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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

36.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 24 de abril de 2019 

 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

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

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 34.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 24 de 
março de 2019. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de aprovação da consolidação definitiva 
da mobilidade intercarreiras ou intercategorias na 
carreira/categoria atual. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 211/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Os trabalhadores abaixo indicados encontram-

se em mobilidade intercarreiras ou 
intercategorias. 

 
B. O tempo de exercício das funções atualmente 

desempenhadas é superior à duração do 
período experimental estabelecido para a 
respetiva carreira. 

 
C. As funções exercidas atualmente 

correspondem a necessidades permanentes 
dos serviços e os respetivos postos de 
trabalho encontram-se previstos no mapa de 
pessoal. 

 
D. Se verifica a conveniência para o interesse 

público, designadamente a economia, a 
eficácia e a eficiência. 

 
E. Encontram-se reunidas, cumulativamente, as 

condições previstas no 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. 
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Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
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, a consolidação definitiva da mobilidade 
intercarreiras ou intercategorias, na 
carreira/categoria atual, com efeitos a 1 de abril de 
2019, dos seguintes trabalhadores: 
 
Nome: Ana Teresa Ganhão Duque Laranjo 
Categoria de origem: Assistente Técnico 
Categoria atual: Coordenador Técnico 
Unidade Orgânica: DE/DIPE 
 
 
Nome: João Daniel Gomes Vida Conceição 
Categoria de origem: Assistente Técnico 
Categoria atual: Técnico Superior 
Unidade Orgânica: DAIC 
 
 
Nome: Telma Sofia Rodrigues Rita 
Categoria de origem: Assistente Operacional 
Categoria atual: Técnico Superior 
Unidade Orgânica: DE/DIPE 

 
 

Loures, 16 de abril de 2019. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Proposta de aprovação da abertura de concurso 
interno de acesso limitado para provimento de 1 
lugar de Técnico de Informática de grau 2, nível 1, 
e de 1 Técnico de Informática de grau 3, nível 1. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 242/2019 

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

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

B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 
ocupados postos de trabalho nas categorias 
de Técnico de Informática de Grau 2, nível 1 e 
Técnico de Informática de Grau 3, nível 1, da 
carreira informática; 

 
C. A promoção a categoria superior da carreira 

informática faz-se de acordo com o estipulado 
no n.º 1 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, 
de 26 de março e que existem trabalhadores 
no Município que reúnem tais condições; 

 
D. A carreira de informática é uma carreira de 

regime especial e ao abrigo do n.º 1 do artigo 
41.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
continuam a aplicar-se as disposições 
normativas que lhe eram aplicáveis em 31 de 
dezembro de 2008, nomeadamente no que diz 
respeito ao regime da carreira e ao 
recrutamento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
abertura de concurso interno de acesso limitado 
para um Técnico de Informática de Grau 2, nível 1 
e um Técnico de Informática de Grau 3, nível 1. 

 
 

Loures, 16 de abril de 2019. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Proposta de aprovação da abertura de concurso 
interno de acesso limitado para provimento de dez 
lugares na categoria de Fiscal Municipal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 243/2019 

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

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

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho nas categorias 
de fiscal municipal especialista principal, fiscal 
municipal especialista e fiscal municipal 
principal, da carreira de fiscal municipal; 

 
C. O recrutamento para as categorias da carreira 

de fiscal municipal faz-se de acordo com as 
regras estipuladas no art.º 4.º do Decreto-Lei 
n.º 412-A/98, de 30 de dezembro e que 
existem trabalhadores no Município que 
reúnem tais condições; 

 
D. A carreira de Fiscal Municipal é uma carreira 

não revista e ao abrigo do n.º 1 do artigo 41.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, continuam 
a aplicar-se as disposições normativas que lhe 
eram aplicáveis em 31 de dezembro de 2008, 
nomeadamente no que diz respeito ao regime 
da carreira e ao recrutamento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
abertura de concurso interno de acesso limitado 
para provimento dos seguintes lugares: 
 

Categoria Postos 
de Trabalho 

Fiscal municipal 
especialista principal 

 
2 

Fiscal municipal especialista 6 
Fiscal municipal principal 2 

 
 

Loures, 16 de abril de 2019. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de aprovação de alteração do montante 
máximo de encargos com o recrutamento de 
trabalhadores necessários à ocupação de postos 
de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de 
Pessoal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 244/2019 

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

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

 
B. De acordo com o previsto no artigo 31.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, e em conformidade com o artigo 5.º 
do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro, compete à Câmara Municipal 
decidir sobre o montante máximo de cada um 
dos encargos previstos nas alíneas a) a c) do 
seu n.º 2; 

 
C. Através do recurso às reservas de 

recrutamento internamente constituídas se 
podem colmatar necessidades de recursos 
humanos identificadas pelos serviços; 

 
D. Por deliberação tomada na 8.ª Reunião 

Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 3 de abril de 2019, e na 2.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, realizada 
em 11 de abril de 2019, foi aprovada a 
inclusão do saldo de gerência de 2018 no 
orçamento em vigor, permitindo, agora, 
estabelecer a opção pelo aumento da verba 
destinada ao recrutamento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, de acordo com o 
estabelecido no artigo 31.º da LTFP e em 
conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 5.º 
do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
delibere aprovar alteração do montante máximo de 
encargos com o recrutamento de trabalhadores 
necessários à ocupação de postos de trabalho 
previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal da 
Câmara Municipal de Loures para 1.595.043,70 € 
(um milhão, quinhentos e noventa e cinco mil e 
quarenta e três euros e setenta cêntimos). 
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Loures, 16 de abril de 2019. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

EQUIPAMENTOS COLETIVOS 
 

Processo n.º 1305-D/DOM 
Palácio de Valflores - Consolidação Estrutural, 
Restauro e Proteção de Elementos 
Arquitetónicos - 1.ª fase da Obra 
Proposta de ratificação da ordem de execução dos 
trabalhos a mais de natureza arqueológica, da 
ordem de execução dos trabalhos a mais de 
alteração no projeto de execução na zona da 
cozinha, de ratificação da aprovação dos trabalhos 
a menos a deduzir no contrato inicial da 
empreitada, e de delegação no Presidente da 
Câmara da competência para a adjudicação 
daqueles trabalhos a mais e para aprovação da 
minuta do contrato. 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 212/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O adjudicatário STAP/AOF - PALÁCIO 

VALFLORES apresentou a sua proposta para 
execução de trabalhos extracontratuais no 
âmbito da empreitada Palácio de Valflores - 
Consolidação Estrutural, Restauro e Proteção 
de Elementos Arquitetónicos - 1.ª Fase da 
Obra, em Santa Iria de Azóia, na sequência da 
necessidade de executar (i) trabalhos 
adicionais de natureza arqueológica, através 
da inclusão do registo fotogramétrico de 
alguns espaços com pavimento em tijoleira, e 
(ii) alteração do projeto de execução na zona 
da cozinha (contida na Nota Técnica 1), 
atendendo à necessidade de demolição da 
cobertura e reconstrução da parede de 
fachada sul; 

 
B. O expresso no conteúdo da informação n.º 

224/DEC/FS, de 2019.04.01 e Anexos; 
 

C. A necessidade urgente de ser proferida a 
ordem de execução dos trabalhos a mais ao 
empreiteiro, de modo a evitar atrasos e 
constrangimentos no desenvolvimento da 
obra, motivo pelo qual, por meu despacho 
datado de 15 de abril de 2019, foi ordenada a 
execução dos referidos trabalhos, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; 

 
D. O expectável incumprimento dos prazos legais 

de resposta - de competência da Câmara - ao 
empreiteiro, no que respeita ao procedimento 
previsto para a execução dos trabalhos a 
mais, nos termos dos artigos 372.º, 373.º e 
374.º, todos do Código dos Contratos Públicos 
(CCP); 

 
E. O preço atribuído aos trabalhos a mais 

corresponde a 7,12% do contrato inicial, não 
ultrapassando os limites legais definidos no 
CCP. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 36.º, dos artigos 109.º e 
370.º e seguintes, todos do D.L. n.º 18/2008, de 29 
de janeiro (CCP), na sua 10.ª versão conferida 
pela 7.ª alteração produzida pelo Decreto-Lei n.º 
214-G/2015, de 2 de outubro, em vigor à data de 
aprovação das peças do procedimento, e da 
alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º e n.º 3 do artigo 
35º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de junho: 
 
1. A ratificação da ordem de execução dos 

trabalhos a mais de natureza arqueológica, no 
valor de 11.279,25 € (onze mil, duzentos e 
setenta e nove euros e vinte cinco cêntimos) 
acrescido de IVA à taxa legal, ao abrigo do 
disposto no n.º 1, alínea a) e b) do artigo 370.º 
do CCP. A execução destes trabalhos não 
produzirá alteração ao prazo total contratado; 

 
2. A ratificação da ordem de execução dos 

trabalhos a mais de alteração no projeto de 
execução na zona da cozinha (contida na Nota 
Técnica 1), no valor de 12.057,06€ (doze mil, 
cinquenta e sete euros e seis cêntimos) 
acrescido de IVA à taxa legal, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 das alíneas a) e b) do artigo 
370.º do CCP. A execução destes trabalhos 
não produzirá alteração ao prazo total 
contratado; 
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3. A ratificação da aprovação dos trabalhos a 
menos a deduzir no contrato inicial da 
empreitada, relativos à zona da cozinha, no 
valor de 5.983,04 € (cinco mil, novecentos e 
oitenta e três euros e quatro cêntimos) 
acrescido de IVA à taxa legal, ao abrigo do 
disposto no artigo 379.º do CCP; 

 
4. A delegação no Presidente da Câmara da 

competência para a adjudicação destes 
trabalhos a mais (MOC1), nas condições de 
valor e prazo que se venham a apurar a final, 
após notificações ao empreiteiro, até ao valor 
máximo permitido pela aplicação do disposto 
no artigo 370.º do CCP e, bem assim, a 
competência para a aprovação da minuta do 
contrato, ao abrigo das disposições 
conjugadas dos artigos 109.º, 98.º, 372.º, 
373.º, 374.º e 375.º, todos do CCP. 

 
 

Loures, 16 de abril de 2019. 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 

 
Processo de Registo n.º 12/2018 
Proposta de aprovação de Contrato de Utilização 
de Imóvel Municipal a celebrar entre o Município 
de Loures e a Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., para instalação de 
Unidade de Saúde de Lousa. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 213/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures, por escritura 

outorgada em 29 de junho de 2018, adquiriu, 
na freguesia de Lousa, 5 (cinco) frações 
autónomas do prédio urbano situado na Rua 
Heróis do Ultramar, n.ºs 39, 39-A, 39-B, 39-C, 
39-D, 39-E, 39-F, 39-G, 39-H e 39-I, em 
Lousa; 

B. As frações adquiridas servirão as futuras 
instalações da Junta de Freguesia de Lousa e 
da Unidade de Saúde de Lousa; 

 
C. Tendo em vista a instalação da Unidade de 

Saúde de Lousa, torna-se necessária a 
cedência de utilização da fração autónoma 
designada pela letra “B” do prédio urbano 
situado na Rua Heróis do Ultramar, n.º 39-F, 
em Lousa, freguesia de Lousa, à 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I.P.; 

 
D. A Administração Regional de Saúde de Lisboa 

e Vale do Tejo, I.P. aceitou as condições do 
contrato a celebrar com o Município de 
Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
da alínea a) do n.º 2 do artigo 52.º do Decreto-Lei 
n.º 280/2007, de 7 de agosto, aprovar a 
celebração de Contrato de Utilização de Imóvel 
Municipal, entre o Município de Loures e a 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I.P., da fração autónoma designada 
pela letra “B” do prédio urbano situado na Rua 
Heróis do Ultramar, n.º 39-F, em Lousa, freguesia 
de Lousa, descrita na Conservatória do Registo 
Predial de Loures sob a ficha n.º 3214-B da 
freguesia de Lousa e inscrita na matriz predial 
urbana sob o artigo 2136-B da mesma freguesia. 

 
 

Loures, 16 de abril de 2019. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Minuta 
de Contrato de Utilização 

de Imóvel Municipal 
 

CLÁUSULA 1.ª 
 

O Primeiro Outorgante é proprietário e legítimo 
possuidor da fração denominada de “B” sita na 
Rua Heróis do Ultramar, n.º 39-F, em Lousa, 
freguesia de Lousa, descrita na Conservatória do 
Registo Predial de Loures sob o n.º 3214-B/Lousa, 
com o Alvará de Licença de Utilização n.º 
355/2006, emitido pela Câmara Municipal de 
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Loures aos 26 de setembro de 2006, e inscrita na 
respetiva matriz predial urbana sob o artigo 2136-
B, freguesia de Lousa, concelho de Loures, cuja 
situação se encontra refletida no Documento 
Complementar integrante do presente Contrato. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
 

Pelo presente Contrato, o Primeiro Outorgante 
entrega gratuitamente à Segunda Outorgante o 
prédio urbano referido na cláusula anterior para 
que nele se instale a Unidade de Saúde integrada 
no ACES Loures-Odivelas. 

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
 

O prazo do presente Contrato é de 50 (cinquenta) 
anos a contar da data da assinatura do mesmo, 
renovando-se automaticamente por iguais 
períodos caso não seja denunciado por nenhuma 
das partes. 

 
 

CLÁUSULA 4.ª 
 

O Primeiro Outorgante tem o direito de, quando e 
pelos meios que entender convenientes, 
acompanhar e fiscalizar a utilização que está a ser 
dada ao imóvel. 

 
 

CLÁUSULA 5.ª 
 

As despesas de funcionamento, nomeadamente 
com água, eletricidade, gás (incluindo as 
despesas devidas pela autonomização dos 
contadores) e condomínio são da 
responsabilidade da Segunda Outorgante. 

 
 

CLÁUSULA 6.ª 
 

A Segunda Outorgante é responsável pela 
realização de obras de adaptação no imóvel 
municipal que considere úteis e necessárias à 
prossecução dos fins a que se destina o imóvel, 
observando as regras resultantes do regime do 
licenciamento aplicáveis. 

 
 

CLÁUSULA 7.ª 
 

A Segunda Outorgante assegurará a manutenção 
do imóvel, sendo responsável por conservá-lo no 
estado em que lhe foi entregue. 

 
 

CLÁUSULA 8.ª 
 

1. A Segunda Outorgante é responsável pela 
prestação de informação à Câmara Municipal 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a 
ocorrência de qualquer facto que cause 
prejuízo aos bens municipais, a qual deve ser 
pormenorizada e acompanhada de fotos, 
orçamento ou fatura referente à reparação dos 
prejuízos e de auto policial quando a causa do 
dano seja provocada por terceiro. 

 
2. A responsabilidade pela ocorrência de 

quaisquer acidentes ou sinistros no imóvel e 
respetivos bens municipais é da Segunda 
Outorgante. 

 
 

CLÁUSULA 9.ª 
 

A denúncia do Contrato, pelo Primeiro Outorgante 
será feita por carta registada com aviso de 
receção, com uma antecedência mínima de 12 
(doze) meses relativamente à data da 
desocupação, ao passo que a denúncia do 
Contrato, pela Segunda Outorgante, a realizar por 
carta registada com aviso de receção, deverá ser 
feita com antecedência mínima de 6 (seis) meses 
relativamente à data da desocupação. 

 
 

CLÁUSULA 10.ª 
 

O presente Contrato findará: 
 
1. Se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no 

Contrato e se houver paralisação de atividade 
e sem motivo justificado, por período superior 
a 2 (dois) meses. 

 
2. Se a Segunda Outorgante proporcionar o uso 

privativo do local, total ou parcialmente, sem 
prévia autorização do Município de Loures. 

 
3. Se se verificar a denúncia prevista na Cláusula 

anterior. 
 
 

CLÁUSULA 11.ª 
 

Findo o Contrato de Utilização, o imóvel e os bens 
móveis municipais serão restituídos em bom 
estado de conservação ao Município de Loures 
completamente livre de pessoas e bens não 
municipais, sem qualquer direito de indemnização 
à Segunda Outorgante pelas obras por esta 
realizadas, que ficarão a fazer parte integrante do 
imóvel, não podendo a Segunda Outorgante 
alegar retenção nem pedir indemnização pelas 
referidas obras. 
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CLÁUSULA 12.ª 
 

A Segunda Outorgante poderá levantar as 
benfeitorias úteis, caso não provoque detrimento 
no imóvel, não havendo direito a qualquer 
compensação ou indemnização pelas mesmas, se 
ficarem a pertencer ao imóvel. 

 
 

CLÁUSULA 13.ª 
 

1. Os Outorgantes procurarão resolver por via 
negocial e de boa-fé as questões que possam 
surgir da execução ou da interpretação do 
presente Contrato. 

 
 
2. A resolução de todos os litígios decorrentes da 

sua interpretação e execução será submetida 
aos tribunais da comarca de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro foro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rubricas dos outorgantes 
 

____________________ 
 

____________________ 
 

 
 
 

DOCUMENTO COMPLEMENTAR 
ao 

Contrato de Utilização de Imóvel Municipal 
[fração municipal designada pela letra “B”, localizada no prédio sito na Rua Heróis do Ultramar, n.º  39-F, 

em Lousa] 
 

BEM IMÓVEL 
 

O estado de conservação do imóvel e suas dependências, bem como do edifício em que se integra é o 
seguinte: 
 

Estado 
de conservação 1 

(bom/mau/razoável) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependências 
do imóvel 

Fração “B” 
 

- Sala de distribuição com aparelho de ar condicionado “Resíduos Tóxicos” 
- Sala com lavatório e armário “sala de tratamento” 
- Sala ampla aquecimento de água” 
- Sala ampla “dispensa” 
- Sala com lavatório “gabinete 8” 
- Sala com móvel e lavatório “gabinete 7” 
- Sala com lavatório “gabinete 6” 
- WC para mobilidade condicionada, com duche 
- Sala com lavatório e armário “gabinete 5” 
- Zona de receção, com balcão e armários embutidos, com acesso pela porta 

da grade 1 
- Dispensa (atrás da receção) com armários 
- Sala com lavatório “gabinete 4” 
- Sala de espera, com entrada pela grade 2, sem chaves 
- Sala com lavatório “gabinete 3” 
- Corredor com armários 
- WC masculino 
- WC feminino 
- Copa com zona de lavatório e armário 
- Sala com lavatório “gabinete 2” 
- WC para pessoal 
- Sala com armários e lavatório “gabinete 1” 
- Sala de arrumos/limpeza, com quadros elétricos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bom 
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Estado 

de conservação 1 
(bom/mau/razoável) 

 
Edifício 
em que 

se integra 
o imóvel 2 

 
 
 
Prédio composto por propriedade horizontal, com a fração “B”, sita no rés-do-chão 
F.  

 
Bom 

 
  

Valor do bem imóvel 
(patrimonial) 

 
Data correspondente 

ao valor 
do bem imóvel 

 
  

Fração “B” - 116.742,50 € 
 

 
Ano 2016 

 
 
As chaves de acesso à fração municipal são entregues com a assinatura do Contrato de que este 
Documento Complementar é parte integrante. 
 
 
1 São parte integrante deste Documento Complementar 23 fotografias dos bem imóvel e a planta de localização correspondente. 
 
2 Só aplicável quando não existe coincidência entre o imóvel objeto do Contrato e o edifício. 

 
 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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ECONOMIA E INOVAÇÃO 
 

Proposta de aprovação das Normas de 
Participação no evento Jardim.Mercado 2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 214/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A revitalização do centro urbano da cidade de 

Loures assenta numa estratégia de 
requalificação urbana, potenciando a 
dinamização dos espaços urbanos e o 
envolvimento do comércio local; 

 
B. A promoção da região saloia passa pela 

divulgação da marca da região, dos respetivos 
produtos e recursos endógenos e pela 
qualificação dos produtos locais; 

 
C. Os mercados de produtores constituem formas 

de escoamento dos produtos de origem local e 
visam promover, em territórios específicos, o 
desenvolvimento local e a diversificação de 
economias de base local; 

 
D. O Jardim Major Rosa Bastos, situado na 

cidade de Loures, é um espaço de lazer de 
qualidade, que reúne as condições para a 
realização dum mercado de produtores da 
região saloia; 

 
E. A Iniciativa Jardim.Mercado terá como 

parceiros a A2S - Associação para o 
Desenvolvimento Sustentável da Região 
Saloia, Loures INOVA, produtores PROVE, 
CAL - Cooperativa Agrícola de Loures, 
AECSCLO - Associação Empresarial de 
Comércio e Serviços dos Concelhos de Loures 
e Odivelas e Junta de Freguesia de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 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, delibere: 
 
1. Aprovar as Normas de Participação do evento 

“Jardim.Mercado 2019”. 
 

Loures, 17 de abril de 2019. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

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

 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

CULTURA 
 

Proposta de aprovação da isenção de pagamento 
do valor de entrada nos Museus Municipais de 
Loures no âmbito de datas e eventos 
comemorativos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 231/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Existem ao longo do ano datas comemorativas 

de âmbito local, nacional e internacional e 
eventos com especial relevância no domínio 
da cultura, aos quais a Rede de Museus 
Municipais de Loures se associa, abrindo 
portas e promovendo iniciativas; 

 
B. A 18 de maio, 1 de junho e em setembro de 

2019, terão lugar, respetivamente, a Noite dos 
Museus, o Dia Internacional de Criança e as 
Jornadas Europeias do Património, datas com 
grande importância no panorama museológico 
europeu, às quais a Rede de Museus de 
Loures se associará; 

 
C. Em junho, decorrerá o evento “Arinto e 

Sabores Saloios” e em outubro, a Festa do 
Vinho e das Vindimas, nos quais o Museu do 
Vinho e da Vinha, em Bucelas, estará 
envolvido; 

 
D. No interesse do público e por forma a permitir 

uma melhor fruição das comemorações e 
promover a participação nos eventos, se julga 
pertinente a implementação de entradas 
gratuitas nestes dias ou quando os eventos 
municipais ocorram nos Museus Municipais de 
Loures, conforme informação E/16569/2019. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo das alíneas e) e 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 de pagamento de valor de 
entrada nos Museus Municipais de Loures, nos 
dias referidos, como forma de assinalar a 
participação do Município nas comemorações e 
eventos, promovendo desta forma, as atividades 
desenvolvidas. 

 
 

Loures, 15 de abril de 2019. 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aceitação da doação, a benefício de 
inventário, de obras literárias destinadas a 
incorporação no fundo bibliográfico da Rede de 
Bibliotecas Municipais de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 233/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Os Municípios têm atribuições nos domínios 

do património e da cultura (alínea e), n.º 2, do 
artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual), 
incumbindo-lhes o conhecimento, estudo, 
proteção, valorização e divulgação do 
património cultural (n.º 3 do artigo 3.º da Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro); 

 
B. Foi manifestada a vontade, por Inês Fraga, 

neta do escritor Urbano Tavares Rodrigues, de 
doação ao Município de monografias 
pertencentes ao seu avô, por forma a integrar 
o acervo da Rede de Bibliotecas de Loures, 
nos termos descritos na informação registada 
sob o n.º E/11254/2019; 

 
C. A Divisão de Cultura - Área de Bibliotecas, deu 

parecer favorável à incorporação das obras no 
seu acervo. 

 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. j) 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 aceitação, a benefício de 
inventário, da doação das obras indicadas no 
documento anexo, registado em webdoc sob o n.º 
E/11254/2019, às quais foi atribuído pela 
proponente, o valor conjunto de 100,00 € (cem 
euros). 

 
 

Loures, 18 de abril de 2019. 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

1. Obras completas de Urbano Tavares 
Rodrigues, vol. I, edição da D. Quixote (2007) 

 
2. Obras completas de Urbano Tavares 

Rodrigues, vol. II, edição da D. Quixote (2009) 
 
3. Obras completas de Urbano Tavares 

Rodrigues, vol. III, edição da D. Quixote (2014) 
 
4. Ao Contrário das Ondas, de Urbano Tavares 

Rodrigues, edição da D. Quixote (2006) 
 
5. Os Cadernos Secretos do Prior do Crato, de 

Urbano Tavares Rodrigues, edição da D. 
Quixote (2007) 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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JUVENTUDE 
 

Proposta de aprovação das Normas de 
Participação do Programa de Ocupação de 
Tempos Livres “Jovens na Autarquia”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 232/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Programa de Ocupação de Tempos Livres - 

Jovens na Autarquia, promovido pelo 
Município de Loures, entre 1 de julho e 30 de 
agosto de 2019, assume um papel 
fundamental ao nível das políticas municipais 
no âmbito da juventude, contribuindo para a 
criação de condições que fomentem a plena 
integração da população jovem do Concelho; 

 
B. Este programa, iniciado em 2016, visa o 

desenvolvimento e a dinamização de 
atividades de ocupação de tempos livres que 
permitam estimular a aquisição de 
competências profissionais, pessoais e 
sociais, em contexto laboral. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na 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 as normas de participação, 
no Programa de Ocupação de Tempos Livres - 
Jovens na Autarquia, para 2019. 

 
 

Loures, 11 de abril de 2019. 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTL - Jovens na Autarquia 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

Artigo 1.º 
Objeto 

 
O presente normativo tem como objeto 
estabelecer as normas de enquadramento e 
participação de jovens munícipes no programa 
municipal denominado OTL - Jovens na Autarquia, 
tendo este como objetivo geral a ocupação dos 
tempos livres dos jovens, através do contacto com 
atividades estruturadas e organizadas em várias 
áreas de atividade profissional. 

 
 

Artigo 2.º 
Destinatários 

 
1- Podem beneficiar do programa OTL - Jovens 

na Autarquia, os jovens residentes no 
Concelho de Loures, com idades 
compreendidas entre os 16 e os 24 anos e 
que possuam no mínimo o 3.º ciclo do ensino 
básico concluído, à data da inscrição. 

 
2- O Programa abrangerá um máximo de 50 

participantes, sendo estes distribuídos pelos 
dois turnos em função da adesão dos serviços 
de acolhimento ao mesmo. 

 
 

Artigo 3.º 
Serviço de acolhimento 

 
O presente programa é desenvolvido em ambiente 
de trabalho proporcionado pelas diversas 
unidades orgânicas da Câmara Municipal que 
demonstrem reunir condições para acolhimento 
dos jovens participantes, doravante, e para efeitos 
das presentes normas, denominado serviço de 
acolhimento. 

 
 

Artigo 4.º 
Tarefas a desempenhar 

 
1- As tarefas a desempenhar pelos jovens 

participantes no programa OTL - Jovens na 
Autarquia, são as seguintes: 

 
a) Tarefas de índole administrativa; 
b) Tarefas de índole técnica; 
c) Outras, a definir pelos serviços de 

acolhimento, dentro do contexto global do 
programa. 
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2- As atividades de índole técnica, que possam 
carecer de estudo e investigação, apenas 
poderão ser desenvolvidas por jovens a 
frequentar o ensino superior ou com formação 
superior. 

 
3- Todas as outras tarefas discriminadas no n.º 1 

do presente artigo poderão ser realizadas por 
qualquer jovem admitido no programa, nos 
termos previstos no presente normativo. 

 
4- O desempenho das tarefas deverá obedecer a 

todas as regras e limitações legais e 
regulamentares em vigor, e concretamente 
aplicáveis. 

 
5- As tarefas e atividades a desenvolver pelos 

jovens serão definidas pelo respetivo dirigente 
municipal do serviço de acolhimento a que 
cada jovem venha a ficar afeto, em função dos 
objetivos e necessidades de cada unidade 
orgânica. 

 
 

Artigo 5.º 
Acolhimento de jovens 

 
1- Os serviços de acolhimento deverão indicar a 

sua adesão ao programa, fazendo referência 
ao número de jovens que pretendem acolher, 
até ao dia 31 de maio de 2019, junto do 
Gabinete de Juventude, mediante o 
preenchimento de formulário próprio para o 
efeito. 

 
2- No preenchimento do referido formulário 

deverão ser descritas pormenorizadamente as 
tarefas a realizar pelo jovem, fazendo 
referência às habilitações 
escolares/académicas pretendidas (3º ciclo, 
ensino secundário, frequência do ensino 
superior ou licenciatura). 

 
 

Artigo 6.º 
Duração e horários 

 
1- O programa decorre nos meses de julho e 

agosto, de acordo com a seguinte duração: 
 
a) 1.º Turno: de 1 a 30 de julho, e 
b) 2.º Turno: de 1 a 30 de agosto. 
 
2- Os jovens não poderão participar em mais do 

que um turno, salvo comprovada falta de 
candidatos a colocar ou mediante 
manifestação de vontade, devidamente 
fundamentada, do serviço de acolhimento. 

 

3- O horário a cumprir pelos jovens participantes 
será, salvo exceções a determinar 
pontualmente e em função de necessidades 
específicas do serviço de acolhimento, das 
9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00. 

 
 

Artigo 7.º 
Procedimento de candidatura e seleção 

 
1- A receção de candidaturas e monitorização do 

programa são da responsabilidade do 
Gabinete de Juventude da Câmara Municipal 
de Loures. A seleção de candidatos é da 
responsabilidade da Comissão de Admissão, 
constituída pelo Departamento de Recursos 
Humanos e Departamento de Cultura, 
Desporto e Juventude da Câmara Municipal 
de Loures. 

 
2- As candidaturas deverão ser entregues 

através do seguinte correio eletrónico: 
jovensnaautarquia@cm-loures.pt. 

 
3- As inscrições são feitas através do 

preenchimento de ficha de inscrição própria, 
disponível no sítio do município. Poderá ser 
solicitado aos selecionados a deslocação aos 
serviços municipais para comprovativo dos 
dados pessoais dos próprios e/ou dos 
encarregados de educação pela apresentação 
do bilhete de identidade (BI) e cartão de 
contribuinte ou cartão de cidadão. 

 
4- Os candidatos devem, obrigatoriamente, fazer 

acompanhar a sua candidatura dos seguintes 
documentos: 

 
a) Comprovativo de residência; 
b) Comprovativo de habilitações literárias; 
c) Curriculum Vitae; 
d) Declaração de Compromisso de Honra em 

como nada consta do registo criminal; 
e) Termo de responsabilidade (para os menores 

de 18 anos, devendo ser assinado pelo 
encarregado de educação). 

 
5- A candidatura só será considerada válida 

quando incluir todos os documentos 
mencionados no número anterior. 

 
6- A seleção dos jovens candidatos, mediante os 

elementos constantes na candidatura, far-se-á 
atendendo aos seguintes critérios e 
ponderações: 
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Critérios Ponderação 
Jovens 
cujos ascendentes 
diretos 
se encontrem inscritos 
no Instituto 
do Emprego e 
Formação Profissional, 
mediante apresentação 
de comprovativo 

Dois 
ascendentes 
desempregados - 
35% 

Um ascendente 
desempregado 
- 20% 

Participação 
em projetos coletivos, 
mediante 
análise curricular 

Dois ou mais 
projetos - 30% 

Um projeto - 
15% 

Jovens  
que nunca participaram 
no programa 

20% 

Necessidades 
identificadas 
pelos serviços 
de acolhimento, 
mediante área 
de interesse 
identificada pelo jovem 
e análise curricular 

Curriculum Vitae 
que se adequa 
às necessidades 
em dois ou mais 
aspetos - 15% 

Curriculum 
Vitae que se 
adequa às 
necessidades 
em um aspeto - 
10% 

 
 
7- Em caso de empate considera-se a ordem de 

receção da candidatura. 
 
8- A colocação dos jovens nas áreas pelas quais 

manifestem interesse fica dependente do 
número de vagas existentes, podendo, sempre 
que essas se encontrem já preenchidas, 
proceder-se à sua colocação noutros serviços, 
mediante concordância dos intervenientes. 

 
9- As candidaturas ao programa deverão ser 

feitas até ao dia 10 de maio, sendo divulgada 
a lista de colocações até ao dia 11 de junho 
subsequente. 

 
 

Artigo 8.º 
Faltas e desistências 

 
1- Todas as faltas previsíveis terão de ser 

informadas ao serviço de acolhimento com a 
antecedência mínima de 3 (três) dias. 

 
2- Nenhuma falta injustificada terá compensação 

económica.  
 
3- As faltas carecem de justificação, na lógica 

utilizada pelos funcionários do Estado, 
podendo os jovens compensar o tempo em 
falta, mediante acordo com o dirigente 
municipal do serviço de acolhimento. 

 
4- Em caso de desistência, o jovem (ou o seu 

encarregado de educação no caso de 
menores de 18 anos) deve informar o 
Município por escrito, para o Gabinete de 
Juventude, fundamentando a desistência. 

5- O não cumprimento do número anterior pode 
conduzir ao não pagamento da compensação 
económica devida pelo tempo de trabalho 
prestado e inviabilizar futuras candidaturas ao 
programa. 

 
 

Artigo 9.º 
Deveres dos jovens participantes 

 
1- Constituem deveres dos jovens participantes 

no programa OTL - Jovens na Autarquia: 
 
a) Executar com empenho e de forma diligente 

as tarefas que lhes sejam confiadas; 
b) Cumprir o horário, com assiduidade, para as 

funções a que se candidataram e foram 
selecionados; 

c) Assinar a folha de assiduidade sempre e 
apenas quando compareçam no serviço de 
acolhimento; 

d) Avisar com a antecedência necessária o 
serviço de acolhimento em caso de 
impossibilidade de comparência; 

e) Avisar o serviço de acolhimento e, 
posteriormente, o Gabinete de Juventude, se 
pretenderem desistir do Programa; 

f) Tratar com respeito os funcionários, 
colaboradores e chefias dos serviços 
municipais, bem como quaisquer pessoas com 
quem contactem no desempenho das suas 
tarefas; 

g) Respeitar e cumprir as orientações dadas 
pelos funcionários do Gabinete de Juventude 
e do serviço de acolhimento; 

h) Comparecer no Gabinete de Juventude 
sempre que solicitado; 

i) Entregar o questionário de avaliação na 
sessão de entrega de certificados; 

j) Informar sobre eventuais limitações, 
nomeadamente sobre limitações físicas e/ou 
especiais cuidados de saúde. 

 
2- A assinatura indevida da folha de assiduidade, 

nos casos em que o jovem não tenha 
comparecido no serviço de acolhimento é 
causa bastante para exclusão do programa. 

 
 

Artigo 10.º 
Direitos dos jovens participantes 

 
Constituem direitos dos jovens participantes no 
programa OTL - Jovens na Autarquia: 
 
a) Ter acesso a toda a informação detalhada 

sobre o normal desenvolvimento do programa, 
nomeadamente sobre as funções/tarefas a 
cumprir; 
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b) Beneficiar do seguro de acidentes pessoais; 
c) Beneficiar de almoço no refeitório municipal; 
d) Auferir uma compensação económica no valor 

de 300,00 € (trezentos euros), acrescido de 
IVA quando devido, caso cumpra com 
assiduidade o período para o qual foi 
selecionado; 

e) Receber certificado que ateste a participação 
no programa; 

f) Ser respeitado na sua dignidade pessoal. 
 
 

Artigo 11.º 
Deveres do serviço de acolhimento 

 
Constituem deveres do serviço de acolhimento: 
 
a) Acolhimento e acompanhamento ao jovem, de 

forma a dar-lhe conhecimento e apoio nas 
tarefas a desempenhar; 

b) Enviar o pedido de participação/colocação de 
jovens, no prazo e nos termos mencionados 
no n.º 1 do Artigo 5.º; 

c) Enviar ao Gabinete de Juventude a folha de 
assiduidade, bem como a respetiva avaliação, 
até 3 dias úteis após a conclusão do 
programa; 

d) Informar o Gabinete de Juventude de qualquer 
situação que possa comprometer a sua 
candidatura a este programa. 

 
 

Artigo 12.º 
Deveres do Gabinete de Juventude 

 
Constituem deveres do Gabinete de Juventude da 
Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Proceder à gestão do programa; 
b) Apresentar superiormente, para cada turno, 

proposta sobre a distribuição dos jovens nos 
serviços de acolhimento; 

c) Enviar as folhas de assiduidade do respetivo 
turno e os questionários de avaliação interna 
para os serviços de acolhimento; 

d) Proceder à substituição de jovens sempre que 
necessário; 

e) Garantir que todos os jovens participantes 
estão abrangidos por seguro de acidentes 
pessoais; 

f) Realizar a avaliação do enquadramento dos 
jovens nos serviços de acolhimento, 
compatibilizando interesses destes e dos 
jovens participantes, nomeadamente no que 
respeita à adaptação às tarefas; 

 
 
 

g) Elaborar a listagem de pagamento das 
compensações económicas, após a receção 
das folhas de assiduidade, submetê-la a 
autorização superior e, posteriormente, enviá-
las à Divisão de Gestão Financeira; 

h) Elaborar a avaliação geral, final, do programa. 
 
 

Artigo 13.º 
Dever de colaboração e falsas declarações 

 
1- Os jovens que venham a ser selecionados 

para o programa, ou os respetivos 
encarregados de educação, ao abrigo do 
presente normativo, têm o dever de 
colaboração com o Município de Loures, 
disponibilizando, sempre que necessário, 
todos os elementos que venham a ser 
solicitados. 

 
2- Os candidatos selecionados deverão entregar 

comprovativo de IBAN, caso tenham 
selecionado na ficha de candidatura a 
transferência bancária como opção de 
pagamento e pretendam mantê-la. 

 
3- Os jovens que, de forma dolosa, prestem 

falsas declarações serão penalizados com a 
desvinculação ao programa, tendo de devolver 
a compensação financeira caso a mesma já 
tenha sido recebida. 

 
 

Artigo 14.º 
Disposições finais 

 
1- Todas as candidaturas pressupõem a total 

concordância com as normas constantes do 
presente normativo. 

 
2- Os jovens enquadrados ao abrigo do OTL - 

Jovens na Autarquia não podem, sob 
nenhuma justificação, desempenhar funções 
em substituição de funcionários da Câmara 
Municipal de Loures. 

 
3- O Município de Loures reserva-se o direito de, 

em todo o momento, proceder a alterações e 
ajustamentos ao programa, caso tal se revele 
estritamente necessário, dando conta em 
tempo útil de tais alterações/ajustamentos aos 
jovens nele participantes. 

 
4- A resolução de casos omissos a estas normas 

de participação é da inteira responsabilidade 
do Município. 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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EDUCAÇÃO 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de aprovação de alteração ao n.º 3 do 
Artigo 10.º das Normas do Serviço de Apoio à 
Família, na sequência de atualização do valor do 
indexante para 2019 contemplado na Portaria n.º 
24/2019, de 17 de janeiro de 2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 236/2019 

 
Considerando que: 
 
A. As Normas do Serviço de Apoio à Família, 

para o ano letivo 2018/2019, prevêem no seu 
n.º 3, do seu artigo 10.º, a reavaliação das 
comparticipações familiares por opção do 
município, com base nos escalões de 
rendimento de referência do agregado familiar, 
para efeitos de atribuição de abono familiar; 

 
B. Na sequência da entrada em vigor da Portaria 

n.º 24/2019, de 17 de janeiro de 2019, foram 
atualizados os valores do indexante dos 
apoios sociais (IAS). 

 
 
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, na sua redação atual, aprovar a 
alteração do n.º 3 do artigo 10.º das Normas do 
Serviço de Apoio à Família para o ano letivo 
2018/2019, nos moldes previstos na informação 
n.º 236/DE-DASE/LM, que se encontra em anexo. 

 
Loures, 15 de abril de 2019. 

 
O Vereador 

 
(a) Gonçalo Caroço 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artigo 10.º 
 

Reavaliação das Comparticipações Familiares 
por opção do Município 

 
3. 

 
Escalões de rendimento 

de referência 
Rendimento total 

do ano de referência 
1.º Iguais ou inferiores 

a 0,5xIASx14 meses 
Até 3.050,32 € 
(inclusive) 

2.º Superiores 
a 0,5xIASx14 
e iguais ou inferiores 
a 1xIASx14 

 
Mais de 3.050,32 € 
até 6.100,64 € 

 
(Valor do IAS = 435,76 €) 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de transferência de verbas para Juntas 
de Freguesia, no âmbito do Plano de Transportes 
Escolares. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 240/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Conforme disposto no artigo 33.º, n.º 1, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, é competência do Município 
assegurar, organizar e gerir os transportes 
escolares; 

 
B. Para além das competências autárquicas 

decorrentes da legislação sobre esta matéria, 
o plano de transportes escolares do Município 
de Loures regulamenta a atribuição de 
transportes concedidos pela Câmara 
Municipal; 

 
C. De acordo com o plano de transportes em 

vigor, as Juntas de Freguesia procedem ao 
pagamento dos subsídios de transporte aos 
alunos após transferência das verbas para 
esse efeito. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea gg), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a transferência, no âmbito do plano 
de transportes escolar, de 8.645,12 € (oito mil 
seiscentos e quarenta e cinco euros e doze 
cêntimos), para as Juntas de Freguesia, nos 
moldes previstos na informação n.º 170/DE-
DASE/FL, de 6 de março de 2019. 

 
Loures, 15 de abril de 2019. 

 
O Vereador 

 
(a) Gonçalo Caroço 

 
 
 

Junta de Freguesia: Junta de Freguesia de 
Loures 
NIF: 506849171 
Valor: 2.934,37 € 
 
 
Junta de Freguesia: Junta de Freguesia de 
Lousa 
NIF: 507084233 
Valor: 246,00 € 
 
 
Junta de Freguesia: União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação 
NIF: 510835384 
Valor: 329,60 € 
 
 
Junta de Freguesia: União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho 
NIF: 510839355 
Valor: 772,24 € 
 
 
Junta de Freguesia: União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela 
NIF: 510839533 
Valor: 3.768,87 € 
 
 
Junta de Freguesia: União das Freguesias de 
Santo Antão e São Julião do Tojal 
NIF: 510839657 
Valor: 487,64 € 
 
 
 

Junta de Freguesia: União das Freguesias de 
Santo António dos Cavaleiros e Frielas 
NIF: 510839665 
Valor: 106,40 € 
 
 
TOTAL: 8.645,12 € 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Proposta de aprovação do programa do concurso 
para aquisição de serviços de transporte escolar - 
ano letivo de 2019/2020, do caderno de encargos 
e da minuta do anúncio, enquanto peças do 
procedimento, e do proposto no documento sob o 
título “proposta de autorização para início e tipo de 
procedimento”, para nomeação de júri e 
nomeação do gestor do contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 241/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Através da informação n.º 148/DE-DASE/SI-

HS, com o registo webdoc E/20917/2019, com 
despacho de concordância do Exmo. Sr. 
Vereador da Câmara Municipal de Loures, 
Gonçalo Caroço, datado de 07.03.2019, e 
pelas razões constantes de tal documento, foi 
manifestada a necessidade de instrução e 
lançamento de um procedimento aquisitivo, 
com vista à celebração de contratos de 
aquisição de serviços de transporte escolar, 
para o Município de Loures, por lotes, em 
número de 13, válidos para o ano letivo de 
2019/2020. 

 
B. Nos termos da regra geral de escolha do 

procedimento, prevista no artigo 18.º do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), bem 
como do valor máximo do benefício 
económico que pode ser obtido pela(s) 
entidade(s) adjudicatária(s) com a execução 
do(s) contrato(s) a celebrar, estimado em 
724.500,00 € (setecentos e vinte e quatro mil e 
quinhentos euros), se mostra adequado adotar 
o procedimento do tipo concurso público, com 
publicação de anúncio no Diário da República 
e no Jornal Oficial da União Europeia, tudo em 
conformidade, designadamente, com o 
previsto na alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º, 
nos artigos 17.º e 18.º , na alínea a) do n.º 1 
do artigo 20.º e na alínea c) do n.º 3 do artigo 
474.,º todos do Código dos Contratos 
Públicos. 
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C. O órgão competente para contratar, autorizar 
a despesa, escolher o procedimento, aprovar 
os documentos pré-contratuais, 
nomeadamente o programa do concurso, o 
caderno de encargos e a minuta do anúncio 
do procedimento, assim como para designar o 
júri e o gestor do contrato, aprovar a minuta do 
contrato, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento aquisitivo em 
apreço, é a Câmara Municipal, em razão do 
dito preço contratual estimado em 724.500,00 
€ (setecentos e vinte e quatro mil e quinhentos 
euros), a que deverá acrescer o IVA à taxa 
legal em vigor, caso seja devido, tudo à luz do 
disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho 
(repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11 de abril), na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º, nos artigos 
17.º, 18.º, na alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º e 
nos artigos 36.º, 38.º, 47.º, 67.º a 69.º, 290.º-A 
e alínea c) do n.º 3 do artigo 474.º, todos do 
CCP. 

 
D. Que é necessário identificar os fundamentos 

aduzidos pelo serviço requisitante para a 
fixação do preço base que consta no caderno 
de encargos, propor o júri a designar para o 
procedimento, bem como, propor o gestor do 
contrato a celebrar, foi elaborado documento 
intitulado de “proposta de autorização para 
início e tipo de procedimento, para a 
nomeação de júri e nomeação do gestor do 
contrato” que se anexa, também para efeitos 
de aprovação. 

 
E. O referido montante de 724.500,00 € 

(setecentos e vinte e quatro mil e quinhentos 
euros), estimado pagar pelo Município de 
Loures, ao qual acrescerá o IVA à taxa legal 
em vigor, caso seja devido, mostra-se fixado 
no caderno de encargos como preço base 
global do procedimento. Esse preço base 
global do procedimento de 724.500,00 € 
(setecentos e vinte e quatro mil e quinhentos 
euros) é resultante da soma do montante de 
70.560,00 € (setenta mil quinhentos e 
sessenta euros) respeitante ao Lote 1, com o 
montante de 105.840,00 € (cento e cinco mil 
oitocentos e quarenta euros) respeitante ao 
Lote 2, com o montante de 12.600,00 € (doze 
mil e seiscentos euros) respeitante ao Lote 3, 
com o montante de 70.560,00 € (setenta mil 
quinhentos e sessenta euros) respeitante ao 
Lote 4, com o montante de 32.400,00 € (trinta 
e dois mil e quatrocentos euros) respeitante ao 
Lote 5, com o montante 12.600,00 € (doze mil 

e seiscentos euros) respeitante ao Lote 6, com 
o montante de 121.500,00 € (cento vinte e um 
mil e quinhentos euros) respeitante ao Lote 7, 
com o montante de 105.840,00 € (cento e 
cinco mil oitocentos e quarenta euros) 
respeitante ao Lote 8, com o montante de 
32.400,00 € (trinta e dois mil e quatrocentos 
euros) respeitante ao Lote 9, com o montante 
de 35.280,00 € (trinta e cinco mil duzentos e 
oitenta euros) respeitante ao Lote 10, com o 
montante de 60.120,00 € (sessenta mil cento e 
vinte euros) respeitante ao Lote 11, com o 
montante de 32.400,00 € (trinta e dois mil 
quatrocentos euros) respeitante ao Lote 12, 
com o montante de 32.400,00 € (trinta e dois 
mil quatrocentos euros) respeitante ao Lote 
13, montante por lote esses que também se 
encontram fixados no caderno de encargos do 
procedimento enquanto preço base unitário do 
lote respeitante. 

 
F. A respetiva despesa deverá ocorrer pela 

rubrica 0503 02021001 2017 A 59, conforme 
PRC n.º 1217/2019, datada de 12.03.2019. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho (repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11 de abril), na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 16.º, nos artigos 17.º, 18.º, na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 20.º e nos artigos 36.º, 38.º, 47.º, 
67.º a 69.º, 290.º-A e alínea c) do n.º 3 do artigo 
474.º, todos do CCP, aprovar: 
 
1. O programa do concurso, o caderno de 

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

 
2. O proposto no documento sob o título 

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

 
 

Loures, 3 de abril de 2019. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
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Proposta de autorização 
para início e tipo de procedimento, 

para nomeação de júri 
e nomeação do gestor do contrato 

 
1- No âmbito da informação n.º 148/DE-DASE/SI-

HS com o registo webdoc E/20917/2019, com 
despacho de concordância do Exmo. Sr. 
Vereador da Câmara Municipal de Loures, 
Gonçalo Caroço, datado de 07.03.2019, e 
pelas razões constantes de tal documento, 
foram instruídas as respetivas peças do 
procedimento, nomeadamente o Caderno de 
Encargos e o Programa do Concurso peças 
essas às quais procedi à devida análise 
jurídica, tendo ainda sido observado o tipo de 
procedimento aquisitivo indicado no Pedido de 
Aquisição (PAQ). 
Assim o procedimento aquisitivo é do tipo 
concurso público, com publicitação no Diário 
da República e no Jornal Oficial da União 
Europeia, ao abrigo do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 16.º, artigos 17.º, 18.º e 
alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, todos do 
Códigos dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, na sua redação atual, com vista à 
celebração de contratos de aquisição de 
serviços de transporte escolar para o 
Município de Loures, por lotes, em número de 
13, válidos para o ano letivo de 2019/2020. 

 
2- Por ser o órgão competente para a 

contratação em apreço e, consequentemente, 
para a aprovação do Caderno de Encargos, do 
Programa do Concurso, da Minuta do Anúncio 
do Procedimento, assim como para a 
designação do júri do procedimento e do 
gestor do contrato, propõe-se que o 
procedimento seja sujeito a deliberação da 
Câmara Municipal de Loures, uma vez que se 
estima que com a execução de todas as 
prestações que constituem o objeto do 
contrato a celebrar o preço contratual global a 
pagar pelo Município de Loures possa ser na 
ordem de 724.500,00 € (setecentos e vinte e 
quatro mil e quinhentos euros) acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor, caso este seja 
devido, tudo o exposto à luz do disposto na 
alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na alínea 
b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, (repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11 de abril), na alínea c) do n.º 1 
do artigo 16.º, nos artigos 17.º, 18.º, na alínea 
a) do n.º 1 do artigo 20.º e nos artigos 36.º, 
38.º, 67.º e 290.º-A, todos do CCP. 

 

O referido preço contratual estimado de 
724,500,00 € (setecentos e vinte e quatro mil e 
quinhentos euros), que se mostra fixado como 
preço base global do procedimento no Caderno de 
Encargos, é resultante da soma do montante de 
70.560,00 € (setenta mil quinhentos e sessenta 
euros) respeitante ao Lote 1, com o montante de 
105.840,00 € (cento e cinco mil oitocentos e 
quarenta euros) respeitante ao Lote 2, com o 
montante de 12.600,00 € (doze mil e seiscentos 
euros) respeitante ao Lote 3, com o montante de 
70.560,00 € (setenta mil quinhentos e sessenta 
euros) respeitante ao Lote 4, com o montante de 
32.400,00 € (trinta e dois mil e quatrocentos euros) 
respeitante ao Lote 5, com o montante 12.600,00 
€ (doze mil e seiscentos euros) respeitante ao 
Lote 6, com o montante de 121.500,00 € (cento 
vinte e um mil e quinhentos euros) respeitante ao 
Lote 7, com o montante de 105.840,00 € (cento e 
cinco mil oitocentos e quarenta euros) respeitante 
ao Lote 8, com o montante de 32.400,00 € (trinta e 
dois mil e quatrocentos euros) respeitante ao Lote 
9, com o montante de 35.280,00 € (trinta e cinco 
mil duzentos e oitenta euros) respeitante ao Lote 
10, com o montante de 60.120,00 € (sessenta mil 
cento e vinte euros) respeitante ao Lote 11, com o 
montante de 32.400,00 € (trinta e dois mil 
quatrocentos euros) respeitante ao Lote 12, com o 
montante de 32.400,00 € (trinta e dois mil 
quatrocentos euros) respeitante ao Lote 13, 
montante por lote esses que também se 
encontram fixados no Caderno de Encargos do 
procedimento enquanto preço base unitário do lote 
respeitante. 
 
3- Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 47.º do CCP, o preço base indicado - 
montante global e por lote - foi definido pelo 
serviço requisitante, serviço esse que 
fundamentou o preço da seguinte forma: “(...) 
considerando o mesmo objeto e número de 
lotes referentes ao ano letivo anterior 
2018/2019.”. 

 
4- De acordo com o artigo 60.º da Lei n.º 

71/2018, de 31 de dezembro, que aprova o 
Orçamento de Estado para 2019, verificou-se 
na presente data que os valores a pagar pelo 
presente contrato não ultrapassam, na sua 
globalidade, o montante pago em 2018, dado 
corresponder ao mesmo montante, ou seja, de 
724.500,00 € (setecentos e vinte e quatro mil e 
quinhentos euros) conforme contrato 246/2018 
celebrado em 24 de julho de 2018. 
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5- Propõe-se que as propostas sejam 
apresentadas através da plataforma eletrónica 
Vortalnext, estabelecendo um prazo para 
apresentação das mesmas de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data de envio do anúncio 
do concurso para publicação no Diário da 
República, tendo como hora limite de entrega 
as 18 horas do 30.º (trigésimo) dia. 

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

 
6- Para efeitos de condução do procedimento 

aquisitivo propõe-se que, nos termos do 
disposto no artigo 67.º do CCP, seja 
designado o seguinte júri e que, além das 
competências previstas no artigo 69.º do 
diploma supramencionado, lhe seja conferida 
competência para prestar esclarecimentos 
quanto à boa compreensão e interpretação a 
fazer das peças do procedimento: 

 
Presidente - Dr. Viriato Aguilar 
 
1.º Vogal Efetivo - Dr.ª Alexandra Pestana 
 
2.º Vogal Efetivo - Dr.ª Sofia Santos 
 
1.º Vogal Suplente - Dr.ª Vanessa Rodrigues 
Freitas 
 
2.º Vogal Suplente - Dr.ª Sónia Henrique 
 
7- Propõe-se que a respetiva despesa ocorra 

pela rubrica 0503 02021001 2017 A 59, 
conforme PRC n.º 1217/2019, datada de 
1203.2019. 

 
8- Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 290.º-A do CCP, o serviço requisitante 
indicou para Gestor do Contrato decorrente do 
procedimento a Sr.ª Ângela Sofia Roque de 
Jesus Figueiredo, assistente técnica, que 
exerce funções na DASE, com o endereço 
eletrónico angela_figueiredo@cm-loures.pt e 
contacto telefónico 211151178, pelo que 
assim se propõe. 

 
 
Assim, 
 
e tendo presente que nem todo o conteúdo desta 
proposta está refletido no teor das peças do 
procedimento, nomeadamente no Programa do 
Concurso no Caderno de Encargos e na Minuta do 
Anúncio do Procedimento, dado que não decorre 
obrigação de aí constar, o que é o caso da 
designação do Gestor do Contrato, propõe-se que 

esta proposta seja submetida a aprovação pela 
Câmara Municipal de Loures em conjunto com as 
peças do procedimento. 
 
Junta em anexo: Caderno de Encargos, Programa 
do Concurso e Minuta do Anúncio do 
Procedimento. 

 
 

Loures, 1 de abril de 2019. 
 

À consideração do Chefe da DCA. 
 

A Jurista/Instrutora do Processo 
(Vanessa Rodrigues Freitas) 

 
 

A Coordenadora Técnica 
(Ana Paula Pardal) 

 
 

De acordo 
 

O Chefe da DCA 
(Viriato Aguilar) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de celebração de Protocolo com os 
Agrupamentos de Escolas, para atribuição de 
verbas para realização de obras de conservação e 
manutenção das EB 2,3 e EBI do concelho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 237/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, 

descentraliza competências inerentes ao 
funcionamento da rede escolar do ensino 
básico e educação pré-escolar; 

 
B. O Contrato de Execução n.º 194/2009, de 16 

de setembro de 2018, estabelece a 
transferência de competências no âmbito da 
educação entre o Município de Loures e o 
Ministério da Educação, nomeadamente as 
que respeitam à manutenção e conservação 
das EB 2,3 e EBI concelhias; 
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C. No âmbito do contrato e para o efeito referidos 
são transferidas verbas, no valor de 200 mil 
euros anuais, pelo Ministério da Educação 
para o Município; 

 
D. É mais eficaz e célere para os Agrupamentos 

de Escolas disporem nos seus orçamentos de 
uma verba maior para a manutenção e 
conservação dos equipamentos; 

 
E. O Município de Loures pretende celebrar com 

os Agrupamentos de Escolas um protocolo 
que tem como objeto a manutenção e 
conservação das EB 2,3 e EBI concelhias, 
descritas no Anexo I da Proposta de 
Protocolo, que faz parte integrante da 
Informação n.º 150/DE-DIPE/PC. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
previsto na Lei n.º 75/2013, de12 de setembro, na 
sua redação atual, e no Decreto-Lei n.º 144/2008, 
de 28 de julho, aprovar a celebração de protocolo 
com os Agrupamentos de Escolas, para atribuição 
de verba para a realização de obras de 
conservação e manutenção das EB 2,3 e EBI 
concelhias, de acordo com a minuta anexa, a qual 
faz parte integrante desta proposta, e 
consequentemente a transferências de verbas, 
nos moldes previstos na mesma, num total de 
180.000,00 € (cento e oitenta mil euros). 

 
 

Loures, 17 de abril de 2019. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

PROPOSTA DE PROTOCOLO 
 

Entre 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, com sede na Praça da 
Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Bernardino 
Soares 
 
e 
 
 
 

o Agrupamento de Escolas …… , adiante 
designado por Segundo Outorgante, com sede na 
Rua da …... , n.º …. , pessoa coletiva n.º  ……. , 
neste ato representado por ………….. . 
 
 
Celebra-se o presente protocolo, nos termos 
exarados nas cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula 1.ª 
(Objeto) 

 
O presente protocolo tem como objeto o 
estabelecimento de normas para a transferência 
de verba a realizar pelo Primeiro Outorgante ao 
Segundo Outorgante …….. , destinada às ações 
de manutenção e conservação, descritas no 
Anexo I, que faz parte integrante deste acordo, da 
Escola ………. . 

 
 

Cláusula 2.ª 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

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

de 20.000 euros, no início de cada ano civil, 
para prossecução do objeto definido na 
Cláusula 1.ª; 

 
b) Acompanhar e controlar o cumprimento deste 

protocolo, assistindo-lhe o direito de, por si ou 
por terceiros, fiscalizar a sua execução. 

 
 

Cláusula 3.ª 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
Durante o período de vigência do presente 
protocolo constituem obrigações do Segundo 
Outorgante: 
 
a) Cumprir o objeto do protocolo; 
 
b) Efetuar a gestão e aplicação da verba 

transferida pelo Primeiro Outorgante em ações 
de conservação e manutenção corrente, 
descritas no Anexo I, que faz parte integrante 
do presente protocolo, e que visam assegurar 
as características funcionais e estéticas dos 
equipamentos, edifícios e logradouros; 
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c) Entregar, até ao dia 30 de abril de cada ano 
seguinte, um relatório de execução física e 
financeira das ações realizadas, 
independentemente do dever geral de informar 
sobre qualquer situação anómala que 
eventualmente se verifique; 

 
d) Não utilizar a verba transferida pelo Primeiro 

Outorgante para fins diversos do objeto do 
presente protocolo. 

 
 

Cláusula 4.ª 
(Revisão do protocolo) 

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

condições em que se baseou a sua 
celebração; 

 
b) A revisão seja indispensável à adequação dos 

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

consenso entre as partes. 
 
 

Cláusula 5.ª 
(Interpretação e integração de lacunas) 

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

 
 

Cláusula 6.ª 
(Denúncia) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cláusula 7.ª 
(Vigência) 

 
1- O presente protocolo iniciará a sua vigência a 

1 de janeiro de 2019, com duração de um ano, 
sendo automaticamente renovável para iguais 
períodos se não for denunciado, por qualquer 
dos Outorgantes, até trinta dias antes do início 
do ano letivo subsequente. 

 
2- Durante a sua vigência o protocolo poderá ser 

retificado ou alterado por mútuo acordo das 
partes. 

 
 

Loures, … de ……….. de 2019 
 

O Primeiro Outorgante 
 

(Presidente da Câmara Municipal de Loures) 
 
 
 

O segundo Outorgante 
 

(Diretor(a) do Agrupamento de Escolas ...) 
 
 
 

ANEXO 
 

Intervenção de conservação e manutenção 
corrente que visam assegurar as características 
funcionais e estéticas dos equipamentos, edifícios 
e logradouro. 
 
Os Agrupamentos de Escolas deverão efetuar a 
necessária substituição de elementos danificados, 
no âmbito deste Anexo, por outros iguais ou 
equivalentes. 
 
Caso haja substituição de fechaduras em edifícios 
com planos de mestragem, as chaves deverão ser 
executadas de acordo com esse plano. 
 
No que concerne aos sistemas automáticos SADI, 
SDI, CFTV, Gás, AVAC, Solar, AQS, Elevação, a 
sua manutenção deverá ser garantida com recurso 
a empresas ou técnicos habilitados e 
credenciados para o efeito. 
 
Os Agrupamentos de Escolas deverão consultar 
previamente o Município sempre que necessária 
uma avaliação técnica especializada, face à 
eventual complexidade da situação/problema a 
resolver, nas ações previstas nos termos do 
Anexo. 
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Ações de manutenção e de conservação 
 
Considera-se que para o edifício e logradouro, 
serão realizadas ações de manutenção e de 
conservação de entre as seguintes: 
 
Edifício Escolar 
 
Coberturas (Planas e Inclinadas): 
 
a) Ajustamento, fixação e reparação/substituição 

de todos os elementos da cobertura, incluindo 
revestimentos danificados; 

b) Reparação de muretes, elementos de 
alvenaria e juntas de dilatação; 

c) Substituição de elementos acessórios de 
ventilação, exaustão e drenagem danificados. 

 
Revestimentos de paredes interiores e exteriores, 
tetos e sancas: 
 
a) Reparação de danos, fissuras ou outras 

patologias decorrentes de humidades ou 
outras; 

b) Substituição de peças de revestimento 
danificadas e pintura da zona intervencionada. 

 
Revestimento de pavimentos interiores: 
 
a) Reparação de danos, fissuras ou outras 

patologias decorrentes de humidades ou 
outras; 

b) Ajustamento, fixação e reparação/substituição 
de revestimentos danificados, incluindo 
rodapés. 

 
Vãos de portas e janelas: 
 
a) Reparação das anomalias em janelas e 

portas, incluindo tratamento, reparação e 
pintura das zonas danificadas e substituição 
de vedantes, de ferragens, de fechaduras ou 
outras peças danificadas. 

 
Gradeamentos: 
 
a) Ajustamento, fixação e reparação/substituição 

de peças, incluindo o tratamento e pintura das 
zonas afetadas por corrosão e substituição de 
elementos danificados. 

 
Vidros e chapas acrílicas: 
 
a) Substituição dos elementos partidos e ou 

danificados, incluindo a fixação. 
 
 
 
 

Redes de águas e esgotos: 
 
a) Reparação e substituição de troços das redes 

de abastecimento de águas e drenagem de 
águas residuais (domésticas e pluviais), 
incluindo ramais e colunas de ventilação e 
instalações de bombagens; 

b) Reparação e substituição de acessórios das 
redes, nomeadamente torneiras, torneiras de 
segurança, torneiras de seccionamento, 
fluxómetros e válvulas entre outros sempre 
que os mesmos sejam danificados e/ou não 
assegurem as corretas condições de 
estanquidades. 

 
Equipamentos sanitários: 
 
a) Reparação dos equipamentos, incluindo 

substituição total ou parcial das peças e 
acessórios danificados, designadamente 
loiças sanitárias, lava-loiças, pias de despejo e 
pinhas de chuveiro, entre outros. 

 
Mobiliário escolar, estores e outros materiais 
diversos: 
 
a) Ajustamento, fixação, reparação/tratamento e 

substituição de peças ou acessórios 
danificados, incluindo eventual substituição. 

 
Equipamento segurança contra Incêndio: 
 
a) Recarga de extintores, reparação e 

substituição dos apoios de suporte, armários 
dos carretéis, mangueiras e outros elementos 
danificados. 

 
Equipamento elétrico: 
 
a) Reparação de projetores, luminárias, difusores 

e refletores; 
b) Substituição de lâmpadas incandescentes, 

fluorescentes, de descarga, e leds; 
c) Reparação da iluminação de segurança e 

emergência; 
d) Reparação dos aquecedores e similares; 
e) Reparação e substituição de caixas, 

interruptores, comutadores e inversores, bem 
como de tomadas, condutores e cabos; 

f) Reparação dos intercomunicadores de porta, 
com ou sem vídeo porteiro; 

g) Reparação e substituição de peças de 
termoacumuladores, incluindo eventual 
substituição. 
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Equipamento hoteleiro: 
 
a) Reparação de avarias e substituição de peças 

ou componentes dos equipamentos hoteleiros, 
incluindo eventual substituição. 

 
Sistemas e componentes: 
 
a) Reparação dos sistemas abaixo indicados 

com eventual substituição dos seus 
componentes (central, cabos, detetores, 
sinalizadores, câmaras, gravadores, 
monitores, etc.): 

 
• Sistema Automático de Deteção de Incêndios - 

SADI 
• Sistema Deteção de Intrusão - SDI 
• Circuito Fechado de Televisão e Vídeo - CFTV 
• Equipamento de AVAC 
• Equipamento de Gás 
• Equipamento de Solar 
 
Logradouro Escolar 
 
Pavimentos e revestimento de muros exteriores: 
 
a) Ajustamento, fixação e reparação/substituição 

de revestimentos danificados e/ou elementos 
em falta, incluindo lancis; 

b) Pintura das zonas intervencionadas. 
 
Gradeamentos e portões: 
 
a) Ajustamento, fixação e reparação/substituição 

de peças, incluindo o tratamento e pintura das 
zonas afetadas por corrosão e substituição de 
elementos danificados. 

 
Redes de águas e esgotos: 
 
a) Reparação de troços das redes de 

abastecimento águas (incluindo rega) e redes 
de drenagem de águas residuais (domésticas 
e pluviais), incluindo ramais e instalações de 
bombagem; 

b) Substituição de troços de rede e de elementos 
acessórios que estejam danificados, incluindo 
os acessórios de montagem necessários para 
o correto funcionamento das redes. 

 
Caixas de retenção de gorduras: 
 
a) Limpeza das caixas (deverá ser realizada por 

meios certificados e o depósito em local 
licenciado para tratamento); 

b) Substituição de componentes e acessórios. 
 
 
 

Equipamento Elétrico: 
 
a) Reparação e substituição de colunas e 

respetivas portinholas, luminárias ou 
projetores, lâmpadas, difusores, reatâncias, 
ignitores, condensadores, células, fotoelétricas 
e outra aparelhagem de comando; 

b) Reparação dos intercomunicadores de porta, 
com ou sem vídeo porteiro. 

 
Equipamento infantil: 
 
a) Os trabalhos ao nível da manutenção dos 

equipamentos infantis e superfícies de impacto 
inseridas nos logradouros implicam a 
reparação de anomalias e substituição dos 
componentes e acessórios que os constituem; 

b) Limpeza e desinfeção das caixas de areia. 
 
Mobiliário urbano: 
 
a) Ajustamento, fixação e reparação/substituição 

de componentes e acessórios que os 
constituem. 

 
Equipamento desportivo: 
 
a) Ajustamento, fixação e reparação/substituição 

de equipamentos desportivos incluindo a 
substituição de redes e acessórios; 

b) Verificação da segurança na conceção, 
instalação e manutenção das balizas e dos 
equipamentos de basquetebol de acordo com 
a legislação em vigor. 

 
Marcos de incêndio, carretéis e outros: 
 
a) Reparação e substituição dos equipamentos 

de modo a que o sistema de segurança 
passiva do logradouro não seja comprometido. 

 
Telheiros e estruturas de telheiros: 
 
a) Ajustamento, fixação e reparação/substituição 

de estruturas de telheiros, incluindo acessórios 
de drenagem, revestimentos e remates; 

b) Pintura da estrutura metálica com tinta 
adequada e tratamento de pontos de 
oxidação, incluindo a sua posterior proteção. 

 
Sistemas e componentes: 
 
a) Reparação dos sistemas abaixo indicados 

com eventual substituição dos seus 
componentes (central, cabos, detetores, 
sinalizadores, câmaras, gravadores, 
monitores, etc.): 
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• Sistema Automático de Deteção de Incêndios - 
SADI 

• Sistema Deteção de Intrusão - SDI 
• Circuito Fechado de Televisão e Vídeo - CFTV 
 
 
GLOSSÁRIO 
MATERIAIS e EQUIPAMENTOS 
 
Coberturas (inclinadas e planas): 
Cerâmicos, chapa metálica, plásticos e sistemas 
de impermeabilização. 
 
Revestimentos de paredes interiores e 
exteriores: 
Betão armado, rebocos, cerâmicos, pedra natural, 
madeira e derivados, painéis compósitos e 
sistemas com isolamento térmico pelo exterior. 
 
Revestimento dos tetos: 
Betão armado, rebocos, madeira e derivados, 
placas de gesso cartonado, painel compósito de 
madeira e cimento. 
 
Revestimentos de pavimentos interiores: 
Betão, madeira e derivados, cortiça, pedra natural, 
cerâmicos, mosaicos hidráulicos, linóleos e 
vinílicos, entre outros. 
 
Pavimentos exteriores: 
Betão poroso, massas asfálticas, lajetas de betão, 
pavimentos tipo pavé, pedra natural, areia/tout-
venant, grelhas metálicas, madeira, cerâmicos, 
flexíveis incluindo os dos parques infantis. 
 
Vãos de janelas e portas: 
Material em PVC, aço, ferro, alumínio, betão pré-
fabricado e pedra natural. 
 
Gradeamentos e portões: 
Ferro fundido, aço e alumínio. 
 
Revestimento de muros exteriores: 
Betão armado, rebocos, cerâmicos, pedra natural, 
madeira e derivados. 
 
Mobiliário escolar, estores ou outros materiais 
diversos: 
Cadeiras, bancos, mesas, secretárias, armários, 
estantes, cabides, roda cadeiras, bancada muda 
fraldas, molduras de espelhos, espelhos, estores 
interiores e exteriores, telas de projeção, etc.. 
 
Mobiliário urbano: 
Bancos, mesas, papeleiras, bebedouros, etc.. 
 
Equipamento desportivo: 
Tabelas de basquetebol, balizas, postes de 
fixação de redes, etc.. 

Equipamentos sanitários: 
Loiças sanitárias (sanita, lavatório, bidé), pias de 
despejos, chuveiros, torneiras, fluxómetros, 
válvulas, etc.. 
 
Equipamento elétrico: 
Projetores, luminárias, iluminação de segurança e 
emergência, aquecedores ou emissores térmicos, 
rede de tomadas, estores elétricos, telas de 
projeção, quadros elétricos e pára-raios. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de transferência de verbas para os 
Agentes Socioeducativos, no âmbito do 
Regulamento Municipal de Apoio a Projetos 
Socioeducativos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 238/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Regulamento Municipal de Apoio aos 

Projetos Socioeducativos, denominado 
“Escola para Todos”, foi aprovado por 
unanimidade na 16.ª Reunião Ordinária de 
Câmara, de 24 de agosto de 2011, e na 4.ª 
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, de 
29 de setembro de 2011; 

 
B. Estabelece este Regulamento, no seu artigo 

8.º, datas limites diferenciadas para os 
agentes: até 31 de outubro para 
Agrupamentos de Escolas e Instituições 
Particulares de Solidariedade Social e até 31 
de dezembro para Associações de Pais e 
Encarregados de Educação; 

 
C. No presente ano letivo foram rececionadas 60 

candidaturas, sendo que 24 são de 
Agrupamentos de Escolas, 2 da Escola 
Secundária de Camarate, 23 de Associações 
de Pais e Encarregados de Educação e 11 de 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social; 

 
D. Deve ainda informar-se que 14 das 

candidaturas não cumpriram o período 
calendarizado para a entrega de candidatura; 
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E. De acordo com a metodologia prevista no 
referido regulamento, a correspondência com 
as verbas financeiras propostas na Informação 
n.º 86/DIPE/CS foi ajustada entre a pontuação 
atribuída e a execução orçamental prevista em 
GOP 2019 para apoio aos projetos 
socioeducativos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
transferência de verbas aos agentes 
socioeducativos, nos moldes previstos na 
Informação n.º 86/DIPE/CS, num total de 
81.486,67 € (oitenta e um mil quatrocentos e 
oitenta e seis euros e sessenta e sete cêntimos). 

 
 

Loures, 17 de abril de 2019. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. 
 

Agrupamentos 
de Escolas 

Projeto Pontuação 
55,61 € 
p/ponto 

Proposta 
de apoio 

Número 
de Contribuinte 

Maria KeiI “APEL(à)NIMAÇÃO” 
 “Sabores à Mesa na ApeIação” 

88 4.893,68 € 600079198 

“35.º Acampamento 
do Agrupamento de Escolas 
de Portela e Moscavide 2018” 

 Apoio logístico 
(*) 

 
Portela e Moscavide 
(*) 

“Uma Aventura no Comboio” 55 3.058,55 € 

600074544 

Eduardo Gageiro 
(**) 

“Tile-Parade, 2019” Apoio logístico 
(**) 

 “Clube RoboPESS” 
 “The New Kids On The Block” 

90 

5.004,90 € 

600079767 

Camarate “Sucesso para todos e para cada um” 82 4.560,02 € 600074226 
Luís Sttau Monteiro “A gente faz o bom ambiente” 88 4.893,68 € 600079325 
4 de outubro “Clube de Teatro A40” 88 4.893,68 € 600085236 
 “Mentes Sorridentes” 
 “A Paz constrói-se” 
João Villaret “Descobrir...na Gulbenkian” 
 “De Portas Abertas para a Ciência” 
 “Educação Ambiental” 
 “Geração - Lixo no Chão -Poluição” 

 
 

95 

 
 

5.282,95 € 

 
 

600079465 

José Afonso “Formação de Competências Básicas 
em TIC para a Comunidade Local” 

66 3.670,26 € 600079929 

“Sala de Aula do futuro” 
“Todos Juntos Podemos Ler” 

São João da Talha 

“TPC-Todos Podemos Crescer” 

 
84 

 
4.671,21 € 

 
600079341 

General Humberto Delgado “Crescer e Aprender...em Tempo Livre” 72 4.003,92 € 600079899 
“Um Sonho a Ganhar Asas” 
“Loja Social” 

 
Catujal-Unhos 

“Projeto Ciência, Horta Pedagógica” 

 
74 

 
4.115,14€ 

 
600074757 
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Escolas Secundárias 
“Clube de Jardinagem 
Plantas com História” 

 
Escola Secundária 
de Camarate 
 

“Crescer Saudável” 

 
71 

 
3.948,31€ 

 
600036545 

Rubrica 0502/0405010802 (2018) A-50 
C.A. 94.2.1.1.28 

TOTAL 52.996,33 €  

 
 

(*) O apoio referente ao Agrupamento de Escolas da Portela e Moscavide assenta na cedência de transporte ao Monte da Matinha em 
Melides para atividades preparatórias e posterior transporte de alunos, docentes e equipamento para o Acampamento, a decorrer no 
Geoparque de Arouca, com recurso à frota municipal, apoio logístico valorizado em 10.353,19 €. 
 
 
(**) O apoio referente ao Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro assenta na verba atribuída pela avaliação numérica de 5.004,90 € 
a que acresce o valor de 275,60 € dado em apoio logístico com a cedência de transporte. 

 
 
2. 
 

APEE Projeto Pontuação 
15,94 € 
p/ponto 

Proposta 
de apoio 

Número 
de Contribuinte 

“Vamos conhecer os nossos Museus 
e Palácios” 
“Manutenção Hortas Escolares” 
“Projeto Reciclagem” 

 
 
APEE EB do Bairro da Covina 

“Projeto Nutriventures” 

 
 

57 

 
 

908,58 € 

 
 

507602838 

APEE EB 2,3 Santa Iria de 
Azóia 

“Caminhada das Gerações” 76 1.211,44 € 502641495 

APEE EB1/JI Alto da Eira “Cantinho das Ideias” 58 924,52 € 501926712 
APEE da EB de Via Rara “ABC intervalo” 71 1131,74 € 504447050 
APEE Portela da Azóia “Pensar Verde pelo Planeta Azul” 50 797,00 € 508384320 
APEE EB A-dos-Cãos “A importância da Educação Ambiental” 66 1.052,04 € 508591740 
APEE A-das-Lebres “Feira da Ciência” 45 717,30 € 514036206 
APEE EB1/Jl da Portela “Somos XXI - Promoção de 

Competências na Saúde Mental 
e na Prevenção da Violência” 

 
62 

 
988,28 € 

 
504927493 

APEE da EBI da Bobadela “Onda Azul - O mundo é a nossa casa” 82 1.307,08 € 509368212 
APEE EB n.º 1 da Bobadela “Desporto em Comunidade Educativa” 71 1.131,74 € 505293447 
APEE EB n.º  2 da Bobadela “Dar conhecimentos e melhorias 

escolares aos nossos alunos” 
61 972,34 € 514319488 

APEE EB n.º 3 da Bobadela A Escola e a Família na promoção da 
defesa do ambiente” 

60 956,40 € 504949853 

APEE JI da Bobadela “A alegria do meu mundo é feita de 
diversidade e partilha” 

58 924,52€ 505 361 736 

APEE da EB1/JI Infantado “Expressões” 68 1.083,92 € 503845531 
APEE da EB1/JI Lousa “Projeto Yoga” 49 781,06 € 513288635 

“Iniciação ao Futebol de Praia” 
“Educação Física Infantil” 

 
APEE EB n.º 4 
de S. João da Talha “Semana da Atividade 

Física/Desportiva” 

 
62 

 
988,28 € 

 
503389684 

APEE e Amigos 
do AE de Camarate 

“APDNAP - Ser mais alto” 63 1.004,22 € 508967104 

Bússola da Brincadeira APEE 
 

“Reciclagem com bom ambiente...” 70 1.115,80 € 509497810 

Rubrica 0502/04070105 (2018) A-53 
C.A. 94.2.1.1.28 

TOTAL 17.996,26 €  
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3. 
 

IPSS Projeto Pontuação 
1 ponto=12,16 € 

Proposta 
de apoio 

Número 
de Contribuinte 

Associação de Moradores 
de Santo António dos Cavaleiros 
O Reguila 

“Saber Ser e Aprender”  
85 

 
1.033,60 € 

 
501116516 

Centro Cultural e Social 
de Santo António dos Cavaleiros 

“Envolvimento Parental” 81 984,96 € 501382399 

Jardim de Infância 
O Nosso Mundo 

“Educar para a Cidadania” 74 899,84 € 501354760 

Centro Social de Sacavém “Eu cresço e o mundo gira” 74 899,84 € 501404457 
ABA- Associação Beneficente 
de Ajuda 

«Eu e os outros - juntos somos!” 70 851,20 € 504647270 

Nuclisol Jean Piaget “A Arte de Aprender com Arte” 87 1.057,92 € 502909927 
Associação 
Nossa Senhora dos Anjos 

“Vou dar a Volta ao Mundo” 78 948,48 € 500846740 

Associação 
Cantinho da Pequenada 

“Aprender a crescer saudável” 82 997,12 € 503666602 

Associação O Saltarico “Caminhos de Multiculturalidade” 82 997,12 € 501400206 
CPR-Espaço “A Criança” “Escola Intercultural. E agora?...” 81 984,96 € 503013862 
Associação Vida Abundante 
 

“Pensando bem...” 69 839,04 € 502337265 

Rubrica 0502/04070104 (2018) A-52 
C.A. 94.2.1.1.28 

TOTAL 10.494,08 €  

 
 
Fundamentação: Ao abrigo do Art.9 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013 de 12 setembro. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
Proposta de transferência de verba para 
manutenção e conservação da Escola Básica 
Jorge de Barros. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 239/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, 

descentraliza competências inerentes ao 
funcionamento da rede escolar do ensino 
básico e educação pré-escolar; 

 
B. O Contrato de Execução n.º 194/2009, de 16 

de setembro de 2018, estabelece a 
transferência de competências no âmbito da 
educação entre o Município de Loures e o 
Ministério da Educação; 

 
C. O Município de Loures pretende celebrar com 

os Agrupamentos de Escolas um protocolo 
cujo objeto se prende com a manutenção e 
conservação das EB 2,3 e EBI concelhias, não 
obstante algumas das escolas não tenham 
sido abrangidas; 

 
 
 
 
D. A EB 2,3 Jorge de Barros não se encontra 

abrangida pelo referido protocolo. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de 
julho, aprovar a transferência de verba ao 
Agrupamento de Escolas de São João da Talha 
para efeitos de manutenção e conservação da 
Escola Básica Jorge de Barros num total de 
8.000,00 € (oito mil euros). 

 
 

Loures, 17 de abril de 2019. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 216/2019 
 

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

NIF 504831178, realizou no dia 12 de janeiro 
de 2019, entre as 14h00 e as 20h00, um 
Estágio de Karaté e de Kickboxing, 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), para a realização de iniciativas e de 
5,44 € (cinco euros e quarenta e quatro 
cêntimos), para montagens/desmontagens, 
sem IVA incluído; 

 
C. A utilização teve a duração total de seis horas, 

das quais, duas horas e trinta minutos 
correspondem a montagens/desmontagens e 
três horas e trinta minutos, ao decurso da 
iniciativa, totalizando um valor a pagamento de 
62,07 € (sessenta e dois euros e sete 
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 62,07 € (sessenta e dois 
euros e sete cêntimos), IVA incluído à taxa legal 
em vigor. 

 
 

Loures, 12 de abril de 2019. 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 217/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O Infantado Futebol Clube, com o NIF 

503879991, utilizou o Pavilhão Paz e 
Amizade, no dia 19 de janeiro de 2019, das 
15h00 às 17h00, para a realização de um 
treino extra de Patinagem Artística; 

 
B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade 

pressupõe o pagamento por hora, de 9,22 € 
(nove euros e vinte e dois cêntimos), IVA não 
incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de duas horas, do 

que resulta um valor a pagamento de 22,68 € 
(vinte e dois euros e sessenta e oito 
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 Cedência 
e 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, ao Infantado 
Futebol Clube, no valor de 22,68 € (vinte e dois 
euros e sessenta e oito cêntimos), IVA incluído à 
taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 11 de abril de 2019. 
 

O Vice-Presidente 
 

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

n.º 218/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O Infantado Futebol Clube, com o NIF 

503879991, utilizou o Pavilhão José Gouveia, 
no dia 25 de novembro de 2018, das 10h00 às 
12h00, para a realização de um treino extra de 
Patinagem Artística, para preparação da Gala 
dos Campeões; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia 

pressupõe o pagamento por hora, de 9,22 € 
(nove euros e vinte e dois cêntimos), IVA não 
incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de duas horas, do 

que resulta um valor a pagamento de 22,68 € 
(vinte e dois euros e sessenta e oito 
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 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, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, ao Infantado 
Futebol Clube, no valor de 22,68 € (vinte e dois 
euros e sessenta e oito cêntimos), IVA incluído à 
taxa legal em vigor. 

 
 

Loures,11 de abril de 2019. 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 219/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O Infantado Futebol Clube, com o NIF 

503879991, requereu a utilização do Pavilhão 
José Gouveia, nos dias 9 e 16 de fevereiro de 
2019, das 15h00 às 17h00, para a realização 
de treinos de Patinagem Artística; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia 

pressupõe o pagamento por hora, de 9,22 € 
(nove euros e vinte e dois cêntimos), IVA não 
incluído; 

 
C. A utilização teve a duração de quatro horas, 

do que resulta um valor a pagamento de 45,36 
€ (quarenta e cinco euros e trinta e seis 
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 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, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, ao Infantado 
Futebol Clube, no valor de 45,36 € (quarenta e 
cinco euros e trinta e seis cêntimos), IVA incluído 
à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 12 de abril de 2019. 
 

O Vice-Presidente 
 

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

n.º 220/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação de Planadores de Santa Iria de 

Azóia, com o NIF 503165, requereu a 
utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 
Azóia, no dia 25 de novembro de 2018, entre 
as 9h30 e as 18h00, para a realização do XVII 
Indoor da APSIA; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 
Azóia 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 de oito horas em 

horário diurno e trinta minutos em horário 
noturno, correspondendo a um valor a 
pagamento de 101,82 € (cento e um euros e 
oitenta e dois 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, ao 
abrigo da aI. 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, à Associação de Planadores de 
Santa Iria de Azóia, no valor de 101,82 € (cento e 
um euros e oitenta e dois cêntimos), isento de IVA. 

 
 

Loures, 12 de abril de 2019. 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 221/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A AMRT - Associação para a Mudança e 

Representação Transcultural, com o NIF 
503107344, solicitou a utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de 
Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do Moinho), 
entre 16 e 19 de julho de 2018, das 10h00 às 
13h00, para a realização da iniciativa Ubuntu 
Summer Camp 2018 - Férias de verão; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
prevê o pagamento, por hora, de 8,63 € (oito 
euros e sessenta e três cêntimos), isento de 
IVA; 

 
C. A ocupação teve a duração total de doze 

horas, sendo o valor a pagamento de 103,56 € 
(cento e três euros e cinquenta e seis 
cêntimos); 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
(Pavilhão do Alto do Moinho), à AMRT - 
Associação para a Mudança e Representação 
Transcultural, no valor total de 103,56 € (cento e 
três euros e cinquenta e seis cêntimos). 

 
 

Loures, 11 de abril de 2019. 
 

O Vice-Presidente 
 

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

n.º 222/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O Sport Clube Sanjoanense, associação 

concelhia, com o NIF 501599100, solicitou a 
utilização do Pavilhão José Gouveia, no dia 8 
de dezembro de 2018, para a realização de 
Sarau de Natal; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia 

pressupõe o pagamento por hora, ao fim de 
semana, do valor de 10,53 € (dez euros e 
cinquenta e três cêntimos), para a realização 
de iniciativas, IVA não incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração total de onze 

horas, entre as 13h00 e as 24h00, no dia 8 de 
dezembro de 2018, do que resulta um valor a 
pagamento de 142,47 € (cento e quarenta e 
dois euros e quarenta e sete 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 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, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, ao Sport 
Clube Sanjoanense, no valor total 142,47 € (cento 
e quarenta e dois euros e quarenta e sete 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 12 de abril de 2019. 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 224/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A GIMNOFRIELAS - Associação Desportiva, 

Cultural e Social de Frielas, com o NIF 
509091270, solicitou a cedência do Pavilhão 
Paz e Amizade, no dia 15 de dezembro de 
2018, para a realização da Gala de Natal 
2018; 

 
B. A ocupação do Pavilhão Paz e Amizade 

pressupõe o pagamento, por hora, de 10,53 € 
(dez euros e cinquenta e três cêntimos) para a 
realização de iniciativas, 9,22 € (nove euros e 
vinte e dois cêntimos) para treinos e 5,44 € 
(cinco euros e quarenta e quatro cêntimos), 
para montagens/desmontagens de material, 
sem IVA incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de dezassete 

horas e trinta minutos, perfazendo um valor 
total a pagar de 147,50 € (cento e quarenta e 
sete euros e cinquenta cêntimos), com IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 
conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização à GIMNOFRIELAS - 
Associação Desportiva, Cultural e Social de 
Frielas, no valor de 147,50 € (cento e quarenta e 
sete euros e cinquenta cêntimos), com IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 11 de abril de 2019. 
 

O Vice-Presidente 
 

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

n.º 225/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O Clube de Futebol de Santa Iria, com o NIF 

501372652, realizou no dia 16 de junho de 
2018, entre as 10H00 e as 24H00, no Pavilhão 
Desportivo da EB 2,3 de Santa Iria de Azóia 
(Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 
Azóia), a 8.ª Gala do Clube de Futebol de 
Santa Iria; 

 
B. A utilização do referido Pavilhão prevê o 

pagamento, por hora diurna, de 11,90 € (onze 
euros e noventa cêntimos) e por hora, no 
período noturno, de 13,23 € (treze euros e 
vinte e três cêntimos), isento de IVA; 

 
C. A ocupação teve a duração de catorze horas, 

correspondendo a um valor total a pagamento 
pela utilização, de 173,92 € (cento e setenta e 
três euros e noventa e dois cêntimos); 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão Desportivo da EB 2,3 
de Santa Iria de Azóia (Agrupamento de Escolas 
de Santa Iria de Azóia), ao Clube de Futebol de 
Santa Iria, no valor de 173,92 € (cento e setenta e 
três euros e noventa e dois cêntimos), isento de 
IVA. 

 
 

Loures, 12 de abril de 2019. 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 226/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O Clube de Karaté de Loures, com o NIF 

901822175, solicitou a cedência do Pavilhão 
Paz e Amizade, no dia 2 de fevereiro de 2019, 
entre as 8h00 e as 20h00, para a realização 
do Estágio de inverno de Karaté; 

 
B. A ocupação do palco do Pavilhão Paz e 

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

 
C. A ocupação teve a duração de doze horas, 

correspondendo a um valor total de 155,42 € 
(cento e cinquenta e cinco euros e quarenta 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 Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade em 
conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, ao Clube de Karaté de 
Loures, no valor total de 155,42 € (cento e 
cinquenta e cinco euros e quarenta e dois 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 12 de abril de 2019. 
 

O Vice-Presidente 
 

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

n.º 227/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A ANDDVIS - Associação Nacional de 

Desporto para Deficientes Visuais, com o NIF 
508702020, solicitou a cedência do Pavilhão 
do Oriente, no dia 9 de fevereiro de 2019, para 
a realização da 1.ª jornada do Campeonato 
Nacional de GoalBall; 

 
B. A ocupação do Pavilhão do Oriente 

pressupõe, ao abrigo da deliberação aprovada 
na 8.ª reunião ordinária do Executivo 
Municipal, de 14/02/2018, o pagamento, por 
hora, de 33,62 € (trinta e três euros e sessenta 
e dois cêntimos), IVA não incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de dez horas 

(entre as 9h00 e as 19h00), perfazendo um 
valor total de 413,53 € (quatrocentos e treze 
euros e cinquenta e três cêntimos), com IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo 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, a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, à ANDDVIS - Associação 
Nacional de Desporto para Deficientes Visuais, no 
valor total de 413,53 € (quatrocentos e treze euros 
e cinquenta e três cêntimos), com IVA incluído à 
taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 12 de abril de 2019. 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 228/2019 
 

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, para as aulas de 
ginástica da Academia Sénior, no ano letivo 
2018/2019, à segunda-feira e à quarta-feira, 
entre as 13h20 e as 15h00 e à sexta-feira, 
entre as 13h20 e as 14h00; 

 
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 terá a duração estimada de cento 

e sessenta horas, correspondendo a um valor 
a pagamento de 5.345,09 € (cinco mil 
trezentos e quarenta e cinco euros e nove 
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 
5.345,09 € (cinco mil trezentos e quarenta e cinco 
euros e nove cêntimos), IVA incluído à taxa legal 
em vigor. 

 
Loures, 12 de abril de 2019. 

 
O Vice-Presidente 

 
(a) Paulo Piteira 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 229/2019 
 

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, no dia 3 de março de 
2018, entre as 9h00 e as 22h00, para a 
realização do Campeonato de Lazer Master 
Ranking List, da modalidade 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 treze horas 

(oito horas e trinta minutos em horário diurno e 
quatro horas e trinta minutos em horário 
noturno), correspondendo a um valor a 
pagamento de 160,69 € (cento e sessenta 
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 160,69 € (cento e sessenta euros e 
sessenta e nove cêntimos), isento de IVA. 

 
 

Loures,11 de abril de 2019. 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 230/2019 
 

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, no dia 24 de junho de 
2017, entre as 10h00 e as 19h00, para a 
realização de torneio de futsal juvenil; 

 
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 nove horas 

(oito horas e trinta minutos em horário diurno e 
trinta minutos em horário noturno), 
correspondendo a um valor a pagamento de 
107,77 € (cento e sete euros e setenta e sete 
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 107,77 € (cento e sete euros e setenta 
e sete cêntimos), isento de IVA. 

 
 

Loures, 11 de abril de 2019. 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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AMBIENTE 
 

SERVIÇOS PÚBLICOS AMBIENTAIS 
 

Proposta de aprovação da isenção do pagamento 
de taxa municipal, devida pela União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela, referente à cremação de 63 
ossadas consideradas abandonadas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 234/2019 

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

Azóia, São João da Talha e Bobadela dirigiu 
ao Município de Loures um pedido de 
autorização para cremação de ossadas 
abandonadas dos cemitérios de São João da 
Talha e de Santa Iria de Azóia, solicitando 
também a isenção do pagamento de taxas 
(cfr. Anexo I); 

 
B. Do ponto de vista da gestão dos cemitérios, é 

mais vantajosa e deve ser promovida a 
cremação das ossadas abandonadas 
relativamente à sua inumação em sepultura, 
que a longo prazo origina a saturação do 
terreno do cemitério; 

 
C. A cremação de ossadas abandonadas pode 

ser ordenada pela entidade responsável pela 
administração do cemitério, neste caso a 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, de acordo 
com a alínea a) do artigo 16.º do Decreto-Lei 
n.º 411/98, de 30 de dezembro, na sua atual 
redação, recaindo sobre a mesma entidade as 
responsabilidades que legalmente lhe são 
conferidas, designadamente, as relativas à 
conformidade legal dos processos de 
exumação; 

 
D. A cremação destas ossadas abandonadas 

pode ser realizada conforme a disponibilidade 
do serviço do Crematório Municipal, devendo, 
para o efeito, a União de Freguesias 
providenciar a entrega de, no máximo, 10 
ossadas por semana; 

 
E. As cinzas resultantes da cremação deverão 

ser entregues à União de Freguesias para 
depósito nos cendrários existentes nos 
respetivos cemitérios; 

 
F. Nos termos da alínea c) do artigo 119.º-A do 

Regulamento de Taxas do Município de 

Loures, a cremação de ossadas está sujeita 
ao pagamento, pelo requerente, da taxa de 
75,00 € por ossada; 

 
G. A União das Freguesias de Santa Iria de 

Azóia, São João da Talha e Bobadela solicitou 
a cremação de 63 ossadas consideradas 
abandonadas, totalizando, por aplicação da 
taxa mencionada em F., o valor de 4.725,00 €; 

 
H. Em virtude da natureza jurídica da requerente 

União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, pode a 
Câmara Municipal de Loures deliberar isentar 
aquela entidade do pagamento de taxas 
municipais, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 5.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal, no valor global 
de 4.725,00 € (quatro mil setecentos e vinte e 
cinco euros), devida pela União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, referente à cremação de 63 ossadas 
consideradas abandonadas, nos termos da alínea 
c) do artigo 119.º-A do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures. 

 
 

Loures, 12 de abril de 2019. 
 

O Vice-Presidente 
 

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

Processo n.º 80/2015/DPMOTRU 
Plano de Pormenor - Quinta do Carmo, 
Sacavém 
Proposta de aprovação da elaboração do Plano de 
Pormenor da Quinta do Carmo, dos termos de 
referência daquele Plano, e de abertura de um 
período de participação pública, por um prazo de 
15 dias úteis, a partir da data de publicação da 
presente deliberação em Diário da República 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 235/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 760 e 761 e o despacho do 
Diretor do DPGU, a fl. 762, do processo GD-
80/2015/DPMOTRU; 

 
B. Que a Quinta do Carmo, em Sacavém, 

classificada no Plano Diretor Municipal (PDM), 
como “solo urbanizado - espaços de 
atividades económicas - indústria e terciário a 
reestruturar” - requer uma intervenção de 
requalificação urbanística e 
requalificação/regularização da edificação 
existente, pela ocupação precária que se vem 
mantendo, desde que, em meados do século 
passado, para ali se transferiram as atividades 
dos então sucateiros, que ocupavam o vale de 
Alcântara na cidade de Lisboa, para permitir a 
obra de construção da Ponte 25 de Abril; 

 
C. Que o reordenamento e reconversão física do 

edificado, para além da clarificação dos 
espaços de domínio público e de domínio 
privado, poderá permitir também a 
requalificação das atividades económicas ali 
instaladas, contribuindo para a requalificação 
da envolvente urbana de Sacavém; 

 
D. Que se alcançou a convergência de 

disposição das duas organizações 
representativas das empresas localizadas na 
Quinta do Carmo, com a vontade do Município 
de promover a reestruturação/requalificação 
daquele espaço nos termos preconizados no 
PDM. 

 
 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nos artigos 76.º e 88.º do RJIGT (Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 
de maio, aprovar: 
 
1. A elaboração do Plano de Pormenor da Quinta 

do Carmo; 
 
2. Os termos de referência do Plano de 

Pormenor da Quinta do Carmo, nos termos 
propostos de folhas 743 a 759 do processo em 
referência; 

 
3. Proceder à abertura de um período de 

participação pública, nos termos do n.º 2 do 
artigo 88.º do RJIGT, por um prazo de 15 dias 
úteis, a partir da data de publicação da 
presente deliberação em Diário da República. 

 
… 

 
Loures, 16 de abril de 2019. 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

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

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O documento Termos de 
Referência do Plano de Pormenor da Quinta do 
Carmo encontra-se disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
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SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de negação de provimento a recurso 
hierárquico interposto por trabalhador, de 
manutenção da pena de multa, e de promoção da 
notificação da deliberação, bem como da 
comunicação da decisão ao Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas. 

 
PROPOSTA DELIBERAÇÃO 

 
n.º 209/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Em deliberação do Conselho de Administração 

dos Serviços lntermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), de 18 de fevereiro de 2019, 
foi aplicada a pena de multa de 120,00 € 
(cento e vinte euros) prevista no art.º 185.º do 
CTFP, por violação do dever de obediência a 
superiores hierárquicos, ao assistente 
operacional Xxxxxxx; 

 
B. Não se conformando com a aludida decisão 

punitiva, o assistente operacional Xxxxxxx 
interpôs recurso hierárquico com efeito 
suspensivo, para esta Câmara Municipal; 

 
C. Apreciado o recurso pela Consultadoria 

Jurídica desta Câmara Municipal, emitiu esta 
parecer de que deveria negar-se provimento 
ao recurso hierárquico, indeferindo-o, e, em 
consequência manter a decisão punitiva 
aplicada pelo Conselho de Administração dos 
SIMAR de 18 de fevereiro de 2019; 

 
D. Se concorda com os fundamentos do parecer 

emitido pela Consultadoria Jurídica e a sua 
conclusão atrás referida. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures, ao abrigo da 
alínea xx) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, conjugado com o n.º 4 do artigo 197.º da Lei 
Geral de Trabalho em Funções Públicas (Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação) e 
artigos 197.º e 198.º do CPA (Código 
Procedimento Administrativo, delibere: 
 
 

1. Negar provimento ao recurso e manter a 
deliberação dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de 
Loures e Odivelas, de 18 de fevereiro de 2019, 
que aplicou ao Assistente Operacional 
Xxxxxxx a pena de multa de 120,00 € (cento e 
vinte) prevista no art.º 185.º do CTFP por 
violação do dever de obediência a superiores 
hierárquicos; 

 
2. Promover a notificação da presente 

deliberação ao arguido, nos termos do 
disposto no artigo 222.º do Anexo à LGTFP, 
bem como promover a comunicação da 
decisão ora proferida ao Conselho de 
Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas. 

 
 

Loures, 16 de abril de 2019. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por 8 votos a favor e 3 votos em 
branco, mediante escrutínio secreto) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação do início do procedimento, 
por ajuste direto, para contratação da prestação 
de serviços de manutenção, acesso a novas 
versões e help desk do Sistema Aquamatrix e 
parqueamento de gestão de negócio, bem como 
do convite à empresa EPAL - Empresa 
Portuguesa de Águas Livres, S.A. e respetivo 
caderno de encargos, de aprovação da nomeação 
de António Valdeira Dinis como gestor de contrato, 
e de subdelegação de competências na Chefe de 
Divisão de Aprovisionamento. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 210/2019 

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

prestação de serviços de manutenção, acesso 
a novas versões e Help Desk do Sistema 
AQUAMATRIX e parqueamento de gestão de 
negócio, para um prazo de 36 (trinta e seis) 
meses, pelos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR); 
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B. A escolha do procedimento é feita ao abrigo 
dos art.º 23.º e alínea e) do n.º 1 do art.º 24.º, 
conjugado com o art.º 27.º do Código dos 
Contratos Públicos - CCP, por critérios 
materiais fundamentada por motivos técnicos 
relacionados com direitos exclusivos; 

 
C. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 

sua 36.ª Reunião Ordinária, de 15 de abril de 
2019, aprovou remeter aos Municípios de 
Loures e Odivelas, a proposta n.º 173/2019 
relativa à autorização de despesa, início do 
procedimento, por Ajuste Direto, à EPAL - 
Empresa Portuguesa de Águas Livres, S.A., 
ao abrigo do art.º 23.º e alínea e) do n.º 1 do 
art.º 24.º, conjugado com o art.º 27.º do 
Código dos Contratos Públicos - CCP, com 
preço base 512.195,12 € (quinhentos e doze 
mil cento e noventa e cinco euros e doze 
cêntimos), valor que se encontra cabimentado, 
bem como a aprovação do convite e caderno 
de encargos. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal, nos termos da proposta 
apresentada pelo Conselho de Administração dos 
SIMAR número 173/2019, delibere: 
 
1. Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
aprovar autorizar a despesa com a prestação 
de serviços de manutenção, acesso a novas 
versões e Help Desk do Sistema 
AQUAMATRIX e parqueamento de gestão de 
negócio, por critérios materiais, no valor 
máximo de 512.195,12 € (quinhentos e doze 
mil cento e noventa e cinco euros e doze 
cêntimos); 

 
2. Ao abrigo do art.º 23.º e alínea e) do n.º 1 do 

art.º 24.º, conjugados com o art.º 27.º, todos 
do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
na sua atual redação, aprovar o início do 
procedimento, por Ajuste Direto, para a 
contratação de prestação de serviços de 
manutenção, acesso a novas versões e Help 
Desk do Sistema AQUAMATRIX e 
parqueamento de gestão de negócio, o convite 
à empresa EPAL - Empresa Portuguesa de 
Águas Livres, S.A. e respetivo caderno de 
encargos; 

 
3. Ao abrigo do art.º 290.º do Código dos 

Contratos Públicos a aprovação do Gestor do 
Contrato proposto; 

 

4. A subdelegação das competências previstas 
nos artigos 77.º, 85.º, 100.º e n.º 3 do art.º 
104.º e n.º 1 do art.º 109.º do CCP, na Chefe 
de Divisão de Aprovisionamento. 

 
 

Loures, 17 de abril de 2019. 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 
 

GESLOURES 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda. 
 

Proposta de renovação do contrato a termo certo 
por 12 (doze) meses, autorizado pela Câmara 
Municipal na sua 12.ª Reunião Ordinária de 11 de 
abril de 2018, e de celebração de contratos de 
trabalho sem termo com 1 Técnico Desportivo e 1 
Nadador Salvador. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 215/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A Gesloures, Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. (Gesloures) 
manifesta, através do seu ofício com o n.º de 
entrada E/41099/2019, de 9 de abril de 2019, 
a necessidade de proceder à renovação de 
contrato a termo certo para a equipa de 
atendimento, que caducará a 23 de maio de 
2019, por forma a garantir o normal 
funcionamento do serviço e a contratação de 
dois novos trabalhadores; 

 
B. A avaliação que é efetuada, na presente data, 

da necessidade de reforçar as equipas de 
trabalho, face ao aumento do número de 
utilizadores, e em particular em algumas 
atividades, e sendo ainda muito provável a 
cessação, no ano em curso, de um contrato de 
trabalho por iniciativa do trabalhador ou por 
acordo; 
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C. Constituindo orientações estratégicas 
cometidas à Gesloures continuar a qualificar 
equipamentos e serviços e continuar a 
aumentar a frequência das piscinas municipais 
do Concelho, é assim indispensável reforçar 
os recursos humanos da empresa; 

 
D. O preenchimento destes postos de trabalho 

revela-se indispensável para o cumprimento 
da missão da Gesloures; 

 
E. Os recrutamentos são imprescindíveis para 

assegurar a capacidade operacional mínima 
dos serviços, incluindo a ministração de aulas 
e garantir a segurança dos utentes, tarefas 
cuja execução seria suscetível de pôr em 
causa o funcionamento da empresa e o 
cumprimento das obrigações de prestação de 
serviço público a que está vinculada; 

 
F. Os encargos com os recrutamentos em causa 

estão incluídos no Orçamento aprovado para a 
Gesloures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos e 
para os efeitos previstos no n.º 2 do artigo 53.ºda 
Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, e nos termos 
e para os efeitos previstos no n.º 3 do artigo 144.º 
do Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio, 
autorizar a Gesloures, Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.: 
 
1. À renovação do contrato a termo certo por 12 

(doze) meses, autorizado pela Câmara 
Municipal na sua 12.ª Reunião Ordinária de 11 
de abril de 2018; 

 
2. À celebração dos seguintes contratos de 

trabalho sem termo: 
 
a) 1 Técnico Desportivo; 
 
b) 1 Nadador Salvador. 

 
 

Loures, 16 de abril de 2019. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 

 

CULTURA 
DESPORTO 

E 
JUVENTUDE 

 
 

� INFORMAÇÃO n.° 07/2019 

 
de 3 de abril de 2019 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 
datado de 4 de abril de 2019 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Cultura, Desporto e Juventude, 

e de 11 de abril de 2019, 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
(registo E/38450/2019, de 11.04.2019) 

 
Substituição em período de férias 

 
Na sequência de ausência por motivos de gozo de 
período de férias de 12 de abril a 21 de abril de 
2019 e no sentido de garantir a continuidade do 
trabalho regular da Divisão de Desporto, propõe-
se que as competências subdelegadas pelo 
Diretor do Departamento de Cultura Desporto e 
Juventude na Chefe da Divisão de Desporto, 
sejam subdelegadas no Técnico Superior 
Fernando Ribeiro Fernandes, no período supra 
referido. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Divisão de Desporto 
 

(a) Helena Candeias 
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AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.° 135/DA/DSPA/RMS 

 
de 5 de abril de 2019 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 
datado de 10 de abril de 2019 

pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente, 
e datado de 11 de abril de 2019 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/39951/2019, de 12.04.2019) 
 

Substituição na ausência do signatário 
 

Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, proponho que no período compreendido 
entre 13 de abril e 5 de maio, a minha substituição 
seja assegurada da seguinte forma: 
 
• entre 13 e 18 de abril - Dr.ª Raquel Maria de 

Matos Silva 
 
• entre 19 e 26 de abril - Eng.º António Miguel 

Alves Sales Entrezede 
 
• de 27 de abril a 5 de maio - Eng.ª Odete 

Conceição Nabais Lourenço 
 
com as competências que me foram subdelegadas 
pelo Sr. Diretor de Departamento. 
 
Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

O Chefe da Divisão de Serviços Públicos 
Ambientais 

 
(a) Rui Máximo Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 05/DGRH/CE 

 
de 11 de abril de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 12 de abril de 2019, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos 

 
(registo E/41974/2019, de 12.04.2019) 

 
Substituição em período de férias 

 
Considerando a ausência ao serviço do signatário, 
de 26/04/2019 a 03/05/2019, por motivo de gozo 
de férias, propõe-se que as competências que lhe 
foram subdelegadas, através do Despacho n.º 
223/2018, de 08/10/2018, possam ser 
asseguradas nesse período pela Técnica Superior 
Teresa Alexandra Nunes Braz Figueiredo. 
 
Em caso de concordância, mais se propõe a 
divulgação da presente informação, pela 
DGDA/Expediente. 

 
 

O Chefe de Divisão 
 

(a) Cândido Esteves 
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PROTOCOLO 
E RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 25/GPRI/IT 

 
de 10 de abril de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 12 de abril de 2019, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/41857/2019, de 15.04.2019) 

 
Substituição da Coordenadora 

do Gabinete de Protocolo 
e Relações Institucionais 

 
Considerando a ausência da signatária, durante os 
períodos compreendidos entre 15 e 17 de abril, 22 
e 23 de abril e no dia 26 de abril, por motivo de 
gozo de férias, proponho que a minha substituição 
seja assegurada, com competências 
subdelegadas através do Despacho n.º 86/2017, 
de 31 de outubro, pelo Técnico Superior João 
Filipe Cleto Parreira. 
 
A merecer concordância superior, mais se propõe 
que a presente informação seja remetida ao 
DGMA/DGDA/Expediente, para divulgação 
interna. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Coordenadora do Gabinete de Protocolo 
e Relações Institucionais 

 
(a) Isabel Tojal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
E 

GESTÃO 
URBANÍSTICA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 08/MC//DPRU 

 
de 10 de abril de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 12 de abril de 2019, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística 

 
(registo E/42403/2019, de 15.04.2019) 

 
Substituição em período de férias 

 
Considerando a ausência da signatária no período 
de 16 a 18 de abril, por motivos de férias, 
proponho que a minha substituição seja 
assegurada pela Arqt.ª Ana Paula Félix, com as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Diretor do DPGU (despacho n.º 262/2018, de 
17 de outubro). 
 
Caso a presente proposta mereça aprovação, 
proponho o seu envio à DGMA/DGDA/Expediente 
para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe de Divisão da DPRU 
 

(a) Manuela Carneiro 
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PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 017/DGF/DG 

 
de 11 de abril de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 12 de abril de 2019, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro 

e Aprovisionamento 
 

(registo E/42770/2019, de 16.04.2019) 
 

Substituição da Chefe de Divisão 
de Gestão Financeira 

em período de férias - dias 15 a 18 de abril 
 

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

 
 

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira 
 

(a) Susana Fonseca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 840/DCA/VA 

 
de 16 de abril de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 17 de abril de 2019, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro 

e Aprovisionamento 
 

(registo E/43982/2019, de 16.04.2019) 
 

Coordenação do trabalho 
na Divisão de Contratação e Aprovisionamento 

no período de férias 
 

Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, no período compreendido entre os dias 
29/04 e 2/05/2019, propõe-se que sejam 
cometidas as competências que me foram 
delegadas através do despacho 143/2017, de 15 
de novembro, no Técnico Superior Rui Miguel dos 
Santos. 
 
Mais se propõe o envio da presente informação à 
DGMA/DGDA/EXP - expediente, para divulgação. 

 
 

O Chefe da Divisão 
de Contratação e Aprovisionamento 

 
(a) Viriato Aguilar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 8 

  

 
 

24 de ABRIL 
de 2019 

 
 
 
 

47 

 

 

 

 

ATENDIMENTO 
INFORMAÇÃO 

E 
COMUNICAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 25/DAIC/CG 

 
de 11 de abril de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 16 de abril de 2019, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/42239/2019, de 17.04.2019) 

 
Substituição 

do chefe da Divisão de Atendimento, 
Informação e Comunicação, 

de 22 de abril a 3 de maio 
 

Considerando a ausência do signatário, de 22 de 
abril a 3 de maio, 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, 11 de abril de 2019 
 

O chefe da Divisão de Atendimento, 
Informação e Comunicação 

 
(a) Carlos Gomes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 6803/2019 
 

Designação do cargo de secretário 
do Gabinete de Apoio à Vereação 

 
Torna-se público que o Sr. Presidente da Câmara 
designou, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 
2 do artigo 42.º e n.ºs 4 e 5 do artigo 43.º, todos do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como dos artigos 11.º e 12.º ambos do 
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, 
aplicável por remissão do n.º 5 do artigo 43.º do 
referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, Saul Manuel Trindade Patrão e Duarte 
Nuno Ferreira Morgado, para exercerem funções 
de Secretário do Gabinete de Apoio à Vereação, a 
partir de 11 e 13 de março de 2019, 
respetivamente. 
 
Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, foi 
conferida a autorização prevista no n.º 3 do artigo 
7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. 

 
Nota curricular 

 
Nome: Saul Manuel Trindade Patrão 
 
Habilitações Académicas: Licenciatura em Direito 
na vertente jurídico-económica da Universidade 
Autónoma de Lisboa (1997 a 2001). Licenciatura 
em Relações Internacionais da Universidade 
Autónoma de Lisboa (1990 a 1994). 
 
Carreira Profissional: 2004 à atualidade - a exercer 
como Advogado em Loures. Em junho de 2010 a 
fevereiro de 2011 - Chefe administrativo da 
secretaria da Faculdade de Enfermagem da 
Escola Superior de Enfermagem São Francisco 
das Misericórdias. Entre setembro de 2007 a junho 
de 2010 - Advogado na sociedade de Advogados 
Possolo & Carneiro Gomes em Lisboa. 
Entre 2003 a 2007 - Administração e Gestão de 
Condomínios em Loures. Entre 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. Entre outubro de 1999 a 
abril de 2000 - Direção técnica de acidentes de 
trabalho e na direção automóvel na Companhia de 
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Seguros Bonança S. A. Entre novembro de 1998 a 
setembro de 1999 - Direção técnica na área de 
sinistros automóvel na AUTOGERE - Companhia 
de seguros S. A. - Grupo BCP. Entre novembro 
1996 a novembro de 1997 - Gabinete de Protocolo 
e Relações Institucionais da Câmara Municipal de 
Loures como Técnico Superior de Relações 
Internacionais. 
 
 
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. 
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. Em 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. 

 
 

22 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 74, de 15 de abril de 2019] 
 
 
 
 

AVISO n.º 7022/2019 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

da trabalhadora 
Dina Paula Dias Vieira Gonçalves 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Mafra, e por acordo da 
trabalhadora, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria da Assistente 
Técnica Dina Paula Dias Vieira Gonçalves, nesta 

Câmara Municipal, a partir do dia 31 de março de 
2019, nos termos da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação. 

 
22 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 77, de 18 de abril de 2019] 

 
 
 

AVISO n.º 7023/2019 
 

Procedimento Concursal Comum 
para ocupação de três postos de trabalho 

de Assistente Operacional,  
a área profissional de Sapador Florestal 

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 15 
de março de 2019, com Luís Filipe dos Santos 
Moço, na categoria de Assistente Operacional da 
carreira geral de Assistente Operacional, na 4.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 4 da 
Tabela Remuneratória Única, no seguimento do 
Aviso n.º 14628/2017, publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 233, de 5 de dezembro de 
2017, para constituição de vínculo de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. 

 
25 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 77, de 18 de abril de 2019] 
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AVISO n.º 7024/2019 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

da trabalhadora 
Maria Madalena Romano Batista Calapez 

Corrêa 
 

Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas e por acordo da 
trabalhadora, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria da Técnica 
Superior Maria Madalena Romano Batista Calapez 
Corrêa nesta Câmara Municipal, a partir do dia 1 
de abril de 2019, nos termos da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual 
redação. 

 
29 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 77, de 18 de abril de 2019] 

 
 
 

AVISO n.º 7134/2019 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho 

de assistente operacional, 
na área profissional de canalizador 

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 
dezembro de 2018, com Emanuel Oliveira Duarte, 
na categoria de Assistente Operacional da carreira 
geral de Assistente Operacional, na 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 2 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
8036/2016, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 121, de 27 de junho de 2016, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 

 
 

5 de dezembro de 2018. 
 

O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 78, de 22 de abril de 2019] 
 
 
 
 

AVISO n.º 7135/2019 
 

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 1 de 
março de 2019, com Catarina Diz de Almeida, 
João Carlos Rua Puga Fernandes Alves, Sofia 
Santos Gregório, Patrícia Maria Leão Moreira e a 
1 de abril de 2019, com Marta Isabel Silva 
Rodrigues da Costa, 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. 

 
2 de abril de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 78, de 22 de abril de 2019] 
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AVISO n.º 7136/2019 
 

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 
março de 2019, com Cristina Isabel Ramalho 
Correia, Maria José Pereira de Almeida Cachaço, 
a partir de 01 de abril de 2019 com Ana Sofia 
Miranda Martins 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 05 
de dezembro de 2017, para constituição de 
vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado. 

 
2 de abril de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 78, de 22 de abril de 2019] 

 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 214/2019 
 
 

Iniciativa Jardim.Mercado 2019 
 

Normas de Participação 
 
 
 















 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 235/2019 
 
 

Processo n.º 80/2015/DPMOTRU 
 

Plano de Pormenor da Quinta do Carmo 
 

Termos de Referência 
 
 
 






















































