamente no acesso a 
serviços e equipamentos; 
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C. Facilitando as deslocações e reduzindo a 
utilização do transporte individual, 
proporcionam às populações abrangidas 
benefícios ambientais, financeiros, sociais e 
de qualificação do espaço público, 
incrementando a sua qualidade de vida; 

 
D. Assim, os serviços Rodinhas de 

Moscavide/Portela, Sacavém e Camarate, 
desde a sua implementação até ao momento 
presente, proporcionaram, para além de 
serviços de proximidade dentro das freguesias 
abrangidas, a capacidade de rebatimento 
rodoferroviário, as estações/apeadeiros de 
Moscavide, Sacavém e Bobadela, que hoje se 
devem projetar numa rede integrada e 
intermodal, ao nível concelhio e metropolitano, 
cuja conceção se encontra em 
desenvolvimento na Área Metropolitana de 
Lisboa, em articulação com os Municípios que 
a integram; 

 
E. No passado, os serviços “Rodinhas” 

mereceram a aprovação de candidaturas a co-
financiamento FEDER, tendo: 

 
a. O “Rodinhas” de Moscavide/Portela, sido co-

financiado em 75%, no âmbito do subprojecto 
ACFER, da OQR-MARE-INTERREGIIIC, de 
agosto de 2007 a março de 2008; 

 
b. Os “Rodinhas” de Moscavide/Portela, 

Sacavém, Camarate, Bobadela e São João da 
Talha, sido co-financiados em 50%, no âmbito 
da operação Linha Azul, do POR Lisboa - 
QREN, de agosto de 2008 a setembro de 
2010; 

 
F. Nos períodos em que os “Rodinhas” não 

receberam co-financiamento, de abril a julho 
de 2008 e desde setembro de 2010, a 
totalidade dos seus custos, deduzidos os 
valores das receitas obtidas através de venda 
dos bilhetes, tem sido suportada pela Câmara 
Municipal de Loures; 

 
G. A instituição dos novos passes intermodais, 

concelhios e metropolitanos, que passarão a 
estar disponíveis a partir do próximo dia 1 de 
abril de 2019, a que o Município de Loures se 
associou, visam proporcionar maior acesso ao 
transporte público e potenciar a 
intermodalidade; 

 
H. O serviço do “Rodinhas”, ao integrar tais 

objetivos na sua génese no serviço a prestar à 
população, não pode ficar de fora do âmbito 
da abrangência do passe intermodal, apesar 
do acrescido esforço financeiro que tal 

acarretará para o Município, no período 
transitório que mediará entre o próximo dia 1 
de abril e a instalação da rede integrada de 
transporte público de passageiros de nível 
concelhio e metropolitano a contratar 
proximamente. 

 
Considerando ainda que: 
 
I. O serviço de Transporte Coletivo de 

Transporte Urbano de Sacavém (Rodinhas 
Sacavém) permite garantir a continuidade e 
qualidade do serviço e ampliará a capacidade 
de acesso e de articulação intermodal a partir 
de 1 de abril de 2019, pela admissão dos 
novos títulos de passe intermodal instituídos 
pela AML a partir dessa data, e pelo reforço da 
oferta; 

 
J. O Município de Loures e a Rodoviária de 

Lisboa SA celebraram um protocolo em 7 de 
dezembro do ano de 2011, com as respetivas 
alterações produzidas nos dias 17/10/2012, 
20/02/2013 e 06/07/2018; 

 
K. É necessária a alteração do protocolo, por 

forma a enquadrar, quer a alteração do 
preço/viatura/dia a partir de 1 de janeiro de 
2019, quer as alterações decorrentes do 
preconizado acesso do novo passe intermodal 
ao serviço de transporte em questão a partir 
de 1 de abril, e consequente ampliação da 
oferta em ordem a comportar o aumento da 
procura e à correção/extensão do itinerário 
para resolver as dificuldades de acesso à 
Courela do Foguete. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, com base na 
alínea c) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro: 
 
Aprovar as alterações do Protocolo relativo ao 
Serviço de Transporte Coletivo Urbano de 
Sacavém, celebrado entre o Município de Loures e 
a Rodoviária de Lisboa, SA, conforme minutas de 
Protocolo em anexo que refletem as alterações 
propostas e uma versão consolidada do Protocolo. 
 
… 

 
Loures, 21 de março de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 
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QUARTA ALTERAÇÃO 
AO PROTOCOLO RELATIVO AO SERVIÇO 

DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO 
DE SACAVÉM 

 
Entre: 
 
PRIMEIRO: Município de Loures, pessoa coletiva 
número 501294996, representada pelo Presidente 
da Câmara, Sr. Dr. Bernardino José Torrão 
Soares, doravante designada apenas por CML 
 
e 
 
SEGUNDO: Rodoviária de Lisboa S.A., pessoa 
coletiva número 503418455, com o capital social 
de 8.000.000 de euros, integralmente realizado e 
registado, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa (antiga matrícula n.º 
5540) e sede no Edifício Campo Grande, 382-C-
1.º 1700-097-Lisboa, representada pelo Presidente 
do seu Conselho de Administração, senhor Dr. 
António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, 
doravante designada apenas por RL. 
 
 
É livremente acordado pelas partes, 
reciprocamente aceite, de boa-fé e sem reserva, a 
4.ª alteração ao Protocolo Relativo ao Serviço de 
Transporte Coletivo Urbano de Sacavém, 
celebrado entre as partes no dia 7 de dezembro 
do ano 2011, com as respetivas alterações 
produzidas nos dias 17/10/2012, 20/02/2013 e 
06/07/2018, conforme cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Alterações) 

 
Os números 1, 2.4, 3.2, 3.4., 7.1, 7.2 e 11 do 
Protocolo, passam a ter as seguintes redações: 
 
a) 1. Objeto: 
 
A RL obriga-se a realizar uma carreira regular de 
passageiros, em regime provisório - ao abrigo do 
disposto no artigo 10.º da Lei n.º 52/2015, de 9 de 
junho - na área do concelho de Loures, com o 
itinerário, frequências e períodos de 
funcionamento descritos no Anexo I e nas demais 
condições a estabelecer por acordo com a CML.; 
 

b) 2.4. Serão da conta e da responsabilidade da 
RL os trabalhos de colocação e de remoção 
da decoração.; 

 
c) 3.2. Entre o dia 1 de janeiro de 2019 e 31 de 

março de 2019, para o itinerário, capacidade e 
frequências previstas no Anexo I, a 
compensação será no valor de 350,24 € 
(trezentos e cinquenta euros e vinte e quatro 
cêntimos) diários por viatura, nos dias úteis, e 
de 164,42 € (cento e sessenta e quatro euros 
e quarenta e dois cêntimos) diários por viatura, 
aos sábados, ao que acrescerá IVA devido. 

 
d) 3.4. A partir de 1 de abril de 2019, caso se 

verifique aumento da procura, que justifique a 
necessidade de aumentar o número de 
autocarros, a compensação por cada veículo a 
mais será no valor de 405,24 € (quatrocentos 
e cinco euros e vinte e quatro cêntimos) 
diários por viatura, nos dias úteis, 203,43 € 
(duzentos e três euros e quarenta e três 
cêntimos) diários, por viatura, aos sábados, 
acrescidos do IVA devido, após acordo escrito 
entre a CML e a RL. 

 
e) 7. Vigência: 
 
7.1. O presente protocolo entrou em vigor no dia 1 

de janeiro de 2012. 
 
7.2. O presente Protocolo mantém-se vigente até 

ao termo da autorização de exploração 
provisória concedida ao abrigo do disposto no 
n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 52/2015, de 9 de 
junho, ou seja, até à data de entrada em 
funcionamento do novo sistema integrado de 
transportes na área metropolitana de Lisboa, 
caso não seja denunciado por nenhuma das 
partes nos termos do ponto 8. “Cessação”. 

 
f) 11. Anexos: 
 
Ficarão a fazer parte do presente Protocolo os 
seguintes Anexos: 
 

• Anexo I: Tarifário, Itinerário, Horário da 
carreira. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Aditamentos) 

 
Aditam-se o Considerando H) e os números 3.3 e 
4.4, com a seguinte redação: 
 
a) H) A opção da CML de estender a validade do 

novo passe intermodal “navegante”, em todas 
as suas modalidades, ao serviço das carreiras 
em questão, a partir de 1 de abril de 2019. 
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b) 4.4. A partir de 1 de abril de 2019, o presente 
Protocolo passa a integrar o sistema de 
passes intermodais municipal e metropolitano, 
nas diversas modalidades instituídas. 

 
c) 3.3 A partir de 1 de abril de 2019, para o 

itinerário, capacidade e frequências previstas 
no Anexo I, a compensação será no valor de 
405,24 € (quatrocentos e cinco euros e vinte e 
quatro cêntimos) diários por viatura, nos dias 
úteis, 203,43 € (duzentos e três euros e 
quarenta e três cêntimos) diários, por viatura, 
aos sábados, acrescidos do IVA devido. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Revogações) 

 
São revogados os números 2.5 e 8.3, com 
renumeração dos artigos, em conformidade. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Produção de efeitos) 

 
Às alterações introduzidas no n.º 3.2 do Protocolo 
produzem efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 
2019 até ao dia 31 de março de 2019 e, as 
restantes, a partir da data da assinatura do 
Protocolo, conforme versão consolidada em 
anexo. 
 
 
Feito em duplicado em Loures, aos 21 dias do 
mês de março do ano 2019. 

 
Pelo Município de Loures 

 
Dr. Bernardino José Torrão Soares, 

Presidente da Câmara 
 
 
 

Pela Rodoviária de Lisboa 
 

Dr. António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, 
Presidente do Conselho de Administração 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PPD/PSD - Partido Social Democrata) 

 
 

NOTA DA REDAÇÃO: A versão consolidada - 4.ª 
alteração do Protocolo Relativo ao Serviço de 
Transporte Coletivo Urbano de Sacavém encontra-
se disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

Processo n.º 1427/DOM 
Protocolo relativo ao Serviço de Transporte 
Coletivo Urbano de Camarate 
Proposta de aprovação da 3.ª alteração ao 
Protocolo relativo ao Serviço de Transporte 
Coletivo Urbano de Camarate. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 156/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Em 2007, a implementação do serviço “Loures 

Rodinhas” no concelho de Loures respondeu 
ao apelo expresso no Plano Regional de 
Ordenamento do Território da Área 
Metropolitana de Lisboa (PROTAML) para 
uma maior integração intermodal de 
transportes públicos de passageiros, tirando 
partido do sistema de infraestruturas e 
equipamentos ferroviários existentes; 

 
B. Na génese da implementação dos serviços 

Rodinhas esteve a perspetiva de virem a 
potenciar a utilização do modo ferroviário - 
modo de deslocação mais sustentável que o 
rodoviário - na medida em que permitiriam 
alargar as áreas de influência das estações 
ferroviárias/apeadeiros existentes no concelho 
e, simultaneamente, proporcionarem meios de 
deslocação de proximidade entre as diferentes 
freguesias, nomeadamente no acesso a 
serviços e equipamentos; 

 
C. Facilitando as deslocações e reduzindo a 

utilização do transporte individual, 
proporcionam às populações abrangidas 
benefícios ambientais, financeiros, sociais e 
de qualificação do espaço público, 
incrementando a sua qualidade de vida; 

 
D. Assim, os serviços Rodinhas de 

Moscavide/Portela, Sacavém e Camarate, 
desde a sua implementação até ao momento 
presente, proporcionaram, para além de 
serviços de proximidade dentro das freguesias 
abrangidas, a capacidade de rebatimento 
rodoferroviário, as estações/apeadeiros de 
Moscavide, Sacavém e Bobadela, que hoje se 
devem projetar numa rede integrada e 
intermodal, ao nível concelhio e metropolitano, 
cuja conceção se encontra em 
desenvolvimento na Área Metropolitana de 
Lisboa, em articulação com os Municípios que 
a integram; 
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E. No passado, os serviços “Rodinhas” 
mereceram a aprovação de candidaturas a co-
financiamento FEDER, tendo: 

 
a. O “Rodinhas” de Moscavide/Portela, sido co-

financiado em 75%, no âmbito do subprojeto 
ACFER, da OQR-MARE-INTERREGIIIC, de 
agosto de 2007 a março de 2008; 

 
b. Os “Rodinhas” de Moscavide/Portela, 

Sacavém, Camarate, Bobadela e São João da 
Talha, sido co-financiados em 50%, no âmbito 
da operação Linha Azul, do POR Lisboa - 
QREN, de agosto de 2008 a setembro de 
2010; 

 
F. Nos períodos em que os “Rodinhas” não 

receberam co-financiamento, de abril a julho 
de 2008 e desde setembro de 2010, a 
totalidade dos seus custos, deduzidos os 
valores das receitas obtidas através de venda 
dos bilhetes, tem sido suportada pela Câmara 
Municipal de Loures; 

 
G. A instituição dos novos passes intermodais, 

concelhios e metropolitanos, que passarão a 
estar disponíveis a partir do próximo dia 1 de 
abril de 2019, a que o Município de Loures se 
associou, visam proporcionar maior acesso ao 
transporte público e potenciar a 
intermodalidade; 

 
H. O serviço do “Rodinhas”, ao integrar tais 

objetivos na sua génese no serviço a prestar à 
população, não pode ficar de fora do âmbito 
da abrangência do passe intermodal, apesar 
do acrescido esforço financeiro que tal 
acarretará para o Município, no período 
transitório que mediará entre o próximo dia 1 
de abril e a instalação da rede integrada de 
transporte público de passageiros de nível 
concelhio e metropolitano a contratar 
proximamente; 

 
Considerando ainda que: 
 
I. O serviço de Transporte Coletivo de 

Transporte Urbano de Camarate (Rodinhas 
Camarate) permite garantir a continuidade e 
qualidade do serviço e ampliará a capacidade 
de acesso e de articulação intermodal a partir 
de 1 de abril de 2019, pela admissão dos 
novos títulos de passe intermodal instituídos 
pela AML a partir dessa data, e pelo reforço da 
oferta; 

 
 
 

J. O Município de Loures e a Rodoviária de 
Lisboa S.A., celebraram um protocolo em 7 de 
dezembro do ano de 2011, com as respetivas 
alterações produzidas nos dias 20/02/2013 e 
06/07/2018; 

 
K. É necessária a alteração do protocolo, por 

forma a enquadrar, quer a alteração do 
preço/viatura/dia a partir de 1 de janeiro de 
2019, quer as alterações decorrentes do 
preconizado acesso do novo passe intermodal 
ao serviço de transporte em questão a partir 
de 1 de abril, e consequente ampliação da 
oferta em ordem a comportar o aumento da 
procura. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, com base na 
alínea c) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro: 
 
Aprovar as alterações do Protocolo relativo ao 
Serviço de Transporte Coletivo Urbano de 
Camarate, celebrado entre o Município de Loures 
e a Rodoviária de Lisboa, S.A., conforme minutas 
de Protocolo em anexo que refletem as alterações 
propostas e uma versão consolidada do Protocolo.  
 
… 

 
Loures, 21 de março de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 

       
 

TERCEIRA ALTERAÇÃO 
AO PROTOCOLO RELATIVO AO SERVIÇO 

DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO 
DE CAMARATE 

 
Entre: 
 
PRIMEIRO: Município de Loures, pessoa coletiva 
número 501294996, representada pelo Presidente 
da Câmara, Sr. Dr. Bernardino José Torrão 
Soares, doravante designada apenas por CML 
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e 
 
SEGUNDO: Rodoviária de Lisboa S.A., pessoa 
coletiva número 503418455, com o capital social 
de 8.000.000 de euros, integralmente realizado e 
registado, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa (antiga matrícula n.º 
5540) e sede no Edifício Campo Grande, 382-C-
1.º 1700-097-Lisboa, representada pelo Presidente 
do seu Conselho de Administração, senhor Dr. 
António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, 
doravante designada apenas por RL. 
 
É livremente acordada pelas partes, 
reciprocamente aceite, de boa-fé e sem reserva, a 
3.ª alteração ao Protocolo Relativo ao Serviço de 
Transporte Coletivo Urbano de Camarate, 
celebrado entre as partes no dia 7 de dezembro 
do ano 2011, com as respetivas alterações 
produzidas nos dias 20/02/2013 e 06/07/2018, 
conforme cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Alterações) 

 
Os números 1, 2.4, 3.2, 7.1, 7.2 e 11 do Protocolo, 
passam a ter as seguintes redações: 
 
a. 1. Objeto: 
 
A RL obriga-se a realizar uma carreira regular de 
passageiros, em regime provisório - ao abrigo do 
disposto no artigo 10.º da Lei n.º 52/2015, de 9 de 
junho - na área do concelho de Loures, com o 
itinerário, frequências e períodos de 
funcionamento descritos no Anexo I e nas demais 
condições a estabelecer por acordo com a CML.; 
 
b) 2.4. Serão da conta e da responsabilidade da 

RL os trabalhos de colocação e de remoção 
da decoração; 

 
c) 3.2. Entre os dias 1 de janeiro de 2019 e 31 de 

março de 2019, para o itinerário, capacidade e 
frequências previstas no Anexo I, a 
compensação será no valor de 458,89 € 
(quatrocentos e cinquenta e oito euros e 
oitenta e nove cêntimos) diários por viatura, ao 
que acrescerá IVA se devido; 

 
d) 7. Vigência: 
 
7.1. O presente protocolo entrou em vigor no dia 1 

de janeiro de 2012. 
 
7.2. O presente Protocolo mantém-se vigente até 

ao termo da autorização de exploração 
provisória concedido ao abrigo do disposto no 

n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 52/2015, de 9 de 
junho, ou seja, até à data de entrada em 
funcionamento do novo sistema integrado de 
transportes na área metropolitana de Lisboa, 
caso não seja denunciado por nenhuma das 
partes nos termos do ponto 8. “Cessação”. 

 
e) 11. Anexos: 
 
Ficarão a fazer parte do presente Protocolo os 
seguintes Anexos: 
 
• Anexo I: Tarifário, Itinerário, Horário da 

carreira. 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Aditamentos) 

 
Aditam-se o Considerando H) e o n.º 4.4, com a 
seguinte redação: 
 
a) H) A opção da CML de estender a validade do 

novo passe intermodal “navegante”, em todas 
as suas modalidades, ao serviço das carreiras 
em questão, a partir de 1 de abril de 2019. 

 
b) 4.4. A partir de 1 de abril de 2019, o presente 

Protocolo passa a integrar o sistema de 
passes intermodais municipal e metropolitano, 
nas diversas modalidades instituídas. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Revogações) 

 
São revogados os números 2.5, 3.3 e 8.3, com 
renumeração dos artigos, em conformidade. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Produção de efeitos) 

 
As alterações introduzidas no n.º 3.2 do Protocolo 
produzem efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 
2019 até ao dia 31 de março de 2019 e, as 
restantes, a partir da data da assinatura do 
Protocolo, conforme versão consolidada em 
anexo. 
 
 
Feito em duplicado em Loures, aos 21 dias do 
mês de março do ano 2019. 

 
Pelo Município de Loures 

 
Dr. Bernardino José Torrão Soares, 

Presidente da Câmara 
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Pela Rodoviária de Lisboa 
 

Dr. António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, 
Presidente do Conselho de Administração 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PPD/PSD - Partido Social Democrata) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A versão consolidada - 3.ª 
alteração do Protocolo Relativo ao Serviço de 
Transporte Coletivo Urbano de Camarate 
encontra-se disponibilizada em Anexo nas páginas 
finais da presente edição. 

 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de transferência de verbas para 
entidades parceiras do serviço de prolongamento 
de horário, no âmbito do Serviço de Apoio à 
Família. 

 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 157/2019 
 

Considerando que: 
 
A. Cabe ao Município o desenvolvimento do 

Serviço de Apoio à Família que, em 
colaboração com diversas entidades, realiza 
as Atividades de Animação e Apoio à Família - 
Prolongamento de Horário nos jardins-de-
infância de alguns equipamentos escolares do 
Concelho de Loures; 

 
B. Os Agrupamentos de Escolas e as entidades 

parceiras para os quais devem ser transferidas 
as verbas, para apetrechamento de material 
didático, cujos valores têm como referência as 
candidaturas às Atividades de Animação e de 
Apoio à Família a janeiro de 2019, encontram-
se descritas na Informação n.º 105/DE-
DASE/LM, datada de 5 de fevereiro de 2019, 
que se encontra em anexo à presente 
proposta. 

 
 
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, aprovar a transferência de verbas às 
entidades parceiras num total de 13.400,00 € 
(treze mil e quatrocentos euros), nos moldes 
seguintes: 
 

 
NIF Agrupamento de Escolas Equipamento Escolar N.º crianças Valor Valor total 

600085236 AE 4 de Outubro JI Bucelas 10 200,00 € 200,00 € 
EB Unhos 39 325,00 € 600074757 AE Catujal-Unhos 
EB n.º 3 de Unhos 14 200,00 € 

525,00 € 

600079929 AE José Afonso JI Frielas 26 325,00 € 325,00 € 
EB do Zambujal 23 200,00 € 
EB Santo Antão do Tojal 16 200,00 € 
EB São Julião do Tojal 56 400,00 € 
EB A-das-Lebres 21 200,00 € 

600079465 AE João Villaret 

JI Pintéus 12 200,00 € 

1.200,00 € 

EB Montemor 14 200,00 € 
EB Loures 43 325,00 € 
EB Casaínhos 13 200,00 € 
EB Fanhões 23 200,00 € 

600079325 AE Sttau Monteiro 

EB A-dos-Cãos 16 200,00 € 

1.125,00 € 

EB Sacavém 42 325,00 € 
EB n.º 3 Sacavém 12 200,00 € 
JI Quinta de São José 25 200,00 € 

600079767 AE Eduardo Gageiro 

JI Terraços da Ponte 26 325,00 € 

1.050,00 € 

EB Bela Vista 31 325,00 € 
EB Bairro da Covina 17 200,00 € 
EB Via Rara 49 325,00 € 
EB n.º 5 Santa Iria de Azóia 16 200,00 € 

600079007  AE Santa Iria de Azóia  

EB n.º 6 Santa Iria de Azóia 13 200,00 € 

1.250,00 € 

TOTAL 5.675,00 € 
NIF Entidade Equipamento Escolar N.º crianças Valor Valor total 



 

 
N.º 6 

  

 
 

27 de MARÇO 
de 2019 

 
 
 
 

61 

 

EB Flamenga 22 200,00 € 501400206 Associação O Saltarico 
EB Fernando Bulhões 43 325,00 € 

525,00 € 

501926712 APEE EB1/JI Alto da Eira EB Alto da Eira 62 400,00 € 400,00 € 

503058793 APEE 
da Escola Primária n.º 3 de Loures 

EB Fanqueiro 79 450,00 € 450,00 € 

503845531 APEE EB1/JI Infantado EB Infantado 70 400,00 € 400,00 € 

503903051 
Irmandade 
da Santa Casa da Misericórdia 
de Loures 

JI Manjoeira 14 200,00 € 200,00 € 

504949853 APEE da EB n.º 3 Bobadela EB n.º 3 Bobadela 15 200,00 € 200,00 € 
505361736 APEE do JI Bobadela JI Bobadela 44 325,00 € 325,00 € 
505293447 APEE da EB n.º 1 Bobadela EB n.º 1 Bobadela 15 200,00 € 200,00 € 

JI Apelação 37 325,00 € 501354760 Jardim de Infância O Nosso Mundo 
EB n.º 1 Apelação 23 200,00 € 

525,00 € 

EB Fetais 48 325,00 € 
EB Quinta das Mós 22 200,00 € 502346841  Centro Social 

D. Nuno Álvares Pereira 
EB n.º 1 Camarate 41 325,00 € 

850,00 € 

509065686 APEE da EB1/JI Fonte Santa EB Fonte Santa 58 400,00 € 400,00 € 
EB Cabeço de Montachique 21 200,00 € 
JI Salemas 7 200,00 € 501683755 Centro Social e Paroquial 

de S. Pedro de Lousa 
EB Lousa 25 200,00 € 

600,00 € 

EB Quinta do Conventinho 53 400,00 € 
505426390 

APEE 
do Agrupamento 
General Humberto Delgado EB Santo António dos Cavaleiros 35 325,00 € 

725,00 € 

504927493 APEE da EB1/JI Portela EB Portela 68 400,00 € 400,00 € 
505136562 APEE da EB1/JI Prior Velho EB Prior Velho 58 400,00 € 400,00 € 

EB n.º 1 São João da Talha 11 200,00 € 
EB n.º 2 São João da Talha 1 200,00 € 
EB n.º 4 São João da Talha 14 200,00 € 

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

EB Vale Figueira 2 200,00 € 

800,00 € 

505182599 APEE 
da EB1/JI n.º 2 de Moscavide 

EB Quinta da Alegria 30 325,00 € 325,00 € 

TOTAL 7.725,00 € 

 
Loures, 18 de março de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Gonçalo Caroço 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo participado na votação a Sr.ª Vereadora Maria Arlete 
Rodrigues Augusto Barata Simão, por integrar os Corpos Sociais da Irmandade da Santa Casa da 
Misericórdia de Loures) 
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INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de transferência de verba, relativa a 
arrendamento de instalações - meses de janeiro a 
junho de 2019 - para Associação de Pais e 
Encarregados de Educação, no âmbito do 
Programa de Enriquecimento Curricular. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 159/2019 

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

Educação dos Alunos da Escola Básica n.º 1 
da Bobadela é parceira do Município de 
Loures no desenvolvimento do Programa de 
Enriquecimento Curricular no 1.º Ciclo do 
Ensino Básico Público; 

 
B. A Associação de Pais e Encarregados de 

Educação dos Alunos da Escola Básica n.º 1 
da Bobadela promove e dinamiza as 
atividades de enriquecimento desta escola, 
mas a elevada taxa de ocupação dos 
equipamentos escolares, nomeadamente em 
escolas onde predominam os regimes duplos, 
não permite que o desenvolvimento das 
atividades de enriquecimento curricular seja, 
na íntegra, concretizado nas instalações do 
próprio equipamento; 

 
C. Para permitir aos alunos o acesso às 

atividades de enriquecimento curricular a 
Associação de Pais e Encarregados de 
Educação dos Alunos da Escola Básica n.º 1 
da Bobadela solicitou o apoio da autarquia 
para proceder ao arrendamento de um espaço 
físico fora do estabelecimento de ensino; 

 
D. O arrendamento, de julho de 2018 a junho de 

2019, tem o valor mensal de 600,00 €; 
 
E. Através da deliberação de Câmara n.º 

523/2018, aprovada por unanimidade na 26.ª 
Reunião Ordinária, realizada em 21/11/2018, 
foi transferida para a Associação de Pais e 
Encarregados de Educação dos Alunos da 
Escola Básica n.º 1 da Bobadela a verba 
relativa a seis meses de arrendamento no 
valor de 3.600,00 € (três mil e seiscentos 
euros), correspondente aos meses de julho a 
dezembro de 2018. 

 
 
 
 
 

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 transferência de verba à 
Associação de Pais e Encarregados de Educação 
dos Alunos da Escola Básica n.º 1 da Bobadela, 
relativa ao arrendamento das instalações entre os 
meses de janeiro a junho de 2019, no valor de 
3.600,00 € (três mil e seiscentos euros). 

 
 

Loures, 18 de março de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 67/2019 
 

de 13 de março de 2019 
 

(registo E/29713/2019, de 14.03.2019) 
 

Designação de cargo de Secretário 
do Gabinete de Apoio à Vereação 

 
Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 
42.º, e n.ºs 4 e 5 do art.º 43.º, todos do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como 
dos art.ºs 11.º e 12.º, ambos do Decreto-Lei n.º 
11/2012, de 20 de janeiro, aplicável por remissão 
do n.º 5 do art.º 43.º do referido Anexo I da Lei n.º 
75/2013, designo Saul Manuel Trindade Patrão 
como Secretário do Gabinete de Apoio à 
Vereação, para apoio pessoal do Sr. Vereador 
Tiago Matias. 
 
É conferida a autorização prevista no n.º 3 do art.º 
7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. 
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Para efeitos do art.º 12.º do atrás identificado 
Decreto-Lei n.º 11/2012, a nota curricular do ora 
designado consta em anexo ao presente 
despacho, que produz efeitos a partir de 11 de 
março de 2019. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Nota Curricular 
 
Nome: Saul Manuel Trindade Patrão 
 
Habilitações Académicas: 
 
Licenciatura em Direito na vertente jurídico-
económica Universidade Autónoma de Lisboa 
(1997 a 2001). 
 
Licenciatura em Relações Internacionais - 
Universidade Autónoma de Lisboa (1990 a 1994). 
 
Carreira Profissional: 
 
2004 à atualidade - a exercer como Advogado em 
Loures. 
 
Junho de 2010 a fevereiro de 2011 - Chefe 
administrativo da secretaria da Faculdade de 
Enfermagem da Escola Superior de Enfermagem 
São Francisco das Misericórdias. 
 
Setembro de 2007 a junho de 2010 - Advogado na 
sociedade de Advogados Possolo & Carneiro 
Gomes em Lisboa. 
 
2003 a 2007 - Administração e Gestão de 
Condomínios em Loures. 
 
Janeiro de 2003 a janeiro de 2004 - Conservatória 
do Registo Comercial de Lisboa desempenhando 
funções técnico-administrativas na receção, 
análise e conclusão dos registos e das prestações 
de contas das empresas. 
 
Outubro de 1999 a abril de 2000 - Direção técnica 
de acidentes de trabalho e na direção automóvel 
na Companhia de Seguros Bonança S.A.. 
 
Novembro de 1998 a setembro de 1999 - Direção 
técnica na área de sinistros automóvel na 
Autogere - Companhia de seguros S.A. - Grupo 
BCP. 
 

Novembro de 1996 a novembro de 1997 - 
Gabinete de Protocolo e Relações Institucionais 
da Câmara Municipal de Loures como Técnico 
Superior de Relações Internacionais. 

 
 
 
 

DESPACHO n.º 68/2019 
 

de 13 de março de 2019 
 

(registo E/30068/2019, de 14.03.2019) 
 

Designação de cargo de Secretário 
do Gabinete de Apoio à Vereação 

 
Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 2 do art.º 
42.º, e n.ºs 4 e 5 do art.º 43.º, todos do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, bem como, 
dos art.ºs 11.º e 12.º, ambos do Decreto-Lei n.º 
11/2012, de 20 de janeiro, aplicável por remissão 
do n.º 5 do art.º 43.º do referido Anexo I da Lei n.º 
75/2013, designo Duarte Nuno Ferreira Morgado 
como Secretário do Gabinete de Apoio à 
Vereação, para apoio pessoal do Sr. Vereador 
Gonçalo Caroço. 
 
É conferida a autorização prevista no n.º 3 do art.º 
7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. 
 
Para efeitos do art.º 12.º do atrás identificado 
Decreto-Lei n.º 11/2012, a nota curricular do ora 
designado consta em anexo ao presente 
despacho, que produz efeitos a partir de 13 de 
março de 2019. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Nota Curricular 
 
Nome: Duarte Nuno Ferreira Morgado 
 
Habilitações Académicas: 
 
Mestre em Teologia pela Faculdade de Teologia - 
UCP Lisboa. 
 
Curso de Especialização de Arquitetura de Igrejas 
- Faculdade de Arquitetura da Universidade de 
Lisboa. 
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Carreira Profissional: 
 
Setembro de 2013 a setembro de 2018 - Vigário-
Paroquial/Coadjutor nas Paróquias de Bucelas, 
Fanhões, Loures, Santo Antão do Tojal e São 
Julião do Tojal. 
 
Entre 2015 e 2018 - Vogal da direção da Casa do 
Gaiato de Lisboa. 
 
Entre junho e outubro de 2018 - Presidente da 
Confraria do Círio dos Saloios de Nossa Senhora 
do Cabo Espichel. 
 
Janeiro de 2018 - Provedor da Irmandade da 
Santa Casa da Misericórdia de Loures e 
Coordenador-Geral da mesma instituição entre 
outubro de 2018 e março de 2019. 

 
 
 
 

VEREADORES 
 
 

DESPACHO n.º 69/2019 
 

de 18 de março de 2019 
 

(registo E/31535/2019, de 19.03.2019) 
 

Subdelegação de competências 
na Chefe de Divisão de Administração Geral 

 
Considerando: 
 
- Que nos termos do artigo 15.º, alínea c), do 

Regime Financeiro das Autarquias Locais e 
Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei 
n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação 
atual, conjugado com artigo 12.º, n.º 2, do 
Regime Geral das Taxas das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 
de dezembro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro e 
pela Lei n.º 117/2009, de 29 de dezembro, o 
artigo 1.º, n.º 3, da Lei Geral Tributária, 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 
de dezembro, na sua redação vigente e o 
artigo 7.º, n.º 2, do preâmbulo e artigos 148.º a 
150.º do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de 
outubro, na sua atual redação, que aprovou o 
Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, os municípios podem proceder à 
cobrança coerciva de impostos e outros 
tributos a cuja receita tenham direito através 
de processo de execução fiscal, sendo que em 

caso de tributos administrados por autarquias 
locais as competências atribuídas no referido 
Código de Procedimento e de Processo 
Tributário a órgãos periféricos e ao dirigente 
máximo do serviço ou a órgãos executivos da 
administração tributária locais serão exercidas, 
nos termos da lei, respetivamente, pela 
Autarquia e Presidente da Autarquia; 

 
- As competências, em matéria de cobrança 

coerciva, que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Sr. Presidente da Câmara, 
através da alínea b), do n.º 2.4 do Ponto IV do 
Despacho n.º 184/2018, de 2 de outubro de 
2018; 

 
- O objetivo de garantir a adequada gestão 

municipal e a eficácia do funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade 
na tomada das decisões; 

 
- O disposto no artigo 3.º do Regulamento da 

Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de 
Loures, constante do Despacho n.º 
14190/2015, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 235, de 1 de dezembro de 2015, 
relativamente aos princípios gerais da 
atividade municipal. 

 
 
Ao abrigo do estatuído no artigo 38.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e ainda nos termos dos artigos 44.º a 50.º 
do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, subdelego na Sr.ª Chefe da Divisão de 
Administração Geral, Paula Rita Marreiros, as 
competências para, no âmbito dos procedimentos 
de cobrança coerciva e execução fiscal de receitas 
da competência do Município, praticar todos os 
atos necessários à tomada de decisão pelo órgão 
competente, designadamente atos instrutórios, 
nomeação de instrutor, realização de notificações, 
expedição de cartas precatórias, bem como todas 
as diligências inerentes à rápida conclusão dos 
processos e todos os atos e formalidades de 
carácter instrumental necessários ao exercício da 
competência ora delegada e subdelegada. 
 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 

 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 

 

ATENDIMENTO 
INFORMAÇÃO 

E 
COMUNICAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 17/DAIC/CG 

 
de 18 de março de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 18 de março de 2019, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/30727/2019, de 19.03.2019) 

 
Substituição do Chefe da Divisão 

de Atendimento, Informação 
e Comunicação, 

de 25 a 29 de março 
 

Considerando a ausência do signatário, de 25 a 29 
de março, por motivo de férias, propõe-se que as 
competências que me foram delegadas através 
dos despachos números 89/2017 e 19/2018 sejam 
asseguradas, naquele período, pela técnica 
superior Rita Maria Gomes Correia, número 
Informático 32463. 
 
Em caso de concordância superior, propõe-se que 
a presente informação seja divulgada pelo 
Expediente, para as unidades orgânicas, para os 
efeitos devidos. 

 
 

Loures, 18 de março de 2019 
 

O chefe da Divisão de Atendimento, 
Informação e Comunicação 

 
(a) Carlos Gomes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 4245/2019 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de dois postos de trabalho 

de técnico superior, 
na área de formação de arquitetura paisagista 

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 1 de 
fevereiro de 2019, com Ana Lúcia Constança 
Pereira Quinta e Ana Margarida de Almeida 
Duarte Lopes Riscado, 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 no 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. 

 
8 de fevereiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 52, de 14 de março de 2019] 

 
 
 

AVISO n.º 4246/2019 
 

Designação em comissão de serviço 
para o cargo de direção intermédia de 1.º grau 

para Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU) 

 
Considerando a conclusão do procedimento 
concursal para recrutamento para o cargo de 
direção intermédia de 1.º grau para Diretor do 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, e de acordo com o proposto pelo júri 
na Ata n.º 4, datada de 25 de maio de 2018, 
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homologada em 7 de setembro de 2018, 
reconhece-se que o candidato Luís Jorge 
Rodrigues de Carvalho confere a posse do perfil, a 
experiência e os conhecimentos adequados para o 
desempenho do cargo concursado. 
 
Considerando que o referido candidato reúne os 
requisitos legalmente exigidos, designadamente 
os previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação e 
detém o currículo e perfil adequados para o 
desempenho do cargo, foi determinado por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 20 de 
novembro de 2018, a designação em comissão de 
serviço de Luís Jorge Rodrigues de Carvalho para 
exercer o cargo de direção intermédia de 1.º grau 
de Diretor do Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística, a partir do dia 20 de 
novembro de 2018, pelo período de 3 anos. 

 
Nota relativa ao currículo profissional 

do candidato Luís Jorge Rodrigues de Carvalho 
 

Habilitações académicas: 
 
Licenciatura em Arquitetura (Faculdade de 
Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, 
em 1994). 
Competências teórico-práticas adquiridas e 
experiência profissional: 
Iniciou funções na Câmara Municipal de Lisboa 
em regime de prestação de serviços, entre janeiro 
de 2001 e novembro de 2008, passando em 
seguida a Contrato Individual de Trabalho por 
Tempo Indeterminado, como Técnico Superior; 
Coordenador do BackOffice e gestor de processos 
no âmbito da "Iniciativa Lisboa", em 2008 e 2010; 
Consultor na área de arquitetura, apreciação e 
vistorias de projetos, no âmbito da atividade e 
funcionamento da Divisão de Análise e Projetos de 
Urbanismo Comercial da Câmara Municipal de 
Lisboa, entre 2000 e 2011; Autor e Coautor de 
diversos projetos de Arquitetura, entre 1991 e 
2012; Entre 2011 e 2014: Desempenhou funções 
de chefia (direção intermédia de 2.º grau), em 
regime de substituição, na Divisão de 
Uniformização e Controlo Urbanístico, da Câmara 
Municipal de Lisboa; Participou na elaboração de 
Regulamentos Municipais no âmbito da gestão 
Urbanística, nomeadamente no Regulamento 
Municipal da Urbanização e da Edificação de 
Lisboa, no Regulamento Municipal para a 
Reconversão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal; 
Participou na elaboração de procedimentos para 
apreciação de processos em zona de AUGI e 
PRODAC; representou o Departamento do 
Urbanismo na equipa multidisciplinar, no Arquivo 
Municipal de Lisboa; desde 2014 até à presente 
data, desempenha funções de Diretor do 

Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, em regime de substituição, na 
Câmara Municipal de Loures. 
Participou em diversas ações, conferências, 
seminários, dando-se destaque: 
"Os novos desafios da prática à qualidade do 
território"; "Risco de Gestão vs Gestão de Riscos: 
uma afirmação da cultura organizacional"; 
"Gesturbe, Soluções de Gestão Urbanística"; 
"Plataforma DWF para licenciamento urbano"; 
"Novo PDM". 

 
13 de fevereiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 52, de 14 de março de 2019] 
 
 
 
 

AVISO n.º 4247/2019 
 

Designação em comissão de serviço 
para o cargo de direção intermédia de 2.º grau 

para Chefe da Divisão de Atendimento, 
Informação e Comunicação (DAIC) 

 
Considerando a conclusão do procedimento 
concursal para recrutamento para o cargo de 
direção intermédia de 2.º grau para Chefe da 
Divisão de Atendimento, Informação e 
Comunicação e de acordo com o proposto pelo júri 
na Ata n.º 4, datada de 11 de junho de 2018, 
homologada em 7 de setembro de 2018, 
reconhece-se que o candidato Carlos Manuel de 
Sousa Gomes confere a posse do perfil, a 
experiência e os conhecimentos adequados para o 
desempenho do cargo concursado. 
 
Considerando que o referido candidato reúne os 
requisitos legalmente exigidos, designadamente 
os previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação e 
detém o currículo e perfil adequados para o 
desempenho do cargo, foi determinado por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 20 de 
novembro de 2018, a designação em comissão de 
serviço de Carlos Manuel de Sousa Gomes para 
exercer o cargo de direção intermédia de 2.º grau 
de Chefe da Divisão de Atendimento, Informação 
e Comunicação, a partir do dia 20 de novembro de 
2018, pelo período de 3 anos. 
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Nota relativa ao currículo profissional 
do candidato Carlos Manuel de Sousa Gomes 

 
Habilitações académicas: 
 
Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas, 
variante de Estudos Portugueses (Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas, da Universidade 
Nova de Lisboa), em 1999; 
Mestrado em Edição de Texto (Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas, da Universidade 
Nova de Lisboa), em 2008. 
 
Competências teórico-práticas adquiridas e 
experiência profissional: 
 
Formador profissional desde 2004, certificado pelo 
Instituto de Emprego e Formação Profissional, 
tendo ministrado diversos cursos na área da 
Comunicação e Escrita, como formador interno na 
Câmara Municipal de Loures; Como voluntario, foi 
professor na Universidade Sénior do Concelho de 
Loures, entre 2008 e 2010; Desempenhou funções 
de Técnico Superior no Gabinete de Planeamento 
e Comunicação, entre 2004 e 2014, elaborando 
diversos documentos de comunicação, redação de 
textos e pareceres de publicidade, desenvolvendo 
vários pareceres de publicidade, elaboração de 
planos de comunicação; Desde 2014 até à 
presente data desempenha funções de Chefe de 
Divisão, em regime de substituição, da Divisão de 
Atendimento, Informação e Comunicação da 
Câmara Municipal de Loures. 
Participou em diversas ações de formação, 
encontros, etc., salientando-se: "XXVI Encontro de 
Marketing e Comunicação Autárquica"; "Motivação 
e Gestão por Objetivos"; "Igualdade de Géneros"; 
"Técnicas de Condução e Participação em 
reuniões"; "Gestão da qualidade na Administração 
Local"; Participou em diversas revisões de textos 
de algumas editoras. Como atividade extra, 
ingressou em diversas equipas de teatro, 
participando em peças de teatro, efetuou ainda, a 
redação e edição de conteúdos em diferentes 
publicações. 

 
13 de fevereiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 52, de 14 de março de 2019] 
 
 
 
 

AVISO n.º 4248/2019 
 

Designação em comissão de serviço 
para o cargo de direção intermédia de 2.º grau 

para Chefe da Divisão de Segurança, 
Saúde Ocupacional e Apoio Psicossocial 

(DSSOAP) 
 

Considerando a conclusão do procedimento 
concursal para recrutamento para o cargo de 
direção intermédia de 2.º grau para Chefe da 
Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e 
Apoio Psicossocial, e de acordo com o proposto 
pelo júri na Ata n.º 4, datada de 3 de julho de 
2018, homologada em 7 de setembro de 2018, 
reconhece-se que a candidata Adília Maria 
Ferreira confere a posse do perfil, a experiência e 
os conhecimentos adequados para o desempenho 
do cargo concursado. 
 
Considerando que a referida candidata reúne os 
requisitos legalmente exigidos, designadamente 
os previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação e 
detém o currículo e perfil adequados para o 
desempenho do cargo, foi determinado por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 20 de 
novembro de 2018, a designação em comissão de 
serviço de Adília Maria Ferreira para exercer o 
cargo de direção intermédia de 2.º grau de Chefe 
da Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e 
Apoio Psicossocial, a partir do dia 20 de novembro 
de 2018, pelo período de 3 anos. 

 
Nota relativa ao currículo profissional 

da candidata Adília Maria Ferreira 
 

Habilitações académicas: 
 
Licenciatura em Serviço Social (Instituto Superior 
de Serviço Social de Lisboa), em 1991; 
Mestrado em Serviço Social (Instituto Superior de 
Serviço Social de Lisboa), em 2004. 
 
Competências teórico-práticas adquiridas e 
experiência profissional: 
 
De 1991 a 2014, desempenhou funções como 
Técnica Superior, desenvolvendo diversos 
projetos na área de Ação Social, entre os quais: 
Conceção e Implementação do projeto de 
Acolhimento e Integração dos trabalhadores 
Recém-admitidos, em 1991; Entre 1992 e 1993 
desenvolveu trabalho no âmbito da Escolarização 
de Trabalhadores/Promoção da Educação e 
Formação de Adultos/Aprender ao Longo da Vida, 
no sentido da correspondência com a perspetiva 
da valorização profissional; Gestão do Refeitório 
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Municipal, entre 1992 e 1997, bem como o 
acompanhamento da Festa do Trabalhador, na 
sua preparação; Responsável pelo processo de 
Reconhecimento, Valorização e Certificação de 
Competências (RVCC), em 2002; 
Colaborou no grupo de trabalho responsável pela 
proposta de fardamento e equipamento de 
proteção individual, entre 2004 e 2007; participou 
em 2011, entre outras, na discussão e execução 
do Plano de Apoio Social aos Trabalhadores, bem 
como as suas revisões, incluindo o Plano 
Psicológico e Social interno. Em 2013 integrou o 
grupo de operacionalização da Creche Municipal. 
Em outubro de 2014 até à presente data, 
desempenha funções de Chefe de Divisão na 
Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e 
Apoio Psicossocial, desenvolvendo o seu trabalho 
em diversas áreas, nomeadamente, Identificação 
e prevenção dos riscos profissionais, Vigilância da 
Saúde dos trabalhadores, Promoção de estilos e 
práticas de vida saudáveis, Atuação no âmbito dos 
riscos psicossociais, Gestão do refeitório 
Municipal, etc. 
Participou em diversas ações de formação, 
conferências, seminários, etc., salientando-se a 
participação em Congressos Nacionais e 
Internacionais de Serviço Social: Jornadas 
"Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho"; 
Simpósio "Gestão do Stress e de Riscos 
Psicossociais no Trabalho"; Jornadas de "Serviço 
Social Autárquico"; Ações de formação na área da 
informática. 

 
13 de fevereiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 52, de 14 de março de 2019] 
 
 
 

AVISO n.º 4249/2019 
 

Designação em comissão de serviço 
para o cargo de direção intermédia de 3.º grau 
para Chefe da Unidade do Serviço Municipal 

de Proteção Civil (SMPC) 
 

Considerando a conclusão do procedimento 
concursal para recrutamento para o cargo de 
direção intermédia de 3.º grau para Chefe da 
Unidade do Serviço Municipal de Proteção Civil 
(SMPC) e de acordo com o proposto pelo júri na 
Ata n.º 4, datada de 24 de maio de 2018, 
homologada em 7 de setembro de 2018, 

reconhece-se que o candidato Rui Jorge Vitorino 
Alves confere a posse do perfil, a experiência e os 
conhecimentos adequados para o desempenho do 
cargo concursado. 
 
Considerando que o referido candidato reúne os 
requisitos legalmente exigidos, designadamente 
os previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação e 
detém o currículo e perfil adequados para o 
desempenho do cargo, foi determinado por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 20 de 
novembro de 2018, a designação em comissão de 
serviço de Rui Jorge Vitorino Alves para exercer o 
cargo de direção intermédia de 3.º grau de Chefe 
da Unidade do Serviço Municipal de Proteção 
Civil, a partir do dia 20 de novembro de 2018, pelo 
período de 3 anos. 

 
Nota relativa ao currículo profissional 
do candidato Rui Jorge Vitorino Alves 

 
Habilitações académicas: 
 
Licenciatura em Engenharia da Proteção Civil 
(Instituto Superior de Educação e Ciências de 
Lisboa), em 2010; 
Projetista de Segurança contra Incêndio em 
Edifícios (Laboratório Nacional de Engenharia 
Civil), em 2016. 
 
Competências teórico-práticas adquiridas e 
experiência profissional: 
 
Em regime de nomeação, desempenhou funções 
no Gabinete da Administração Municipal, entre 
janeiro de 1990 a dezembro de 2000; 
desempenhou funções no Departamento de Obras 
Municipais, dando apoio em diversas áreas, como 
Divisão de Estudos e Projetos, Área de 
Sinalização e Trânsito, entre outras, de janeiro de 
2001 a dezembro de 2010; 
Entre janeiro de 2011 e dezembro de 2016 
desempenhou funções no Serviço Municipal de 
Proteção Civil, desenvolvendo a sua atividade: 
Elaboração de Planos na Intervenção de 
Inundações, de Segurança para equipamentos 
públicos; executou relatórios de Auditoria às 
condições de segurança contra incêndio em 
edifícios públicos; Pareceres nos domínios do 
Planeamento de soluções de emergência. De 
janeiro de 2017 até à presente data, desempenha 
funções de Chefe da Unidade do Serviço 
Municipal de Proteção Civil, desenvolvendo a sua 
atividade na coordenação das atividades de 
Proteção Civil no âmbito Municipal. 
Na área da formação participou em diversos 
seminários, cursos, conferências, etc., 
nomeadamente; Curso "Básico para comandos"; 
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Curso "Segurança contra Incêndios"; Curso 
"Treino conjunto de combate a Incêndios 
Industriais"; Seminário "Segurança Contra 
Incêndio em Edifícios"; Seminário "Exercícios - 
Instrumento fundamental nas Atividades da 
Proteção Civil"; Conferência "Catástrofe Sísmica - 
Estamos preparados?". 

 
13 de fevereiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 52, de 14 de março de 2019] 
 
 
 
 

AVISO n.º 4250/2019 
 

Designação em comissão de serviço 
para o cargo de direção intermédia de 2.º grau 

para Chefe da Divisão 
de Transportes e Oficinas (DTO) 

 
Considerando a conclusão do procedimento 
concursal para recrutamento para o cargo de 
direção intermédia de 2.º grau para Chefe da 
Divisão de Transportes e Oficinas e de acordo 
com o proposto pelo júri na Ata n.º 4, datada de 28 
de maio de 2018, homologada em 7 de setembro 
de 2018, reconhece-se que o candidato Francisco 
Manuel da Piedade Teixeira confere a posse do 
perfil, a experiência e os conhecimentos 
adequados para o desempenho do cargo 
concursado. 
 
Considerando que o referido candidato reúne os 
requisitos legalmente exigidos, designadamente 
os previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação e 
detém o currículo e perfil adequados para o 
desempenho do cargo, foi determinado por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 20 de 
novembro de 2018, a designação em comissão de 
serviço de Francisco Manuel da Piedade Teixeira 
para exercer o cargo de direção intermédia de 2.º 
grau de Chefe da Divisão de Transportes e 
Oficinas, a partir do dia 20 de novembro de 2018, 
pelo período de 3 anos. 

 
Nota relativa ao currículo profissional 

do candidato 
Francisco Manuel da Piedade Teixeira 

 
 

Habilitações académicas: 
 
Bacharelato em Engenharia Mecânica (Instituto 
Superior de Engenharia de Lisboa), em 1993; 
Licenciatura em Engenharia Mecânica - Pré-
Bolonha (Instituto Superior de Engenharia de 
Lisboa), em 2005; 
Mestrado em Engenharia Mecânica (Instituto 
Superior de Engenharia de Lisboa), em 2009. 
 
Competências teórico-práticas adquiridas e 
experiência profissional: 
 
Na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e em 
regime de Comissão de Serviço, desempenhou as 
seguintes funções: Coordenador da Divisão de 
Gestão de Viaturas Municipais, entre 1998/2001; 
em 2001, desempenhou funções de Chefe da 
Divisão de Gestão de Viaturas Municipais; Chefe 
da Divisão de Equipamentos Rolantes, entre 2004 
e 2013. Em abril de 2009, foi agraciado com o 
Emblema de Mérito Autárquico Municipal em 
Ouro, pelo desempenho de quatro mandatos como 
eleito local; A junho de 2013 passou a 
desempenhar funções no Departamento de Obras, 
Viaturas e Infraestruturas, ainda na Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira, como 
responsável das áreas de trânsito, estacionamento 
e sinalização rodoviária do Concelho; Nomeado 
Conselheiro dos Conselhos Tarifários do Gás e da 
Eletricidade da Entidade Reguladora dos Serviços 
Energéticos, entre julho de 2014 e abril de 2016; 
Em regime de mobilidade na categoria, passou a 
desempenhar funções na Câmara Municipal de 
Loures, em maio de 2015; Foi nomeado, em 
regime de substituição, como Chefe da Divisão de 
Transportes e Oficinas, na Câmara Municipal de 
Loures, a janeiro de 2016. 
Participou em diversas ações de formação, 
conferências, seminários, etc., salientando-se a 
participação em Congressos Nacionais e 
Internacionais de Serviço Social: Jornadas 
"Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho"; 
Simpósio "Gestão do Stress e de Riscos 
Psicossociais no Trabalho"; Jornadas de "Serviço 
Social Autárquico"; Ações de formação na área da 
informática. 

 
13 de fevereiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 52, de 14 de março de 2019] 
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AVISO n.º 4251/2019 
 

Procedimento Concursal Comum 
para Ocupação de Nove Postos de Trabalho 

de Técnico Superior, 
na Área de Formação de Engenharia Civil 
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 28 
de dezembro de 2018, com Alexandre Lopes dos 
Santos, Ana Paula Magalhães Milheiro Saraiva, 
José Manuel Santos da Silva Alcobia, Sandra 
Raquel Gomes Carvalho Afonso Salgueiro e Suzi 
Trigo Miranda, a partir de 14 e 16 de janeiro de 
2019, com António José Charneca Carvalho e Rui 
Diogo Ribeiro Pita, a partir de 4 e 11 de fevereiro 
de 2019, com João Pedro Florindo Lourenço e 
Ricardo Jorge Almeida Simões, respetivamente, 
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. 

 
14 de fevereiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 52, de 14 de março de 2019] 

 
 
 

AVISO n.º 4252/2019 
 

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 14 
de janeiro de 2019, com Iolanda Maria Gonçalves 
de Sousa, João Pedro Gésero Martins, Joaquim 
Fernando Batista de Almeida, a partir de 21 de 
janeiro de 2019, com Gonçalo Nuno Penedo 
Oliveira Dionísio, 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. 

 
14 de fevereiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 52, de 14 de março de 2019] 
 
 
 

AVISO n.º 4412/2019 
 

Designação em comissão de serviço 
para o cargo de direção intermédia 

de 1.º grau 
para Diretor do Departamento de Cultura, 

Desporto e Juventude (DCDJ) 
 

Considerando a conclusão do procedimento 
concursal para recrutamento para o cargo de 
direção intermédia de 1.º grau para Diretor do 
Departamento de Cultura, Desporto e Juventude, 
e de acordo com o proposto pelo júri na Ata n.º 5, 
datada de 30 de maio de 2018, homologada em 7 
de setembro de 2018, reconhece-se que o 
candidato Alfredo Augusto Batista Santos confere 
a posse do perfil, a experiência e os 
conhecimentos adequados para o desempenho do 
cargo concursado. 
 
Considerando que o referido candidato reúne os 
requisitos legalmente exigidos, designadamente 
os previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação e 
detém o currículo e perfil adequados para o 
desempenho do cargo, foi determinado por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 20 de 
novembro de 2018, a designação em comissão de 
serviço de Alfredo Augusto Batista Santos para 
exercer o cargo de direção intermédia de 1.º grau 
de Diretor do Departamento de Cultura, Desporto 
e Juventude, a partir do dia 20 de novembro de 
2018, pelo período de 3 anos. 
 
 
Nota relativa ao currículo profissional do candidato 
Alfredo Augusto Batista Santos: 
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Habilitações académicas: 
 
Licenciatura em Ciências da Comunicação, 
variante de Jornalismo (Universidade 
Independente, em 2000); 
 
Competências teórico-práticas adquiridas e 
experiência profissional: 
 
Na Câmara Municipal de Loures, como Técnico 
Superior desde 2001: Foi responsável pela Rádio 
das Festas do Concelho, bem como, coordenou e 
realizou a locução de diversos documentários, 
vídeos institucionais; Desempenhou funções de 
Chefe de Divisão em substituição no período de 
férias, no período de fevereiro a maio 2005, na 
Divisão de Informação e Relações Públicas; Entre 
julho de 2002 e janeiro de 2009, desempenhou 
funções de coordenador, no Gabinete de 
Planeamento e Comunicação; Na Divisão de 
Desporto, desempenhou funções de Chefe de 
Divisão, em regime de substituição, entre janeiro e 
maio de 2009 e em Comissão de Serviço, entre 
maio de 2009 e janeiro de 2011; 
Na área da Formação foram vários os projetos que 
integrou: durante dois anos letivos, ministrou a 
disciplina de jornalismo na Universidade Sénior de 
Loures; Formador nas áreas cultural e desportiva, 
no Município do Maio e no Distrito de Água 
Grande (S. Tomé e Príncipe), entre 2012 e 2014, 
no âmbito do projeto de cooperação Municipal; 
Formador em diversos cursos, nomeadamente, 
Formação Pedagógica de Formadores, 
Comunicação e Técnicas de expressão, Técnicas 
de condução e participação em reuniões; 
Participou em diversos Encontros, Seminários e 
Congressos, destacando-se, "Encontro Nacional 
de Comunicação Autárquica", Seminário 
"Promover a cooperação entre os mundos da 
Educação", "Gestão e Treino Desportivo", "Novo 
modelo da Gestão Autárquica", "Autarquias locais 
rumo a 2030", Conferência "40 anos Poder Local 
Democrático", Conferência "Riscos de Gestão vs 
Gestão do Risco: Uma afirmação da Cultura 
Organizacional", curso "Curso "Gestão 
Especialização Pública na Administração Local 
(GEPAL)" 
Desde 2011 até à presente data, desempenha 
funções de Diretor do Departamento de Cultura, 
Desporto e Juventude, em regime de substituição, 
na Câmara Municipal de Loures, tendo como 
missão: Incrementar hábitos de participação da 
população; Contribuir para a elevação da 
qualidade de vida dos cidadãos; Procurar a 
fidelização à prática desportiva, atividades 
culturais e dinâmicas juvenis, com vista ao 
aumento dos índices de participação das 
populações; Incentivar a população a contribuir na 

definição de políticas municipais, com a criação do 
Conselho Municipal do Associativismo. 
Como responsável do Departamento: incumbe-lhe 
assegurar a qualidade técnica do trabalho 
produzido nas diversas Divisões; orientar, apoiar e 
acompanhar os trabalhadores, no seu 
desempenho profissional; coordenar e 
acompanhar o cumprimento das normas e regras 
de organização e funcionamento interno. 

 
13 de fevereiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 53, de 15 de março de 2019] 
 
 
 
 

AVISO n.º 4413/2019 
 

Designação em comissão de serviço 
para o cargo de direção intermédia 

de 1.º grau 
para Diretor do Departamento 

de Planeamento Financeiro 
e Aprovisionamento (DPFA) 

 
Considerando a conclusão do procedimento 
concursal para recrutamento para o cargo de 
direção intermédia de 1.º grau para Diretor do 
Departamento de Planeamento Financeiro e 
Aprovisionamento, e de acordo com o proposto 
pelo júri na Ata n.º 5, datada de 28 de maio de 
2018, homologada em 7 de setembro de 2018, 
reconhece-se que o candidato Filipe João 
Marques Caçapo confere a posse do perfil, a 
experiência e os conhecimentos adequados para o 
desempenho do cargo concursado. 
 
Considerando que o referido candidato reúne os 
requisitos legalmente exigidos, designadamente 
os previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação e 
detém o currículo e perfil adequados para o 
desempenho do cargo, foi determinado por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 20 de 
novembro de 2018, a designação em comissão de 
serviço de Filipe João Marques Caçapo para 
exercer o cargo de direção intermédia de 1.º grau 
de Diretor do Departamento de Planeamento 
Financeiro e Aprovisionamento, a partir do dia 20 
de novembro de 2018, pelo período de 3 anos. 
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Nota relativa ao currículo profissional do candidato 
Filipe João Marques Caçapo: 
 
Habilitações académicas: 
 
Licenciatura em Economia (Instituto Superior de 
Matemática e Gestão, Lisboa, em 1997); 
Mestrado em Gestão Autárquica, parte curricular 
concluída, em 2012. 
 
Competências teórico-práticas adquiridas e 
experiência profissional: 
 
Como Técnico Economista, desenvolveu entre 
1998 e 2002, no Sistema de Apoio a Jovens 
Empresários, emissão de diversos pareceres, bem 
como efetuou a análise de estudos de mercado, 
análise da situação económica e financeira das 
empresas promotoras dos projetos de 
investimento, entre outros. 
Colaboração com a empresa ENSICOOP - 
Cooperativa de Ensino e Cultura, CRL, como 
formador dos cursos Profissionais de 
Contabilidade e Gestão, entre dezembro de 2004 
a janeiro de 2006; Enquanto Adjunto de Vereação 
na Câmara Municipal de Loures, foi responsável 
pelas áreas de Educação, Desporto, Juventude, 
Cultura e Financeira, entre 2002 e 2010; Formador 
na área financeira, no Município do Maio e no 
Distrito de Água Grande (S. Tomé e Príncipe), 
entre 2012 e 2014, no âmbito do projeto de 
cooperação Municipal; 
Desde 2011 até à presente data, desempenha 
funções de Diretor do Departamento de 
Planeamento, Financeiro e Aprovisionamento, em 
regime de substituição, na Câmara Municipal de 
Loures. 
Foram várias as ações em que participou, 
designadamente: 
"Formação Pedagógica de Formadores"; "Lei dos 
Compromissos"; Curso "Gestão Especialização 
Publica na Administração Local GEPAL)"; "Novo 
Regime Financeiro dos Municípios"; Curso "SNC-
AP". 

 
13 de fevereiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 53, de 15 de março de 2019] 
 
 
 
 
 

AVISO n.º 4414/2019 
 

Designação em comissão de serviço 
para o cargo de direção intermédia 

de 1.º grau 
para Diretor do Departamento de Educação 

(DE) 
 

Considerando a conclusão do procedimento 
concursal para recrutamento para o cargo de 
direção intermédia de 1.º grau para Diretor do 
Departamento de Educação, e de acordo com o 
proposto pelo júri na Ata n.º 5, datada de 30 de 
maio de 2018, homologada em 7 de setembro de 
2018, reconhece-se que a candidata Ana Paula 
Alves dos Santos Silva confere a posse do perfil, a 
experiência e os conhecimentos adequados para o 
desempenho do cargo concursado. 
 
Considerando que a referida candidata reúne os 
requisitos legalmente exigidos, designadamente 
os previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação e 
detém o currículo e perfil adequados para o 
desempenho do cargo, foi determinado por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 20 de 
novembro de 2018, a designação em comissão de 
serviço de Ana Paula Alves dos Santos Silva para 
exercer o cargo de direção intermédia de 1.º grau 
de Diretor do Departamento de Educação, a partir 
do dia 20 de novembro de 2018, pelo período de 3 
anos. 
 
Nota relativa ao currículo profissional da candidata 
Ana Paula Alves dos Santos Silva: 
 
Habilitações académicas: 
 
Licenciatura em Sociologia (Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas, da Universidade 
Nova de Lisboa), em 1999; 
Mestrado em Geografia Humana e Planeamento 
Regional e Local (Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa), em 2006. 
 
Competências teórico-práticas adquiridas e 
experiência profissional: 
 
Desempenhou funções como Técnica Superior, na 
Câmara Municipal de Odivelas, entre 2000 e 2016, 
na Divisão de Cultura, Turismo, Património 
Cultural e Bibliotecas, desenvolvendo diversos 
projetos, bem como, a Coordenação do Setor de 
Etnografia e Património Cultural, foram diversos os 
projetos desenvolvidos; Coordenação e 
Acompanhamento do Programa de Apoio à 
Criação Artística, Literária e Científica do 
Concelho de Odivelas; Investigação e 
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levantamento fotográfico do Património Cultural de 
Odivelas; Conceção, Implementação e 
Acompanhamento das Jornadas Europeias do 
Património, organizadas pela Direção-Geral do 
Património Cultural; Conceção e 
acompanhamento do I Congresso Internacional de 
Odivelas - D. Dinis Innovatio, em parceria com o 
Centro de História da Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa; Gestão e salvaguarda do 
Património Arqueológico e Histórico móvel. 
Fez parte da organização de diversos encontros, 
na área cultural, no Município de Odivelas, desde 
2001 a 2015; 
Participou em diversos Estudos e Edições, 
nomeadamente: 
Edição da Coleção Patrimónios, de Odivelas; 
Coordenação do relatório/estudo sociológico sobre 
o associativismo; Conceção e Coordenação da 
"Carta do Património Cultural do Concelho de 
Odivelas". 
Foi nomeada em regime de substituição, Diretora 
do Departamento de Educação, da Câmara 
Municipal de Loures, em fevereiro de 2016, 
desempenhando as funções até à presente data. 
Durante este período a sua atividade tem-se 
baseado, entre outras, no Planeamento dos meios 
para o contínuo aperfeiçoamento do pessoal; 
Planeamento, Coordenação e Execução das 
atividades do Departamento de Educação; 
Representante nos Conselhos Gerais dos 
Agrupamentos Escolares; Coordenação de 
edições e revistas do Departamento de Educação; 
Representação no Conselho de Coordenação de 
Avaliação da Câmara Municipal de Loures. 
Para além das atividades inerentes à direção de 
Departamento, integra o júri de procedimentos 
concursais. 
Participou em diversas ações de formação, 
encontros, fóruns, etc., salientando-se: 
Encontro "Todos aprendemos da mesma 
maneira?"; Ação "Animação Socioeducativa e 
Expressão Plástica"; Seminário "Dislexia, disgrafia, 
Disortografia e Discalculia - As Dis e a 
Aprendizagem". 

 
13 de fevereiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO n.º 4415/2019 
 

Consolidação definitiva das mobilidades 
intercarreiras ou intercategorias 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que nos 
termos do artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua versão 
atualizada, foi aprovada a consolidação definitiva 
das mobilidades intercarreiras e intercategorias, 
com efeitos a 1 de outubro de 2018, dos seguintes 
trabalhadores: 
 
Jesuína Alexandra Bencatel Marujo Diniz para a 
categoria de Técnico Superior. 
Bruno Miguel Santos Alves para a categoria de 
Agente Graduado. 
Vanda Maria Moreira Miranda Ramalho para a 
categoria de Coordenador Técnico. 
Célia Maria Santos Quintela Realista para a 
categoria de Assistente Técnico. 
José Manuel Teixeira Santos e Vítor José Matias 
Brito Bandola para a categoria de Encarregado 
Operacional. 

 
14 de fevereiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 53, de 15 de março de 2019] 
 
 
 

AVISO n.º 4416/2019 
 

Consolidação definitiva das mobilidades 
intercarreiras ou intercategorias 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que nos 
termos do artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua versão 
atualizada, foi aprovada a consolidação definitiva 
das mobilidades intercarreiras e intercategorias, 
com efeitos a 1 de dezembro de 2017, dos 
seguintes trabalhadores: 
 
Ana Patrícia Gomes Pimentel de Oliveira, Anabela 
Conceição Monteiro Lagarto, Maria Adelaide Faria 
de Azevedo, Paula Manuela Almeida Coelho 
Correia e Tânia Filipa Batista dos Santos para a 
categoria de Técnico Superior. 
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Joaquim Manuel Soares Vicente para a categoria 
de Coordenador Técnico. 
Licínia Maria Mateus Ferreira, Maria Lucília Pinto 
dos Anjos Carreiro, Maria Manuela Almeida 
Ribeiro Tomás e Ramiro Rodrigues Neves para a 
categoria de Assistente Técnico. 
Tiago Manuel Soares Lopes para a categoria de 
Técnico Informática de Grau 1, Nível 1. 

 
14 de fevereiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 53, de 15 de março de 2019] 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 2787/2019 

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

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Endereço: dom_aae@cm-loures.pt 
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Endereço Eletrónico: dom_aae@cm-loures.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Edifício dos Paços do 
Concelho - Caixilharias e Pintura - Loures 
Descrição sucinta do objeto do contrato: Edifício 
dos Paços do Concelho - Caixilharias e Pintura - 
Loures 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 178176.81 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 45421110 
 

3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: 319-V/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 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

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

profissional 
 
Sim 
Tipo:  
Alvará 
Descrição: 
Com as autorizações indicadas em e) do 21.1 do 
Programa de Concurso 
 
7.2- Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
 
8- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 

PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
8.1- Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: 
DOM/AAE 
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Endereço desse serviço: Av. das Descobertas 
nº15 - 5º F 
Código postal: 2670 383 
Localidade: Infantado - Loures 
Endereço Eletrónico: dom_aae@cm-loures.pt 
 
8.2- Fornecimento das peças do concurso, 

apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 

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

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

CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

 
66 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Sim 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Valia Técnica da Proposta 
Ponderação: 60 % 
Critério relativo ao custo 
Nome: Preço  
Ponderação: 40 % 
 
12- PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Sim 5 % 
 
13- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

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

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2019/03/18 
 
 

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: Tiago Matias 
Cargo: Vereador 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 55, de 19 de março de 2019] 

 
 
 

AVISO n.º 5124/2019 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de três postos de trabalho 

de técnico superior, 
na área de formação de Arquitetura 

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 28 
de dezembro de 2018 e 21 de janeiro de 2019, 
respetivamente, com Marco António Escórcio de 
Sequeira Gomes e Vanessa Real Suarez 
Salgueiro Ferrão, e a 20 de fevereiro de 2019, 
com Maria Inês Reis Moreira 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. 

 
26 de fevereiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 58, de 22 de março de 2019] 
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AVISO n.º 5213/2019 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de cinco postos de trabalho 

de técnico superior, 
na Área de Formação de Direito 

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 1 de 
março de 2018, com Isabel Alexandra Marreiros 
de Santa Rita e Mesquita, 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. 

 
6 de março de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 59, de 25 de março de 2019] 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 136/2019 
 
 

 
 

Festival do Caracol Saloio 2019 
 
 

Normas de Participação 
 
 
 



      

 
 

FESTIVAL DO CARACOL SALOIO 2019 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

Artigo 1.º 

(Organização e objetivo) 

O Festival do Caracol Saloio (FCS) é um evento anual, promovido pelo Município de Loures, 

cabendo a sua organização à Unidade de Turismo (UT). Tem como objetivo oferecer aos visitantes 

um leque variado de pratos confecionados com caracol, complementado com uma oferta de street 

food e promover o artesanato nas suas diversas vertentes, bem como produtos regionais. 

Artigo 2.º 

(Localização) 

O FCS decorre junto ao Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, sem prejuízo de eventuais alterações, 

decorrentes de condições meteorológicas ou outras, sendo que a decisão caberá à Organização. 

Artigo 3.º 

(Periodicidade e horário de funcionamento) 

O certame realiza-se de 11 a 28 de julho, funcionando de segunda-feira a sexta-feira das 17h00 às 

24h00, fins-de-semana e feriado municipal (26 de julho), das 16h00 às 24h00. 

Artigo 4.º 

(Âmbito) 

1. O FCS divide-se em 3 áreas: alimentar, artesanato e tasquinhas. 

2. A área alimentar destina-se à venda de produtos alimentares complementares à oferta 

gastronómica de caracóis. Podem participar nesta área vendedores ambulantes no âmbito da 

street food, bebidas brancas e café. 

3. A área de artesanato destina-se à venda de artesanato tradicional, urbano, produtos 

biológicos e regionais. Podem participar nesta área artesãos a título individual, associações e 

centros ou cooperativas de artesanato, desde que apresentem peças genuínas e de produção 

própria, bem como produtores de produtos biológicos e regionais. 

 

 



      

 
 

 

4. A área das tasquinhas destina-se à venda de pratos confecionados exclusivamente com 

caracóis e caracoletas. Podem ainda ser servidas bebidas, sopas, sobremesas, manteiga, queijos 

secos / frescos (de produção no Município de Loures) e pão saloio ou integral. A participação nesta 

área está limitada a estabelecimentos de restauração do Município de Loures, que participem na 

Rota do Caracol. 

5. Os artigos ou produtos que não se enquadrem no âmbito descrito nos números anteriores do 

presente artigo serão retirados do espaço de venda/exposição.  

Artigo 5.º 

(Vagas) 

1. O número máximo de lugares disponíveis para cada área é: 

a) Alimentar: 10 (dez) de street food;  

 1 (um) de bebidas brancas no interior da tenda principal; 

 1 (um) de gin no interior da tenda principal; 

 2 (dois) de café, localizados na tenda principal e na área de artesanato. 

b) Artesanato: 40 (quarenta), localizados no exterior da tenda principal; 

c) Tasquinhas: 10 (dez), das quais 4 (quatro) serão preenchidas pelos expositores apurados 

na edição do ano anterior. 

2. Só será aceite uma candidatura por NIF/NIPC, ainda que respeitem a áreas distintas, podendo 

existir stands partilhados na área de artesanato. Em caso de stand partilhado, deverá ser 

formalizada apenas uma candidatura. 

Artigo 6.º  

(Candidaturas) 

1. As candidaturas para as áreas alimentar e de artesanato são feitas através do 

preenchimento da ficha de inscrição (anexos 1 e 2), acompanhada obrigatoriamente dos 

seguintes documentos: 

a) Fotocópia do BI e cartão de contribuinte ou cartão de cidadão; no caso deste último, 

em alternativa, apresentação do original do documento na Unidade de Turismo. 

b) Título que legitime o exercício de atividade e fotos da estrutura de street food 

(exclusivamente para a área alimentar); 

 



      

 
 

c) Fotos dos produtos a expor (mínimo de 5 e máximo de 10), consideradas 

representativas do trabalho/produtos do expositor. 

2. O envio da fotocópia do cartão de cidadão consubstancia o presumido consentimento da sua 

reprodução, por parte do seu titular. Caso entenda e em alternativa, o titular pode dirigir-se à 

Unidade de Turismo, apresentando o original do documento, a fim de verificação da identidade. 

3. O prazo limite para apresentação de candidaturas para as áreas alimentar e de artesanato é 

dia 19 de abril 2019, e podem ser entregues pelas seguintes formas: 

a) Por e-mail, através do endereço eletrónico turismo_inscricoes@cm-loures.pt;  

b) Por correio, para o endereço Câmara Municipal de Loures – Unidade de Turismo – E.N.8, 

Parque Adão Barata, 2674-501 Loures, considerando-se a data do respetivo carimbo; 

c) Presencialmente, na Unidade de Turismo, no Parque Adão Barata, nos dias úteis entre as 

9h00 e 12h30 e as 14h00 e 17h30. 

4. A organização confirmará, pela mesma via, a receção de candidaturas. 

5. A candidatura para a área das tasquinhas só pode ser feita presencialmente na UT, de acordo 

com a seguinte calendarização: 

a) A partir de 29 de março - disponibilização das normas de participação nas instalações da 

UT e no sítio institucional do Município de Loures na internet. 

b) Até 8 de abril – receção, na Unidade de Turismo, da ficha de inscrição (anexo 3) de 

estabelecimentos interessados em participar e que respeitem o estipulado no número 4 do 

artigo 4º (incluindo os pré-apurados na edição anterior), devidamente preenchida e 

acompanhada de título que legitime o exercício da atividade e do estabelecimento e da 

identificação do responsável (BI e cartão de contribuinte ou cartão do cidadão).  

Artigo 7.º 

(Exclusão de candidaturas) 

1. São critérios de exclusão das candidaturas: 

a) As inscrições que não reúnam os elementos e não cumpram os prazos mencionados no 

artigo 6º; 

b) As inscrições que não se enquadrem no âmbito do FCS; 

 

 



      

 
 

c) As inscrições, para a área das tasquinhas, de candidatos não aderentes à Rota do 

Caracol; 

d) As inscrições de estabelecimentos com processos de contraordenação em instrução no 

Município de Loures, relativos ao seu funcionamento e/ou ausência de licenciamento. 

2.  O período de reclamação, após comunicação de exclusão, é de dez dias úteis. 

Artigo 8.º 

(Rota do Caracol) 

1. A Rota do Caracol visa potenciar e promover Loures enquanto Capital do Caracol, sendo a 

participação nesta iniciativa critério de admissão de candidatura à área das tasquinhas do 

Festival do Caracol Saloio 2019. 

2. Os restaurantes aderentes à Rota deverão ter disponíveis, para venda, caracóis cozidos e uma 

especialidade (com caracóis/caracoletas), durante os meses de maio, junho e julho de 2019. Essa 

oferta gastronómica deverá ser diária, durante o horário de funcionamento do estabelecimento 

(exceto período de férias). 

3. Todos os estabelecimentos de restauração do Município de Loures constantes na Base de Dados 

da Unidade de Turismo serão convidados a aderir à Rota do Caracol, sendo que a pretensão de 

adesão deverá ser comunicada ao Município até 8 de abril. 

6. A Organização cederá um guia para os clientes, onde constarão todos os restaurantes aderentes 

e um dístico de participação na Rota, que deverá ser afixado no estabelecimento, em local visível. 

7. Os preços a praticar na venda dos caracóis e especialidade serão definidos por cada um dos 

restaurantes aderentes. 

8. A Organização monitorizará, através de visitas aos estabelecimentos de restauração presentes 

no FCS2019, durante o período estipulado no n.º 2 do presente artigo, o cumprimento das 

presentes normas, sendo que os restaurantes aderentes que não tiverem caracóis e a 

especialidade disponíveis para venda, serão impedidos de participar no Festival do Caracol Saloio 

de 2020. 

Artigo 9.º 

(Critérios de seleção) 

1. A Organização é responsável pela seleção das candidaturas recebidas, que será feita mediante 

critérios de seleção específicos. 



      

 
 

2. Na área alimentar são critérios a diversidade/qualidade do produto comercializado, a 

apresentação da estrutura de street food e a experiência de participação em eventos semelhantes. 

A seleção será feita por categoria, evitando-se os produtos repetidos. As categorias a considerar 

são: 

a) Cachorros e Hambúrgueres; 

b) Bifanas e Pregos; 

c) Farturas/Churros/Algodão Doce/Pipocas; 

d) Waffles; 

e) Crepes; 

f) Gelados 

g) Ginja; 

h) Café; 

i) Bebidas brancas; 

j) Gin; 

k) Outros (não indicados nas alíneas anteriores). 

 

3. Na área de artesanato são critérios, para produtos artesanais não alimentares, a qualidade e 

mestria de execução/técnicas manuais utilizadas, a criatividade, a estética, a variedade das 

peças/produtos a expor e o “trabalho ao vivo” e, para produtos alimentares, a variedade/qualidade 

dos produtos e a ligação dos mesmos com a região saloia. A seleção é feita na proporção de 60% 

residentes no concelho de Loures e 40% não residentes no Município. Os expositores residentes no 

Concelho de Loures devem apresentar atestado de residência válido. 

4. Na área das tasquinhas é critério único a realização de prova cega, (em data, hora e local a 

confirmar), na qual os estabelecimentos inscritos (com exceção dos 4 pré-apurados na edição 

anterior) deverão apresentar um prato de caracol cozido e uma especialidade, finda a qual serão 

apurados 6 dos 10 expositores que participam no evento. 

5. Para a edição de 2020 do FCS, ficam apurados os 4 estabelecimentos de restauração que após 

avaliação durante o certame apresentem os melhores resultados. Este apuramento não dispensa o 

cumprimento de todos os requisitos do presente normativo, à exceção da prova cega. Os critérios 

dessa avaliação são os seguintes: 

a) Votação qualitativa do público, incindindo sobre o gosto dos caracóis/especialidades, 

variedade das especialidades, rapidez do serviço, profissionalismo e higiene; 

b) Consumos de bebidas, incidindo sobre os dados fornecidos pelo patrocinador oficial; 

c) Decoração da tasquinha, incidindo sobre a originalidade, enquadramento no FCS e design. 

A avaliação deste critério será efetuada por parceiro da área de bricolage e/ou decoração; 

d) Colaboração com a organização, incidindo sobre o cumprimento do presente normativo e 

cooperação com os trabalhadores do Município. 



      

 
 

6. Todos os critérios enunciados para as diferentes áreas são pontuados numa escala de 1 a 10 e 

têm a mesma ponderação. O resultado de cada uma das avaliações será a soma da pontuação 

obtida em cada um dos critérios. 

7. Em caso de empate, serão privilegiadas as candidaturas do concelho de Loures para a área 

alimentar (caso existam mais de uma candidatura de Loures, será privilegiada a rotatividade, 

considerando-se as candidaturas com participações menos recentes), a detenção de carta de 

artesão/unidade produtiva artesanal para a área de artesanato e a melhor votação qualitativa do 

público para a área das tasquinhas (aplicável apenas para pré-apuramento da edição de 2020). 

8. Nos casos em que a seleção é feita exclusivamente por um júri (áreas de artesanato e 

prova-cega das tasquinhas), este será constituído pelas seguintes entidades: 

a) Área de artesanato – IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional e ISCE – 

Instituto Superior de Ciências Educativas – Departamento de Turismo; 

b) Área das tasquinhas - AECSCLO – Associação Empresarial de Comércio e Serviços dos 

Concelhos de Loures e Odivelas, CFPSA - Centro de Formação Profissional para o Setor 

Alimentar da Pontinha e ESHTE – Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. 

9. O resultado do processo de seleção e exclusão das candidaturas será sempre comunicado pela 

Organização. 

Artigo 10.º 

(Seguro de responsabilidade civil) 

1. Até 31 de maio os expositores selecionados para a área das tasquinhas devem remeter à 

Organização a fotocópia do Seguro de Responsabilidade Civil com um capital mínimo de 250 000€ 

(duzentos e cinquenta mil euros). 

Artigo 11.º 

(Valores de participação) 

1. A participação no FCS implica o pagamento, através de transferência para o IBAN indicado pela 

Organização no ato de seleção, dos seguintes valores, por stand/espaço: 

a) Área alimentar – 550€ (quinhentos e cinquenta euros); 

b) Área de artesanato - 100€ (cem euros); 

c) Área das tasquinhas - 2.100€ (dois mil e cem euros). 

2. A todos os valores apresentados será acrescido o IVA à taxa legal em vigor. 



      

 
 

3. O pagamento dos expositores da área das tasquinhas pode ser efetuado em duas parcelas de 

1.050,00 €, acrescidos de IVA (a primeira até 17 de maio e a segunda até 17 de junho). Pode, no 

entanto, o expositor optar por liquidar a totalidade do valor até 17 de maio. Os respetivos 

comprovativos devem ser remetidos à UT no prazo de 2 dias úteis após o pagamento. 

4. Os pagamentos dos restantes expositores são realizados até dia 17 de maio, devendo o 

respetivo comprovativo ser remetido à UT no prazo de 2 dias úteis após o pagamento. 

5. O não pagamento do valor estipulado no presente artigo implica a não participação no evento. 

6. Não há lugar a reembolso dos montantes liquidados, em caso de falta de comparência, ainda 

que a mesma seja devidamente justificada.  

Artigo 12.º 

(Ocupação) 

1. A atribuição dos espaços a cada um dos expositores é definida pelo Município e tem as 

seguintes dimensões e características: 

a) Área alimentar: espaço base com 9m2 (3mx3m), passível de adaptação às 

necessidades de cada expositor; 

b) Área artesanato: stand com a medida de 9m2 (3mx3m), com alcatifa, sistema de 

fecho, tomada elétrica, iluminação e identificação do expositor; 

c) Área das tasquinhas: stand com a medida de 18m2 (6mx3m), com sistema de fecho, 

tomada elétrica, iluminação. 

2. A ocupação/preparação dos espaços pelos expositores pode decorrer a partir das 9h00, nos 

seguintes dias: 

a) Área alimentar: 8 de julho; 

b) Área de artesanato: 10 de julho; 

c) Área das tasquinhas: 8 de julho. 

3. Exceto em casos devidamente fundamentados, o não cumprimento do constante no número 

anterior, resulta na entrega do espaço a outro participante.  

4. Na área de artesanato, as estruturas/mesas a utilizar na exposição dos materiais são da 

responsabilidade do participante, bem como o cadeado de fecho do stand. 

5. Durante a ocupação, os expositores da área das tasquinhas devem garantir: 



      

 
 

a) Uma bancada em inox com lava loiça e torneira misturadora não manual e bancada em 

inox para apoio da(s) trempe(s); 

b) Trempes, bilhas de gás 11 kg propano, mangueira preta (para ligação do fogão à bilha de 

gás) e certificado de inspeção de gás a entregar no dia da vistoria; 

c) Extintor com a devida placa identificativa; 

d) O enquadramento do seu stand na imagem geral do FCS, não sendo permitidos elementos 

decorativos nas mesas e nos stands, salvo em situações devidamente autorizadas pela 

Organização; 

e) As toalhas de papel e suportes de guardanapos a utilizar nas mesas; 

f) Sacos do lixo para contentores de 240 litros; 

g) Remoção dos resíduos do seu stand, colocando-os nos locais autorizados pela Organização 

para o efeito; 

h) A entrega de todo o material cedido pela Organização e patrocinadores, devidamente 

limpo, logo após o encerramento do evento (porta ementas e toalhas) e o restante até 30 

de julho; 

i) A uniformização do vestuário dos colaboradores, através de t-shirt, camisa ou polo, com 

identificação do estabelecimento; 

j) A limpeza do stand após a retirada de todo o material. 

6. Todas as irregularidades relacionadas com canalizações e eletricidade, após o horário de 

encerramento, devem ser reportadas à Organização a partir das 9h00 do dia seguinte. 

7. Não são permitidas cargas e descargas após as 16h00 (dias de semana) e as 15h00 (fins de 

semana e feriado municipal). 

8. O expositor não pode danificar os espaços disponibilizados ou o pavimento. 

9. É proibida a exposição e/ou venda de artigos bem como a preparação e confeção de alimentos, 

assim como qualquer tipo de publicidade ou ações de promoção, fora dos respetivos espaços. 

10. O stand deve estar aberto durante todo o horário do evento. Caso o responsável não esteja 

presente, deve indicar à Organização quem o substitui. 

11. Não é permitida a abertura dos espaços fora do horário de funcionamento do evento. 

12. A desocupação dos espaços deve ser feita até às 12h00 do dia 29 de julho, sendo os 

expositores responsáveis pelo não abandono dos equipamentos/produtos nas áreas comuns de 

circulação. 



      

 
 

13. Os espaços disponibilizados aos expositores não podem ser cedidos a terceiros. 

Artigo 13.º 

(Obrigações do Município) 

Cabe ao Município de Loures, no âmbito do presente evento, a: 

a) Cedência do local para sua realização; 

b) Disponibilização da tenda e dos stands (à exceção dos stands da área alimentar); 

c) Atribuição e distribuição da ocupação dos espaços; 

d) Ligação à eletricidade (máximo de 16 amperes trifásicos), água corrente e 

termoacumuladores (apenas para as áreas alimentar e das tasquinhas); 

e) Ligação ao sistema de esgotos (apenas para a área das tasquinhas); 

f) Disponibilização de lavatórios para utilização do público (área das tasquinhas); 

g) Cedência de armário para acondicionamento dos produtos de higiene e limpeza e vestuário 

(área das tasquinhas); 

h) Cedência de mesas para o público, bem como os respetivos bancos (exceto área de 

artesanato); 

i) Cedência de contentores de resíduos sólidos urbanos de 240 litros; 

j) Cedência de toalhas de mesa plastificadas e identificadas com o logotipo do evento e 

suportes de ementas. (área das tasquinhas); 

k) Vistoria aos espaços, em data e horário a informar oportunamente; 

l) Vigilância do recinto do evento, bem como a limpeza das áreas comuns de circulação; 

m) Promoção e conceção dos materiais de divulgação da Rota do Caracol; 

n) Divulgação do Festival do Caracol Saloio e animação durante o evento; 

o) Acesso aos sanitários do Pavilhão Paz e Amizade. 

p) Estacionamento para 1 viatura (área das tasquinhas/área alimentar) 



      

 
 

Artigo 14.º 

(Obrigações dos expositores) 

1. São obrigações dos expositores: 

a) Garantir que os seus colaboradores possuem e utilizam, em local visível, o cartão de 

identificação, fornecido pela Organização; 

b) A disposição das suas peças/produtos, devendo o preço de venda respetivo estar 

marcado em lugar visível e de modo legível; 

c) Zelar pelos seus produtos em caso de condições atmosféricas adversas (calor, raios 

solares, chuva); 

d) Garantir a segurança de todos os materiais no interior dos seus stands (incluindo o de 

arrumos) e dos produtos expostos; 

e) A aquisição exclusiva de bebidas ao parceiro oficial no âmbito do acordo de parceria 

assinado com o Município (área alimentar e das tasquinhas), com exceção das 

bebidas brancas e do café nos expositores próprios; 

f) Deixar o seu espaço limpo e livre de detritos no final de cada dia; 

g) Tomar medidas de segurança quanto aos equipamentos e infraestruturas no interior do 

seu espaço; 

h) Confecionar diariamente, caracóis e caracoletas, mantendo sempre disponível o seu 

consumo sem esgotar o stock, durante o período em que decorrer o FCS (área das 

tasquinhas); 

i) Realizar uma sessão de show cooking (aproximadamente 1 hora) durante o evento 

(área das tasquinhas); 

j) Participar na Rota do Caracol. 

2. Não é permitido disponibilizar e/ou servir bebidas em recipientes de vidro. 

3. Não é permitida a utilização de loiça descartável (de plástico), com exceção dos copos 

fornecidos pelo patrocinador oficial. 



      

 
 

Artigo 15.º 

(Preçário) 

1. O preço de venda ao público (PVP) na área das tasquinhas é praticado de acordo com a 
seguinte tabela: 

 
(l = litro) 

Designação PVP (€) 

Prato médio de caracóis (19 cm) 5,50 € 

Dose de caracoletas (24 a 26 unidades)  8,00 € 

Especialidades 8,00 € 

Rissóis; Empadas; Pataniscas e outros 1,50 € 

Sangria de Arinto (jarro 1 l) 8,00 € 

Sangria de Arinto (jarro 1,5 l)  12,00 € 

Sopa (valor máximo) 2,00 € 

Sobremesas (valor máximo) 3,00 € 

Cesto de pão saloio ou integral (valor máximo) 1,50 € 

Cesto de pão saloio ou integral torrado com manteiga (valor máximo) 2,50 € 

Queijo seco de produção no Município de Loures (unidade - valor máximo) 3,00 € 

Queijo fresco de produção no Município de Loures (unidade - valor máximo) 1,50 € 

Manteiga (unidade - valor máximo) 0,75 € 

 
2. O PVP das bebidas não mencionadas no número anterior, aplicável às áreas alimentar e das 

tasquinhas, está previsto no Acordo de Parceria firmado com o patrocinador oficial. 

 

3. Não é permitida aos expositores a venda de qualquer outra bebida não mencionada nas 

presentes Normas ou não incluída no Acordo referido no número anterior, com exceção das 

bebidas brancas e café, nos expositores próprios. 

4. Em casos excecionais, a Organização poderá autorizar a venda de bebidas, como licores 

artesanais e ginja, pelos expositores. 

5. Qualquer preço não previsto será definido pela Organização. 



      

 
 

Artigo 16.º 

(Apoio ao evento) 

Durante o horário de realização do FCS, e de modo a garantir o seu bom funcionamento, haverá a 

presença, em permanência, de trabalhadores da Unidade de Turismo. 

Artigo 17.º 

(Disposições Finais) 

1. Não são admitidos menores de 16 anos como expositores no evento. No caso de menores de 

idade, é obrigatória a apresentação de autorização expressa dos pais ou responsáveis legais. 

2. Os expositores obrigam-se a cumprir, para além do disposto no presente normativo, todas as 

disposições legais e regulamentares aplicáveis à sua atividade e aos produtos que comercializam. 

3. Os vendedores são os únicos responsáveis, perante as autoridades tributárias, administrativas e 

policiais, pela proveniência e venda dos bens expostos. 

4. Qualquer questão relacionada com os produtos ou equipamentos disponibilizados pelo 

patrocinador oficial deve ser tratada diretamente entre o expositor e a respetiva empresa. 

5. A Organização poderá realizar ações de avaliação dos espaços dos expositores e respetivos 

produtos.  

6. O alojamento, transporte e alimentação dos expositores são de sua responsabilidade. 

7. Os danos provocados nos espaços cedidos, decorrentes de utilização indevida e imputável ao 

participante, concedem ao Município o direito de ser ressarcido pelo valor necessário à sua 

substituição ou reparação. 

8. A inscrição no FCS implica a aceitação de todas as cláusulas inscritas nas presentes Normas de 

Participação. 

9. Em caso de desistência, não comparência ou não cumprimento do presente normativo, o 

expositor será substituído pelo candidato imediatamente a seguir ao último selecionado, em cada 

uma das áreas.  

10. Não é permitido aos participantes abordarem os clientes no evento, permitindo a livre escolha 

do local onde pretendem consumir/adquirir produtos. 



      

 
 

11. A Organização reserva-se o direito de garantir, junto dos expositores da área das 

tasquinhas, mesas para ações turísticas e/ou promocionais. 

12. Os casos omissos serão decididos pela Organização. 

13. A entrada no evento é livre e gratuita. 
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Anexo 1 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

ÁREA ALIMENTAR 

(Preencher com letras maiúsculas) 
 
Nome do responsável: _____________________________________________________________ 
 
Nome de expositor: ______________________________________________ 
 
Blog/Página: _____________________________________________________________________ 
 
Produtos a comercializar (ver artigo 9º):  
 
________________________________________________________________________________ 
 
NIF/NIPC: ____________________________________  Data de nascimento: _____/_____/_____ 
 
Morada: _________________________________________________________________________ 
 
Código postal: _________ - _______  Localidade: _______________________________________ 
 
Telefone: ______________      Fax: ________________ e-mail: ___________________________ 
 
Eventos em que participou anteriormente: _____________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

Declaro que tomei conhecimento e que aceito as Normas de Participação definidas para o 
Festival do Caracol Saloio 2019. 
 
Data: ______ / ______ / ______        _________________________________________________ 

(Assinatura) 

________________________________________________________________________________ 
 
A PREENCHER PELA ORGANIZAÇÃO:  

 
N.º de ordem: ________________ 

 
 
Data de Inscrição: ______ / ______ / ______                        Hora de inscrição: ______ h _______ m 
 
Elementos: 

� Fotocópia do BI e cartão de contribuinte ou cartão de cidadão 
� Apresentação do original do cartão de cidadão na UT 
� Título que legitime o exercício de atividade: 

_________________________________________ 

� Fotos dos produtos a expor 
� Fotos da estrutura de street food 

Rubrica: ___________________________________________ 
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Anexo 2 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

ÁREA DE ARTESANATO 

(Preencher com letras maiúsculas) 
 
Nome do Responsável: _____________________________________________________________ 
 
Nome de Expositor:  _______________________________________________________________ 
 
Tipo de Trabalho/Produto a Expor: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
NIF/NIPC: ____________________________________  Data de Nascimento: _____/_____/_____ 
 
Morada:  ________________________________________________________________________ 
 
Código Postal: _________ - _______  Localidade: _______________________________________ 
 
Telefone: ____________   Fax: _______________ E-mail: ________________________________ 
 
Trabalho ao vivo:  

� Sim                  Stand partilhado  
� Não 

 
   
� Declaro que tomei conhecimento e aceito as Normas de Participação definidas para o Festival 
do Caracol Saloio 2019. 
 
 
Data: ______ / ______ / ______        _________________________________________________ 

(Assinatura) 
 
 
 
A PREENCHER PELA ORGANIZAÇÃO:  

 
N.º de ordem: ________________ 

 
 
Data de Inscrição: ______ / ______ / ______                          Hora de inscrição: ______h______ 
 
 
Elementos: 

� Fotocópia do BI e cartão de contribuinte ou cartão de cidadão 
� Apresentação do original do cartão de cidadão na UT 
� Fotos dos produtos a expor  
� Carta de Artesão/Unidade produtiva artesanal 
� Atestado de residência 

 
 

Rubrica: ___________________________________________ 
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Anexo 3 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

ÁREA DAS TASQUINHAS 

(Preencher com letras maiúsculas) 

 

Nome do estabelecimento: __________________________________________________________ 
 

Classificação: _____________________________________________________________________ 
 
Número de alvará: ______________________________ NIF/NIPC:__________________________  

 
Número de funcionários do estabelecimento: ___________________________________________ 

 
Morada: _________________________________________________________________________ 
 
Código postal: _________ - _______  Localidade: _______________________________________ 
 
Telefone: ______________      Fax: ________________ e-mail: ___________________________  

 
Horário de funcionamento: __________________  Dia(s) de encerramento: __________________ 

 
Nome do responsável: _____________________________________________________________ 
 
Especialidade a apresentar na prova cega: _____________________________________________ 
 
 

Declaro que tomei conhecimento e que aceito as Normas de Participação definidas para o 
Festival do Caracol Saloio 2019. Declaro ainda que o meu estabelecimento se encontra em 
funcionamento e que vende caracóis entre os meses de maio a julho, no âmbito da adesão à Rota 
do Caracol. 
 
Data: ______ / ______ / ______        _________________________________________________ 

(Assinatura) 

________________________________________________________________________________ 

 

A PREENCHER PELA ORGANIZAÇÃO:  
 

N.º de ordem: ________________ 
 
 
Data de Inscrição: ______ / ______ / ______                        Hora de inscrição: ______ h _______ m 
 
Elementos: 

� Fotocópia do BI e cartão de contribuinte ou cartão de cidadão 
� Apresentação do original do cartão de cidadão na UT 
� Título que legitime o exercício de atividade e do estabelecimento 

_________________________________________  
_________________________________________ 

� Adesão à Rota do Caracol 
 
 

Rubrica: ___________________________________________ 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 137/2019 
 
 

Normas de Participação da Feira de Rua 2019 
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Feira de Rua – Festas de Loures 2019 

Normas de Participação 

 

Artigo 1.º 

(Organização e objetivo) 

A Feira de Rua é uma iniciativa organizada pelo Município de Loures, integrada nas 

Festas de Loures, que tem como objetivo a promoção do comércio local, 

complementando-se esta oferta com expositores de artesanato tradicional e urbano e 

produtos regionais. 

Artigo 2.º 

(Localização) 

A Feira decorre na Rua da República, em Loures. 

Artigo 3.º 

(Periodicidade e Horário de Funcionamento) 

A Feira de Rua realiza-se nos seguintes dias e horários: 

Mês de julho 

Dia Horário 

25 21h30 às 00h30 

26 19h00 às 00h30 

27 19h00 às 00h30 

28 19h00 às 00h30 

Artigo 4.º 

(Âmbito) 

1. Podem participar, enquanto expositores, na Feira de Rua: 

a) Comerciantes locais com estabelecimento na cidade de Loures; 
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b) Associações e instituições particulares de solidariedade social (IPSS), desde que 

apresentem peças genuínas e de produção própria;  

c) Artesãos a título individual, centros e cooperativas de artesanato;  

d) Produtores regionais. 

2. Os expositores do comércio local só poderão vender produtos habitualmente 

comercializados no âmbito da sua atividade regular. 

Artigo 5.º 

(Candidaturas) 

1. As candidaturas podem ser entregues pelas seguintes vias: 

a) Na Unidade de Turismo, sito na E.N.8, Parque Adão Barata, 2674-501 Loures, 

nos dia úteis, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30; 

b) Por email, através do endereço feira_rua@cm-loures.pt. 

c) Por correio, para o endereço Câmara Municipal de Loures - Unidade de 

Turismo, E.N.8, Parque Adão Barata, 2674-501 Loures, considerando-se a data do 

respetivo carimbo; 

2. Só é possível a inscrição para participação em todos os dias da Feira. 

3. Os interessados em participar na Feira de Rua devem proceder à apresentação de 

candidatura, através do preenchimento da ficha de inscrição em anexo, acompanhada dos 

seguintes documentos: 

a) Fotocópia do BI e do cartão de contribuinte ou, em alternativa, do cartão do 

cidadão; 

b) Fotos dos produtos a expor (mínimo de 5 e máximo de 10), consideradas 

representativas do trabalho/produtos do expositor. 

4. O envio da fotocópia do cartão de cidadão consubstancia o presumido consentimento 

da sua reprodução, por parte do seu titular. Caso entenda e em alternativa, o titular pode 

dirigir-se à Unidade de Turismo, apresentando o original do documento, a fim de 

verificação da identidade. 

5. O prazo limite para apresentação de candidaturas é dia 24 de maio de 2019. 
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6. O número máximo de lugares disponíveis é de 100 (cem) para comércio local, 

associações e IPSS, artesanato e produtos regionais. 

7. Depois de selecionada e confirmada a participação (o que será feito por email até dia 21 

de junho), o participante que não comparecer sem apresentar a respetiva justificação, 

perderá o direito ao espaço nos restantes dias da Feira de Rua 2019. 

8. O resultado do processo de seleção e exclusão das candidaturas será sempre 

comunicado pela Organização. 

9. Os cartões para os expositores selecionados deverão ser levantados entre 2 e 19 de julho 

na Unidade de Turismo, nos dias úteis, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30. 

Artigo 6.º 

(Exclusão de candidaturas) 

1. São critérios de exclusão os seguintes: 

a) Inscrições que não reúnam os elementos mencionados no número 3 do artigo 5.º; 

b) Inscrições que sejam rececionadas fora do prazo; 

c) Inscrições que não se enquadrem no âmbito e objeto da Feira de Rua. 

2. O período de reclamação, após comunicação de exclusão e não seleção, é de dez dias 

úteis. 

3. As reclamações devem ser obrigatoriamente formalizadas por escrito, através do 

endereço eletrónico turismo@cm-loures.pt, não se prestando esclarecimentos acerca do 

processo por outras vias. 

Artigo 7.º 

(Critérios de seleção dos candidatos) 

1. A Organização será responsável pela seleção das candidaturas recebidas. 

2. São critérios de seleção: 

a) Na área dos comerciantes locais, a proximidade do estabelecimento, no âmbito da 

localização da Feira de Rua; 
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b) Na área de artesanato, associações e IPSS, a qualidade e mestria de 

execução/técnicas manuais utilizadas, a criatividade, a estética e a variedade das 

peças/produtos a expor;  

c) Na área dos produtos regionais, a variedade e qualidade dos produtos a expor e a 

ligação dos mesmos com a região saloia. 

3. Todos os critérios enunciados para as diferentes áreas são pontuados numa escala de 1 

a 10 e têm a mesma ponderação. O resultado de cada uma das avaliações será a média da 

pontuação obtida em todos os critérios.  

4. Em caso de empate será considerada a ordem de inscrição, nomeadamente a data e 

hora de entrada da candidatura nos serviços municipais. 

5. Os comerciantes locais com estabelecimento na Rua da República e artérias adjacentes 

terão prioridade de participação, bem como as associações e instituições particulares de 

solidariedade social do concelho. 

6. Candidatos que, em edições anteriores, se tenham inscrito e desistido da participação, 

sem comunicação atempada e justificada, ou não tenham cumprido as Normas de 

Participação aplicáveis, passam para o final da lista de seleção, independentemente dos 

critérios anteriores. 

Artigo 8.º 

(Ocupação) 

1. A atribuição dos espaços a cada um dos expositores é definida pelo Município e tem 

até 3mx2m de dimensão. 

2. A Organização providenciará, caso existam condições, eletricidade nas estruturas de 

exposição. Não é permitida a utilização, pelos expositores, de geradores elétricos próprios. 

3. A ocupação/preparação dos espaços pelos expositores, previamente definida pelo 

Município, prevê a comparecência dos mesmos uma hora e meia antes do início do 

evento. 

4. Só é permitida a circulação de viaturas para montagens durante o decorrer do período 

mencionado no número anterior e no período que decorre entre o final da Feira e a 01h00, 

para desmontagens. 
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5. Os materiais expostos deverão ser montados e desmontados diariamente, não se 

responsabilizando a Organização por artigos que não estejam em segurança. 

6. Exceto em casos devidamente fundamentados, o não cumprimento do constante no 

número três do presente artigo resulta na entrega do espaço a outro participante. 

7. Não é permitido o funcionamento dos espaços fora do horário estabelecido para a Feira 

de Rua. 

8. Os expositores não podem danificar o espaço disponibilizado ou o pavimento, sob pena 

de exclusão. 

9. Os expositores não podem transferir o seu direito de espaço para outrem. 

10. É proibida a exposição e/ou venda de artigos fora dos respetivos espaços, assim como 

qualquer tipo de publicidade. 

Artigo 9.º 

(Obrigações do Município) 

Cabe ao Município de Loures, no âmbito do presente evento:  

a) A cedência do local para a sua realização; 

b) A cedência de estruturas de exposição, em madeira; 

c) A atribuição e distribuição da ocupação dos espaços e fornecimento de cartão de 

participante e de cartão de acesso autorizado para a viatura; 

d) A vigilância durante o evento, bem como a limpeza das áreas comuns de 

circulação. 

Artigo 10.º 

(Obrigações dos Expositores) 

São obrigações dos expositores: 

a) A montagem e desmontagem diária dos seus materiais; 

b) A disposição das suas peças/produtos, devendo o preço de venda respetivo estar 

marcado em local visível e de modo legível; 
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c) Zelar pelos seus produtos em caso de condições atmosféricas adversas (calor, 

raios solares, chuva, vento); 

d) O cumprimento dos horários de funcionamento, bem como de montagens e 

desmontagens; 

e) Deixar o seu espaço limpo e livre de lixo ou quaisquer detritos no final de cada 

dia; 

f)  A permanência no seu espaço durante o horário de funcionamento da Feira de 

Rua, não podendo abandonar o evento, sob pena de exclusão imediata. 

Artigo 11.º 

(Apoio ao evento) 

Para garantir o bom funcionamento da Feira, durante o horário da mesma estarão 

presentes, em permanência, funcionários da Organização.  

Artigo 12.º 

(Disposições finais) 

1. Não são admitidos menores de 16 anos como expositores no evento. No caso de 

menores de idade, é obrigatória a apresentação de autorização expressa dos pais ou 

responsáveis legais. 

2. Os expositores obrigam-se a cumprir, para além do disposto no presente normativo, 

todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis à sua atividade e aos produtos que 

comercializam. 

3. Os expositores são os únicos responsáveis, perante as autoridades tributárias, 

administrativas e policiais, pela venda dos bens expostos/comercializados. 

4. Não serão admitidos materiais danificados e artigos contrafeitos. 

5. A Organização poderá realizar ações de avaliação dos espaços dos expositores e 

respetivos produtos. 

6. A Feira de Rua apenas se realiza quando as condições atmosféricas assim o permitam. 

7. O Município não se responsabiliza por qualquer dano material ou físico que ocorra na 

montagem, durante o evento e na desmontagem. 
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8. A inscrição na Feira de Rua implica a aceitação de todos os artigos inscritos no presente 

Quadro Normativo e o seu incumprimento implica a exclusão de participação no evento 

com efeitos imediatos. 

9. O alojamento, transporte e alimentação dos expositores são de sua responsabilidade. 

10. Os casos omissos serão decididos pela Organização. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
FEIRA DE RUA 2019 

(Preencher em maiúsculas) 
 
 
 

Nome do Responsável: __________________________________________________________________ 
 
Nome de Expositor/Estabelecimento:  _____________________________________________________ 
 
Tipo de Trabalho/Produto a Expor: _______________________________________________________ 
 
NIF/NIPC: _______________________________________  Data de Nascimento: _____/_____/_____ 
 
Morada:  _______________________________________________________________________________ 
 
Código Postal: _________ - _______  Localidade: _____________________________________________ 
 
Telefone: ______________________     E-mail: ________________________________________________ 
 
 
   
       Declaro que tomei conhecimento e aceito as Normas de Participação da Feira de Rua 2019. 
 
 
Data: ____/____/____   Assinatura:  _______________________________________________________ 
 
 
 
 
A PREENCHER PELA ORGANIZAÇÃO:  
 

 
N.º de ordem: ________________ 

 
 
Data de Inscrição: ______ / ______ / ______                                      Hora de inscrição: ______h______ 
 
 
Elementos: 
      Fotocópia do BI e cartão de contribuinte ou cartão de cidadão 
      Apresentação do original do cartão de cidadão na UT 
      Fotos dos produtos a expor  

 
 
 

Rubrica: ___________________________________________ 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 154/2019 
 
 

Protocolo relativo ao Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Moscavide 
 

Versão Consolidada – 6.ª Alteração 
 
 
 



                                                                                        
 
 

(VERSÃO CONSOLIDADA - 6.ª ALTERAÇÃO) 
 

PROTOCOLO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO 
DE MOSCAVIDE 

 
Entre: 
 
PRIMEIRO: MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva número 501294996, representada pelo Presidente 
da Câmara, Dr. Bernardino José Torrão Soares, doravante designada apenas por CML 
 
e 
 
SEGUNDO: RODOVIÁRIA DE LISBOA S.A., pessoa coletiva número 503418455, com o capital social de 
8.000.000 de euros, integralmente realizado e registado, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa (antiga matrícula n.º 5540) e sede Edifício do Campo Grande 382, C 1.º andar, em 
Lisboa, 1700-097 Lisboa, representada pelo Presidente do seu Conselho de Administração, senhor Dr. 
António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, doravante designada apenas por RL. 
 
 
E CONSIDERANDO: 
 
A) Que a CML e a RL pretendem manter a carreira urbana de passageiros entre Moscavide (Apeadeiro) - 

Portela - Moscavide (Apeadeiro); 
 
B) Que os requisitos a que a carreira obedecerá estão explicitados no corpo e nos anexos I e II deste 

protocolo, tanto no que diz respeito ao itinerário e à frequência programada das circulações, como no 
que concerne à tipologia, à qualidade e ao conforto dos meios a empregar, bem como aos princípios 
tarifários, custos e ao financiamento; 

 
C) Que a RL é concessionária de carreiras de transporte público de passageiros, outorgadas pelo IMTT em 

vários concelhos da região metropolitana de Lisboa, designadamente no de Loures e mostra-se 
disponível para realizar o dito serviço de transporte de passageiros; 

 
D) Que a RL é já concessionária de outras carreiras cujo percurso coincide parcialmente com o da nova 

carreira; 
 
E) Que, por isso, se considerasse apenas os seus próprios interesses comerciais, a RL não pensaria 

requerer nem assumir, depois, a obrigação de explorar a dita carreira dado que, requerida a concessão 
e sendo-lhe esta deferida, ficaria vinculada a uma verdadeira obrigação de serviço público, na tríplice 
aceção de obrigação de explorar (isto é, a obrigação de tomar, relativamente à linha cuja exploração lhe 
fora cometida por concessão, todas as medidas necessárias para assegurar o serviço de transporte que 
satisfizesse as normas estabelecidas de continuidade, regularidade e capacidade), obrigação de 
transportar (ou seja, a obrigação de aceitar e de efetuar o transporte a preços e condições 
determinadas) e obrigação tarifária (como tal se entende a obrigação de aplicar os preços fixados ou 
homologados pela autoridade competente contrários ao interesse comercial da empresa e resultantes 
da imposição de medidas tarifárias especiais); 

 
F) Que a manutenção destas obrigações de serviço público, com o alcance enunciado, causaria 

desvantagens económicas e desvantagens tarifárias à RL, pois, por um lado, a diminuição dos encargos 
suscetível de ser realizada pela extinção, total ou parcial, das obrigações de explorar e de transportar 
seria superior à diminuição das receitas resultantes dessa extinção e, por outro, a diferença entre as 
receitas e os encargos do tráfego sujeitos à obrigação tarifária seria inferior à diferença entre as receitas 
e os encargos do tráfego resultantes de uma gestão comercial que tivesse em conta os custos das 
prestações sujeitas a esta obrigação bem como a situação do mercado; 

 
 
 



G) Que, por assim ser, a RL só aceitará requerer e explorar a nova carreira se a CML apoiar a exploração 
por forma a eliminar, ou, pelo menos, a reduzir as desvantagens económicas e tarifárias inerentes à 
exploração, correspondentes, no essencial aos encargos que a empresa não suportaria, na mesma 
medida e condições, se tivesse em consideração apenas o seu próprio interesse comercial; 

 
H) A opção da CML de estender a validade do novo passe intermodal “navegante”, em todas as suas 

modalidades, ao serviço das carreiras em questão, a partir de 1 de abril de 2019. 
 
 
É celebrado o seguinte protocolo: 
 
1. Objeto: 
 
A RL obriga-se a realizar uma carreira regular de passageiros, em regime provisório - ao abrigo do disposto 
no artigo 10.º da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho - na área do concelho de Loures, com o itinerário, 
frequências e períodos de funcionamento descritos nos Anexos I e II e nas demais condições a estabelecer 
por acordo com a CML. 
 
2. Veículos e Decoração: 
 

2.1. À carreira serão afetados veículos pesados de passageiros de tipologia Midi ou de outro modelo da 
categoria M2, classe A, tal e qual estas vêm definidas no Regulamento sobre Disposições Especiais 
Aplicáveis aos Automóveis Pesados de Passageiros, aprovado pelo Dec.-Lei n.º 58/2004, de 19 de 
março. 

 
2.2. Os veículos a afetar à realização da carreira serão identificados através de uma decoração a propor 

pela CML. A decoração será afixada através de vinil autocolante. 
 

2.3. A decoração será implantada com observância das condições constantes do Despacho n.º 
12802/2004 (2.ª Série), de 28 de maio de 2004, do Senhor Diretor Geral de Viação, publicado no 
Diário da República, II Série, n.º 1152, de 30 de junho de 2004. 

 
2.4. Serão da conta e da responsabilidade da RL os trabalhos de colocação e de remoção da 

decoração. 
 

2.5. Salvo nos casos de manifesta impossibilidade técnica, os trabalhos de colocação e de remoção da 
decoração serão realizados no local de aparcamento habitual das viaturas e durante os respetivos 
períodos de recolha diários. 

 
2.6. Em caso de avaria, imobilização por acidente de viação ou paragem imposta por necessidades de 

manutenção preventiva, os veículos serão substituídos por outros, mas descaraterizados da 
decoração aprovada. 

 
 
3. Compensação Pecuniária: 
 

3.1. A CML obriga-se a atribuir à RL uma compensação pela imposição de obrigações de serviço 
público, na aceção que lhes foi dada na alínea F) dos Considerandos supra. 

 
3.2. Entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de março de 2019, para o itinerário, capacidade e frequências 

previstas no Anexo I, a compensação será no valor de 297,76 € (duzentos e noventa e sete euros e 
setenta e seis cêntimos) diários por viatura, nos dias úteis em período escolar, de 288,86 € 
(duzentos e oitenta e oito euros e oitenta e seis cêntimos) diários por viatura, nos dias úteis em 
período não escolar. 

 
3.3. A partir de 1 de abril de 2019, para o itinerário, capacidade e frequências previstas no Anexo II, a 

compensação será no valor de 378,56 € (trezentos e setenta e oito euros e cinquenta e seis 
cêntimos) diários por viatura, nos meses de setembro a junho (nos dias úteis em período escolar), e 
de 369,66 € (trezentos e sessenta e nove euros e sessenta e seis cêntimos) diários por viatura, nos 
meses de setembro a agosto (nos dias úteis em período não escolar - considerado o período não 
escolar, as férias da Páscoa e do Natal e os meses de julho e agosto), acrescidos do IVA devido. 

 
 



3.4. A partir de 1 de abril de 2019, caso se verifique aumento da procura, que justifique a necessidade 
de aumentar o número de autocarros, a compensação por cada veículo a mais será no valor de 
378,56 € (trezentos e setenta e oito euros e cinquenta e seis cêntimos) diários por viatura, nos 
meses de setembro a junho (nos dias úteis em período escolar), 369,66 € (trezentos e sessenta e 
nove euros e sessenta e seis cêntimos) diários por viatura, nos meses de setembro a agosto (nos 
dias úteis em período não escolar - considerado o período não escolar, as férias da Páscoa e do 
Natal e os meses de julho e agosto), acrescidos do IVA devido, após acordo escrito entre a CML e a 
RL. 

 
3.5. Às compensações mencionadas nos pontos 3.3 ou 3.4, quando se trate de novas viaturas a afetar 

ao serviço “Rodinhas”, acresce a compensação de 1.300,00 € (mil e trezentos euros) por viatura, 
destinada à preparação e identificação da mesma. 

 
3.6. A compensação, mencionada em 3.3 ou 3.4, será atualizada anualmente de acordo com a seguinte 

fórmula: variação de preço dos combustíveis no ano anterior (30%); taxa de inflação do ano anterior 
(30%) e o aumento salarial dos motoristas no ano anterior (40%). 

 
4. Receitas de Exploração: 
 

4.1. As receitas de exploração da carreira, como tal se entendendo o produto da venda de títulos de 
transporte, reverterá em exclusivo para a RL. 

 
4.2. A receita de exploração da carreira será deduzida na compensação mensal a que alude o número 

três, por forma a que o valor a entregar pela CML à RL corresponda, apenas, à diferença que se 
verificar entre a compensação ajustada e a receita apurada. 

 
4.3. O preço do serviço, a suportar pelo utilizador final, será de 0,55 € (cinquenta e cinco cêntimos) por 

passageiro, IVA incluído. 
 

4.4. A partir de 1 de abril de 2019, o presente Protocolo passa a integrar o sistema de passes 
intermodais, municipal e metropolitano, nas diversas modalidades instituídas. 

 
 
5. Pagamentos: 
 

5.1. Todos os pagamentos da CML à RL serão feitos mediante fatura. 
 

5.2. As faturas apresentadas pela RL serão pagas pela CML no prazo de sessenta (60) dias após a 
receção das mesmas. 

 
5.3. Na falta de pagamento no prazo fixado no número anterior, a RL poderá exigir juros de mora, 

calculados à taxa máxima legal para os créditos de que sejam titulares empresas comerciais. 
 

5.4. Caso a falta de pagamento se prolongue por mais de cem dias e independentemente do direito às 
importâncias vencidas, acrescidas dos respetivos juros, a RL poderá resolver o presente Protocolo. 

 
 
6. Força Maior: 
 

6.1. Consideram-se eventos de força maior os eventos imprevisíveis e irresistíveis, exteriores às partes, 
que tenham um impacte negativo direto sobre o desenvolvimento da relação jurídica contratada. 

 
6.2. A ocorrência de um caso de força maior terá por efeito exonerar as partes da responsabilidade pelo 

não cumprimento das obrigações emergentes do presente contrato, na medida em que o seu 
cumprimento pontual e atempado tenha sido impedido em consequência da referida ocorrência. 

 
6.3. Serão considerados casos de força maior, designadamente, os congestionamentos da circulação 

automóvel causados pelo mau tempo, por inundações, por acidentes de viação, por eventos 
culturais ou desportivos ou por outros motivos não previstos pelas partes. 

 
6.4. Para efeitos da aplicação deste artigo, as greves ocorridas no âmbito da RL serão consideradas 

como eventos de força maior. 
 



7. Vigência: 
 

7.1. O presente protocolo entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2012. 
 

7.2. O presente Protocolo mantém-se vigente até ao termo da autorização de exploração provisória 
concedida ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, ou seja, 
até à data de entrada em funcionamento da contratualização do serviço de transporte na área 
metropolitana de Lisboa, caso não seja denunciado por nenhuma das partes nos termos do ponto 8. 
“Cessação”. 

 
 
8. Cessação: 
 

8.1. Qualquer das partes poderá denunciar o Protocolo a todo o tempo. 
 

8.2. A denúncia do contrato deverá ser feita por escrito e com a antecedência não inferior a três meses 
relativamente ao termo pretendido. 

 
8.3. A RL poderá, ainda, resolver o Protocolo no caso previsto no n.º 5.4 supra ou logo que se torne 

certo que a CML deixará de pagar a compensação acordada. 
 

8.4. A resolução será feita por escrito e produzirá efeitos imediatos após a sua receção, 
independentemente de qualquer outra formalidade. 

 
 
9. Interpretação e Integração: 
 

9.1. Em caso de divergência sobre o conteúdo do presente protocolo ou quanto à sua execução, as 
partes obrigam-se a recorrer à mediação do litígio por um árbitro único, o qual se será designado 
por acordo. 

 
9.2. Todas as despesas e encargos serão suportados pela parte vencida, devendo os preparos a que 

houver lugar ser suportados por ambas as partes na proporção de cinquenta por cento. 
 
 
10. Alterações: 
 
As alterações ao presente protocolo, bem como a integração dos casos omissos, só serão válidos se 
reduzidos a escrito com indicação dos pontos alterados ou integrados. 
 
 
11. Anexos: 
 
Ficarão a fazer parte do presente Protocolo os seguintes Anexos: 
 
• Anexo I: Tarifário, Itinerário e Horário da Carreira. 
• Anexo II: Tarifário, Itinerário e Horário da Carreira. 
 
 
Feito em duplicado em Loures, aos [...] dias do mês de [....] do ano 2019. 

 
Pelo Município de Loures 

 
Dr. Bernardino José Torrão Soares 

Presidente da Câmara 
 
 
 

Pela Rodoviária de Lisboa 
 

Dr. António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, 
Presidente do Conselho de Administração 

 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 155/2019 
 
 

Protocolo relativo ao Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Sacavém 
 

Versão Consolidada – 4.ª Alteração 
 
 
 



                                                                                        
 
 

(VERSÃO CONSOLIDADA - 4.ª ALTERAÇÃO) 
 

PROTOCOLO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO 
DE SACAVÉM 

 
Entre: 
 
PRIMEIRO: MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva número 501294996, representada pelo Presidente 
da Câmara, Dr. Bernardino José Torrão Soares, doravante designada apenas por CML 
 
e 
 
SEGUNDO: RODOVIÁRIA DE LISBOA S.A., pessoa coletiva número 503418455, com o capital social de 
8.000.000 de euros, integralmente realizado e registado, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa (antiga matrícula n.º 5540) e sede Edifício do Campo Grande 382, C 1.º andar, em 
Lisboa, 1700-097 Lisboa, representada pelo Presidente do seu Conselho de Administração, senhor Dr. 
António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, doravante designada apenas por RL. 
 
 
E CONSIDERANDO: 
 
A) Que a CML e a RL pretendem manter uma carreira urbana de passageiros entre Sacavém (Centro de 

Saúde) - Sacavém (Centro de Saúde), via Terraços da Ponte e Sacavém Estação; 
 
B) Que os requisitos a que a carreira obedecerá estão explicitados no corpo e nos anexos I e II deste 

protocolo, tanto no que diz respeito ao itinerário e à frequência programada das circulações, como no 
que concerne à tipologia, à qualidade e ao conforto dos meios a empregar, bem como aos princípios 
tarifários, custos e ao financiamento; 

 
C) Que a RL é concessionária de carreiras de transporte público de passageiros, outorgadas pelo IMTT em 

vários concelhos da região metropolitana de Lisboa, designadamente no de Loures e mostra-se 
disponível para realizar o dito serviço de transporte de passageiros; 

 
D) Que a RL é já concessionária de outras carreiras cujo percurso coincide parcialmente com o da nova 

carreira; 
 
E) Que, por isso, se considerasse apenas os seus próprios interesses comerciais, a RL não pensaria 

requerer nem assumir, depois, a obrigação de explorar a dita carreira dado que, requerida a concessão 
e sendo-lhe esta deferida, ficaria vinculada a uma verdadeira obrigação de serviço público, na tríplice 
aceção de obrigação de explorar (isto é, a obrigação de tomar, relativamente à linha cuja exploração lhe 
fora cometida por concessão, todas as medidas necessárias para assegurar o serviço de transporte que 
satisfizesse as normas estabelecidas de continuidade, regularidade e capacidade), obrigação de 
transportar (ou seja, a obrigação de aceitar e de efetuar o transporte a preços e condições 
determinadas) e obrigação tarifária (como tal se entende a obrigação de aplicar os preços fixados ou 
homologados pela autoridade competente contrários ao interesse comercial da empresa e resultantes 
da imposição de medidas tarifárias especiais); 

 
F) Que a manutenção destas obrigações de serviço público, com o alcance enunciado, causaria 

desvantagens económicas e desvantagens tarifárias à RL, pois, por um lado, a diminuição dos encargos 
suscetível, de ser realizada pela extinção, total ou parcial, das obrigações de explorar e de transportar 
seria superior à diminuição das receitas resultantes dessa extinção e, por outro, a diferença entre as 
receitas e os encargos do tráfego sujeitos à obrigação tarifária seria inferior à diferença entre as receitas 
e os encargos do tráfego resultantes de uma gestão comercial que tivesse em conta os custos das 
prestações sujeitas a esta obrigação bem como a situação do mercado; 

 
 
 



G) Que, por assim ser, a RL só aceitará requerer e explorar a nova carreira se a CML apoiar a exploração 
por forma a eliminar, ou, pelo menos, a reduzir as desvantagens económicas e tarifárias inerentes à 
exploração, correspondentes, no essencial, aos encargos que a empresa não suportaria, na mesma 
medida e condições, se tivesse em consideração apenas o seu próprio interesse comercial; 

 
H) A opção da CML de estender a validade do novo passe intermodal “navegante”, em todas as suas 

modalidades, ao serviço das carreiras em questão, a partir de 1 de abril de 2019. 
 
 
É celebrado o seguinte protocolo: 
 
1. Objeto: 
 
A RL obriga-se a realizar uma carreira regular de passageiros, em regime provisório - ao abrigo do disposto 
no artigo 10.º da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho - na área do concelho de Loures, com o itinerário, 
frequências e períodos de funcionamento descritos nos Anexos I e II e nas demais condições a estabelecer 
por acordo com a CML. 
 
 
2. Veículos e Decoração: 
 

2.1. À carreira serão afetados veículos pesados de passageiros do tipo Mercedes-Benz/Sprinter City ou 
de outro modelo da categoria M2, classe A, tal e qual estas vêm definidas no Regulamento sobre 
Disposições Especiais Aplicáveis aos Automóveis Pesados de Passageiros, aprovado pelo Dec.-Lei 
n.º 58/2004, de 19 de março, de dimensões reduzidas. 

 
2.2. Os veículos a afetar à realização da carreira serão identificados através de uma decoração a propor 

pela CML. A decoração será afixada através de vinil autocolante. 
 

2.3. A decoração será implantada com observância das condições constantes do Despacho n.º 
12802/2004 (2.ª Série), de 28 de maio de 2004, do Senhor Diretor Geral de Viação, publicado no 
Diário da República, II Série, n.º 1152, de 30 de junho de 2004. 

 
2.4. Serão da conta e da responsabilidade da RL os trabalhos de colocação e de remoção da 

decoração. 
 

2.5. Salvo nos casos de manifesta impossibilidade técnica, os trabalhos de colocação e de remoção da 
decoração serão realizados no local de aparcamento habitual das viaturas e durante os respetivos 
períodos de recolha diários. 

 
2.6. Em caso de avaria, imobilização por acidente de viação ou paragem imposta por necessidades de 

manutenção preventiva, os veículos serão substituídos por outros, mas descaraterizados da 
decoração aprovada. 

 
 
3. Compensação Pecuniária: 
 

3.1. A CML obriga-se a atribuir à RL uma compensação pela imposição de obrigações de serviço 
público, na aceção que lhes foi dada na alínea F) dos Considerandos supra. 

 
3.2. Entre o dia 1 de janeiro de 2019 e 31 de março de 2019, para o itinerário, capacidade e frequências 

previstas no Anexo I, a compensação será no valor de 350,24 € (trezentos e cinquenta euros e vinte 
e quatro cêntimos) diários por viatura, nos dias úteis, e de 164,42 € (cento e sessenta e quatro 
euros e quarenta e dois cêntimos) diários por viatura, aos sábados, ao que acrescerá IVA devido. 

 
3.3. A partir de 1 de abril de 2019, para o itinerário, capacidade e frequências previstas no Anexo II, a 

compensação será no valor de 405,24 € (quatrocentos e cinco euros e vinte e quatro cêntimos) 
diários por viatura, nos dias úteis, 203,43 € (duzentos e três euros e quarenta e três cêntimos) 
diários, por viatura, aos sábados, acrescidos do IVA devido. 

 
 
 
 



3.4. A partir de 1 de abril de 2019, caso se verifique aumento da procura, que justifique a necessidade 
de aumentar o número de autocarros, a compensação por cada veículo a mais será no valor de 
405,24 € (quatrocentos e cinco euros e vinte e quatro cêntimos) diários por viatura, nos dias úteis, 
203,43 € (duzentos e três euros e quarenta e três cêntimos) diários, por viatura, aos sábados, 
acrescidos do IVA devido, após acordo escrito entre a CML e a RL. 

 
3.5. Às compensações mencionadas nos pontos 3.3 ou 3.4, quando se trate de novas viaturas a afetar 

ao serviço “Rodinhas”, acresce a compensação de 1.300,00 € (mil e trezentos euros) por viatura, 
destinada à preparação e identificação da mesma. 

 
3.6. A compensação, mencionada em 3.3 ou 3.4, será atualizada anualmente de acordo com a seguinte 

fórmula: variação de preço dos combustíveis no ano anterior (30%); taxa de inflação do ano anterior 
(30%) e o aumento salarial dos motoristas no ano anterior (40%). 

 
 
4. Receitas de Exploração: 
 

4.1. As receitas de exploração da carreira, como tal se entendendo o produto da venda de títulos de 
transporte, reverterá em exclusivo para a RL. 

 
4.2. A receita de exploração da carreira será deduzida na compensação mensal a que alude o número 

três, por forma a que o valor a entregar pela CML à RL corresponda, apenas, à diferença que se 
verificar entre a compensação ajustada e a receita apurada. 

 
4.3. O preço do serviço, a suportar pelo utilizador final, será de 0,60 € (sessenta cêntimos) por 

passageiro, IVA incluído. 
 

4.4. A partir de 1 de abril de 2019, o presente Protocolo passa a integrar o sistema de passes 
intermodais, municipal e metropolitano, nas diversas modalidades instituídas. 

 
 
5. Pagamentos: 
 

5.1. Todos os pagamentos da CML à RL serão feitos mediante fatura. 
 

5.2. As faturas apresentadas pela RL serão pagas pela CML no prazo de sessenta (60) dias após a 
receção das mesmas. 

 
5.3. Na falta de pagamento no prazo fixado no número anterior, a RL poderá exigir juros de mora, 

calculados à taxa máxima legal para os créditos de que sejam titulares empresas comerciais. 
 

5.4. Caso a falta de pagamento se prolongue por mais de cem dias e independentemente do direito às 
importâncias vencidas, acrescidas dos respetivos juros, a RL poderá resolver o presente Protocolo. 

 
 
6. Força Maior: 
 

6.1. Consideram-se eventos de força maior os eventos imprevisíveis e irresistíveis, exteriores às partes, 
que tenham um impacte negativo direto sobre o desenvolvimento da relação jurídica contratada. 

 
6.2. A ocorrência de um caso de força maior terá por efeito exonerar as partes da responsabilidade pelo 

não cumprimento das obrigações emergentes do presente contrato, na medida em que o seu 
cumprimento pontual e atempado tenha sido impedido em consequência da referida ocorrência. 

 
6.3. Serão considerados casos de força maior, designadamente, os congestionamentos da circulação 

automóvel causados pelo mau tempo, por inundações, por acidentes de viação, por eventos 
culturais ou desportivos ou por outros motivos não previstos pelas partes. 

 
6.4. Para efeitos da aplicação deste artigo, as greves ocorridas no âmbito da RL serão consideradas 

como eventos de força maior. 
 
 
 



7. Vigência: 
 

7.1. O presente protocolo entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2012. 
 

7.2. O presente Protocolo mantém-se vigente até ao termo da autorização de exploração provisória 
concedida ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, ou seja, 
até à data de entrada em funcionamento da contratualização do serviço de transporte na área 
metropolitana de Lisboa, caso não seja denunciado por nenhuma das partes nos termos do ponto 8. 
“Cessação”. 

 
 
8. Cessação: 
 

8.1. Qualquer das partes poderá denunciar o Protocolo a todo o tempo. 
 

8.2. A denúncia do contrato deverá ser feita por escrito e com a antecedência não inferior a três meses 
relativamente ao termo pretendido. 

 
8.3. A RL poderá, ainda, resolver o Protocolo no caso previsto no n.º 5.4 supra ou logo que se torne 

certo que a CML deixará de pagar a compensação acordada. 
 

8.4. A resolução será feita por escrito e produzirá efeitos imediatos após a sua receção, 
independentemente de qualquer outra formalidade. 

 
 
9. Interpretação e Integração: 
 

9.1. Em caso de divergência sobre o conteúdo do presente protocolo ou quanto à sua execução, as 
partes obrigam-se a recorrer à mediação do litígio por um árbitro único, o qual se será designado 
por acordo. 

 
9.2. Todas as despesas e encargos serão suportados pela parte vencida, devendo os preparos a que 

houver lugar ser suportados por ambas as partes na proporção de cinquenta por cento. 
 
 
10. Alterações: 
 
As alterações ao presente protocolo, bem como a integração dos casos omissos, só serão válidos se 
reduzidos a escrito, com indicação dos pontos alterados ou integrados. 
 
 
11. Anexos: 
 
Ficarão a fazer parte do presente Protocolo os seguintes Anexos: 
 
• Anexo I: Tarifário, Itinerário e Horário da Carreira. 
 
• Anexo II: Tarifário, Itinerário e Horário da Carreira. 
 
Feito em duplicado em Loures, aos […] dias do mês de [...] do ano 2019. 

 
 

Pelo Município de Loures 
 

Dr. Bernardino José Torrão Soares 
Presidente da Câmara 

 
 
 

Pela Rodoviária de Lisboa 
 

Dr, António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, 
Presidente do Conselho de Administração 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 156/2019 
 
 

Protocolo relativo ao Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Camarate 
 

Versão Consolidada – 3.ª Alteração 
 
 
 



                                                                                        
 
 

(VERSÃO CONSOLIDADA - 3.ª ALTERAÇÃO) 
 

PROTOCOLO RELATIVO AO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO 
DE CAMARATE 

 
Entre: 
 
PRIMEIRO: MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva número 501294996, representada pelo Presidente 
da Câmara, Dr. Bernardino José Torrão Soares, doravante designada apenas por CML 
 
e 
 
SEGUNDO: RODOVIÁRIA DE LISBOA S.A., pessoa coletiva número 503418455, com o capital social de 
8.000.000 de euros, integralmente realizado e registado, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa (antiga matrícula n.º 5540) e sede Edifício do Campo Grande 382, C 1.º andar, em 
Lisboa, 1700-097 Lisboa, representada pelo Presidente do seu Conselho de Administração, senhor Dr. 
António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, doravante designada apenas por RL. 
 
 
E CONSIDERANDO: 
 
A) Que a CML e a RL pretendem manter uma carreira urbana de passageiros entre Sacavém (Centro de 

Saúde) - Sacavém (Centro de Saúde), via Fetais (Quinta das Mós); 
 
B) Que os requisitos a que a carreira obedecerá estão explicitados no corpo e nos anexos I e II deste 

protocolo, tanto no que diz respeito ao itinerário e à frequência programada das circulações, como no 
que concerne à tipologia, à qualidade e ao conforto dos meios a empregar, bem como aos princípios 
tarifários, custos e ao financiamento; 

 
C) Que a RL é concessionária de carreiras de transporte público de passageiros, outorgadas pelo IMTT em 

vários concelhos da região metropolitana de Lisboa, designadamente no de Loures e mostra-se 
disponível para realizar o dito serviço de transporte de passageiros; 

 
D) Que a RL é já concessionária de outras carreiras cujo percurso coincide parcialmente com o da nova 

carreira; 
 
E) Que, por isso, se considerasse apenas os seus próprios interesses comerciais, a RL não pensaria 

requerer nem assumir, depois, a obrigação de explorar a dita carreira dado que, requerida a concessão 
e sendo-lhe esta deferida, ficaria vinculada a uma verdadeira obrigação de serviço público, na tríplice 
aceção de obrigação de explorar (isto é, a obrigação de tomar, relativamente à linha cuja exploração lhe 
fora cometida por concessão, todas as medidas necessárias para assegurar o serviço de transporte que 
satisfizesse as normas estabelecidas de continuidade, regularidade e capacidade), obrigação de 
transportar (ou seja, a obrigação de aceitar e de efetuar o transporte a preços e condições 
determinadas) e obrigação tarifária (como tal se entende a obrigação de aplicar os preços fixados ou 
homologados pela autoridade competente contrários ao interesse comercial da empresa e resultantes 
da imposição de medidas tarifárias especiais); 

 
F) Que a manutenção destas obrigações de serviço público, com o alcance enunciado, causaria 

desvantagens económicas e desvantagens tarifárias à RL, pois, por um lado, a diminuição dos encargos 
suscetível, de ser realizada pela extinção, total ou parcial, das obrigações de explorar e de transportar 
seria superior à diminuição das receitas resultantes dessa extinção e, por outro, a diferença entre as 
receitas e os encargos do tráfego sujeitos à obrigação tarifária seria inferior à diferença entre as receitas 
e os encargos do tráfego resultantes de uma gestão comercial que tivesse em conta os custos das 
prestações sujeitas a esta obrigação bem como a situação do mercado; 

 
 
 



G) Que, por assim ser, a RL só aceitará requerer e explorar a nova carreira se a CML apoiar a exploração 
por forma a eliminar, ou, pelo menos, a reduzir as desvantagens económicas e tarifárias inerentes à 
exploração, correspondentes, no essencial, aos encargos que a empresa não suportaria, na mesma 
medida e condições, se tivesse em consideração apenas o seu próprio interesse comercial; 

 
H) A opção da CML de estender a validade do novo passe intermodal “navegante”, em todas as suas 

modalidades, ao serviço das carreiras em questão, a partir de 1 de abril de 2019. 
 
 
É celebrado o seguinte protocolo: 
 
1. Objeto: 
 
A RL obriga-se a realizar uma carreira regular de passageiros, em regime provisório - ao abrigo do disposto 
no artigo 10.º da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho - na área do concelho de Loures, com o itinerário, 
frequências e períodos de funcionamento descritos nos Anexos I e II e nas demais condições a estabelecer 
por acordo com a CML. 
 
 
2. Veículos e Decoração: 
 

2.1. À carreira serão afetados veículos pesados de passageiros do tipo Mercedes-Benz/Sprinter City ou 
de outro modelo da categoria M2, classe A, tal e qual estas vêm definidas no Regulamento sobre 
Disposições Especiais Aplicáveis aos Automóveis Pesados de Passageiros, aprovado pelo Dec.-Lei 
n.º 58/2004, de 19 de março, de dimensões reduzidas. 

 
2.2. Os veículos a afetar à realização da carreira serão identificados através de uma decoração a propor 

pela CML. A decoração será afixada através de vinil autocolante. 
 

2.3. A decoração será implantada com observância das condições constantes do Despacho n.º 
12802/2004 (2.ª Série), de 28 de maio de 2004, do Senhor Diretor Geral de Viação, publicado no 
Diário da República, II Série, n.º 1152, de 30 de junho de 2004. 

 
2.4. Serão da conta e da responsabilidade da RL os trabalhos de colocação e de remoção da 

decoração. 
 

2.5. Salvo nos casos de manifesta impossibilidade técnica, os trabalhos de colocação e de remoção da 
decoração serão realizados no local de aparcamento habitual das viaturas e durante os respetivos 
períodos de recolha diários. 

 
2.6. Em caso de avaria, imobilização por acidente de viação ou paragem imposta por necessidades de 

manutenção preventiva, os veículos serão substituídos por outros, mas descaraterizados da 
decoração aprovada. 

 
 
3. Compensação Pecuniária: 
 

3.1. A CML obriga-se a atribuir à RL uma compensação pela imposição de obrigações de serviço 
público, na aceção que lhes foi dada na alínea F) dos Considerandos supra. 

 
3.2. A partir do dia 1 de janeiro de 2019, para o itinerário, capacidade e frequências previstas nos 

Anexos I e II, a compensação será no valor de 458,89 € (quatrocentos e cinquenta e oito euros e 
oitenta e nove cêntimos) diários por viatura, ao que acrescerá IVA se devido. 

 
3.3. A partir de 1 de abril de 2019, caso se verifique aumento da procura que justifique a necessidade de 

aumentar o número de autocarros, a compensação por cada veículo a mais será no valor de 458,89 
€ (quatrocentos e cinquenta e oito euros e oitenta e nove cêntimos) diários por viatura, ao que 
acrescerá IVA, se devido, após acordo escrito entre a CML e a RL. 

 
3.4. À compensação mencionada no ponto 3.2 ou 3.3, quando se trate de novas viaturas a afetar ao 

serviço “Rodinhas”, acresce a compensação de 1.300,00 € (mil e trezentos euros) por viatura, 
destinada à preparação e identificação da mesma. 

 



3.5. A compensação, mencionada em 3.2 ou 3.3, será atualizada anualmente de acordo com a seguinte 
fórmula: variação de preço dos combustíveis no ano anterior (30%); taxa de inflação do ano anterior 
(30%) e o aumento salarial dos motoristas no ano anterior (40%). 

 
 
4. Receitas de Exploração: 
 

4.1. As receitas de exploração da carreira, como tal se entendendo o produto da venda de títulos de 
transporte, reverterá em exclusivo para a RL. 

 
4.2. A receita de exploração da carreira será deduzida na compensação mensal a que alude o número 

três, por forma a que o valor a entregar pela CML à RL corresponda, apenas, à diferença que se 
verificar entre a compensação ajustada e a receita apurada. 

 
4.3. O preço do serviço, a suportar pelo utilizador final, será de 0,60 € (sessenta cêntimos) por 

passageiro, exceto entre o B.º de Santo António e o Centro de Saúde, cujo preço é de 0,55 € 
(cinquenta e cinco cêntimos) por passageiro, IVA incluído. 

 
4.4. A partir de 1 de abril de 2019, o presente Protocolo passa a integrar o sistema de passes 

intermodais, municipal e metropolitano, nas diversas modalidades instituídas. 
 
 
5. Pagamentos: 
 

5.1. Todos os pagamentos da CML à RL serão feitos mediante fatura. 
 

5.2. As faturas apresentadas pela RL serão pagas pela CML no prazo de sessenta (60) dias após a 
receção das mesmas. 

 
5.3. Na falta de pagamento no prazo fixado no número anterior, a RL poderá exigir juros de mora, 

calculados à taxa máxima legal para os créditos de que sejam titulares empresas comerciais. 
 

5.4. Caso a falta de pagamento se prolongue por mais de cem dias e independentemente do direito às 
importâncias vencidas, acrescidas dos respetivos juros, a RL poderá resolver o presente Protocolo. 

 
 
6. Força Maior: 
 

6.1. Consideram-se eventos de força maior os eventos imprevisíveis e irresistíveis, exteriores às partes, 
que tenham um impacte negativo direto sobre o desenvolvimento da relação jurídica contratada. 

 
6.2. A ocorrência de um caso de força maior terá por efeito exonerar as partes da responsabilidade pelo 

não cumprimento das obrigações emergentes do presente contrato, na medida em que o seu 
cumprimento pontual e atempado tenha sido impedido em consequência da referida ocorrência. 

 
6.3. Serão considerados casos de força maior, designadamente, os congestionamentos da circulação 

automóvel causados pelo mau tempo, por inundações, por acidentes de viação, por eventos 
culturais ou desportivos ou por outros motivos não previstos pelas partes. 

 
6.4. Para efeitos da aplicação deste artigo, as greves ocorridas no âmbito da RL serão consideradas 

como eventos de força maior. 
 
 
 
7. Vigência: 
 

7.1. O presente protocolo entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2012. 
 

7.2. O presente Protocolo mantém-se vigente até ao termo da autorização de exploração provisória 
concedida ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, ou seja, 
até à data de entrada em funcionamento da contratualização do serviço de transporte na área 
metropolitana de Lisboa, caso não seja denunciado por nenhuma das partes nos termos do ponto 8. 
“Cessação”. 



8. Cessação: 
 

8.1. Qualquer das partes poderá denunciar o Protocolo a todo o tempo. 
 

8.2. A denúncia do contrato deverá ser feita por escrito e com a antecedência não inferior a três meses 
relativamente ao termo pretendido. 

 
8.3. A RL poderá, ainda, resolver o Protocolo no caso previsto no n.º 5.4 supra ou logo que se torne 

certo que a CML deixará de pagar a compensação acordada. 
 

8.4. A resolução será feita por escrito e produzirá efeitos imediatos após a sua receção, 
independentemente de qualquer outra formalidade. 

 
 
9. Interpretação e Integração: 
 

9.1. Em caso de divergência sobre o conteúdo do presente protocolo ou quanto à sua execução, as 
partes obrigam-se a recorrer à mediação do litígio por um árbitro único, o qual se será designado 
por acordo. 

 
9.2. Todas as despesas e encargos serão suportados pela parte vencida, devendo os preparos a que 

houver lugar ser suportados por ambas as partes na proporção de cinquenta por cento. 
 
 
10. Alterações: 
 
As alterações ao presente protocolo, bem como a integração dos casos omissos, só serão válidos se 
reduzidos a escrito, com indicação dos pontos alterados ou integrados. 
 
 
11. Anexos: 
 
Ficarão a fazer parte do presente Protocolo os seguintes Anexos: 
 
• Anexo I: Tarifário, Itinerário e Horário da Carreira. 
 
• Anexo II: Tarifário, Itinerário e Horário da Carreira. 
 
 
Feito em duplicado em Loures, aos […] dias do mês de [...] do ano 2019. 

 
 

Pelo Município de Loures 
 

Dr. Bernardino José Torrão Soares 
Presidente da Câmara 

 
 
 

Pela Rodoviária de Lisboa 
 

Dr, António Manuel Lupi Corrêa de Sampaio, 
Presidente do Conselho de Administração 


