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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

5.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 2 de maio de 2019 

 
 
 

TOMADA DE POSSE 
 

Tomada de posse da Representante Tânia Sofia 
Santos Portela, eleita pelo PS - Partido Socialista. 

 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA 
 

Renato Joaquim Alves, Presidente da Junta da 
União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, justificou a ausência à presente Sessão. 

 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Jorge Daniel Sousa Moreira Silva, eleito pelo PS - 
Partido Socialista, por Tânia Sofia Santos Portela. 
 
 
Álvaro Soares da Cunha, eleito pelo PS - Partido 
Socialista, por Maria João Ferreira Pinto. 
 
 
José Júlio Ferreira Falcão Ribeiro, eleito pelo PS - 
Partido Socialista, por Paulo Alexandre Teixeira 
Cunha. 
 
 
Sónia Andreia Dias Vaz Cardoso, eleita pelo PS - 
Partido Socialista, por João Filipe de Jesus Pinto. 
 
 
Ana Isabel Serras Santos Graça, eleita pelo 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, por 
Catarina Alexandra Soares Lopes. 
 
 
 

Glória Maria Trindade, Presidente da Junta da 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas, pelo substituto legal João 
Valente Breia 
 
 
Orlanda Maria Oliveira Rodrigues, Presidente da 
Junta de Freguesia de Loures, pela substituta 
legal Elisa Maria Rodrigues dos Santos Pinéu. 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 2.ª Reunião da 1.ª Sessão 
Extraordinária de Assembleia Municipal, realizada 
em 24 de janeiro de 2019 (Ata n.º 28). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
Projeto de Ata da 2.ª Sessão Extraordinária de 
Assembleia Municipal, realizada em 14 de março 
de 2019 (Ata n.º 31). 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

ADMISSÃO DE DOCUMENTOS 
 

Foram apresentados à Mesa da Assembleia 
Municipal 6 documentos.  
 
Foi o seguinte o resultado da votação da admissão 
dos documentos: 
 
 
Saudação, apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PS - Partido Socialista - 1.º de 
Maio - Novos tempos, novos desafios. 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Moção, apresentada pelo Representante do BE - 
Bloco de Esquerda - Pelo Combate à Violência de 
Género. 
 
(Admitida por unanimidade) 
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Recomendação apresentada pelo Representante 
do BE - Bloco de Esquerda - Sobre o combate às 
alterações climáticas. 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Moção, apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PS - Partido Socialista - Pela 
transferência de competências da Administração 
Central. Reforço da autonomia local. 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Moção, apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata - Pela divulgação e promoção da 
Cultura em Loures. 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Recomendação, apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata - Por um Plano Estratégico para a 
Mobilidade Pedonal. 
 
(Admitida por unanimidade) 

 
 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PS - Partido Socialista. 

 
1.º de Maio - Novos tempos, novos desafios 

 
No âmbito das comemorações do 1.º de Maio, os 
eleitos do Partido Socialista na Assembleia 
Municipal de Loures, apresentam a seguinte 
saudação: 
 
1.º de Maio, de festa, de memória e de luta por um 
futuro melhor! 
 
Um futuro melhor, que se pretende rejuvenescido 
com um capital de esperança. Alicerçado em 
novos horizontes, com nova ambição de progresso 
social, cultural e económico. Caldeado pelo 
aprofundamento da democracia e participação 
cívica na luta pelos direitos dos trabalhadores. 
 

É isto o 1.º de Maio. Um futuro melhor e uma 
enorme ambição de progresso social, cultural e 
económico. Foi também isto que aconteceu a 1 de 
maio de 1886 na greve iniciada em Chicago, com 
o objetivo de conquistar melhores condições de 
trabalho, reivindicando-se então a redução da 
jornada diária de trabalho que chegava a 17 horas, 
para 8 horas diárias. 
 
Foi este o desafio, naquele que foi o primeiro 1.º 
de Maio, uma jornada de trabalho com menos 
horas. 
 
No passado, tal como no presente e no futuro, a 
jornada de trabalho está na ordem do dia. 
 
É que a vida tem de ter mais vida para viver. É 
também essa a conquista de Abril. 
 
O tempo é um direito essencial que importa 
defender nos tempos modernos. O tempo que as 
novas tecnologias permitem interromper sem 
respeito pela família, o lazer ou o descanso. 
Lutamos pelo tempo de estar com os filhos e com 
os amigos. O tempo a viver. 
 
E é este tempo a viver que nos levanta 
preocupações quando temos, em muitos casos, 
uma postura empresarial, que aproveita as novas 
tecnologias, nomeadamente as plataformas 
comunicacionais e interativas para promover a 
desregulamentação total dos horários de trabalho. 
 
Por isso, neste 1.º de Maio de 2019, não podemos 
deixar de saudar a medida implementada por este 
Governo, visando a redução do horário de trabalho 
na função pública de 40 horas para 35 horas 
semanais. 
 
E de tudo isto foi feito este 1.º de Maio de 2019. 
Festas populares, desfiles e manifestações, ou 
simples fruição de um feriado. 
 
Foi, em suma, uma expressão dos afetos que 
perpassaram pelo nosso sentir, enquanto povo, 
que é um exemplo coletivo de empreendedorismo 
e conquista de novos horizontes e que por isso 
luta e trabalha por um futuro melhor. 
 
E por isso não será de mais lembrar que este 1.º 
de Maio também é o mês das eleições europeias, 
a realizar no próximo dia 26 de maio, onde se 
debatem narrativas políticas muito diferentes. 
 
Neste contexto, o populismo fácil e demagógico, 
que tem vindo paulatinamente a instalar-se na 
Europa e também em Portugal, é o inimigo 
daqueles que defendem os ideais democráticos e 
uma Europa de inclusão e coesão social. Uma 
Europa solidária. Uma Europa construída com 
base no referencial dos direitos humanos. 
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E por falar numa Europa de inclusão e solidária, 
tendo em conta que alguma da estrutura narrativa 
que alicerça o populismo fácil e demagógico, que 
faz o seu percurso nestas eleições europeias, 
também passa pela imigração, não podemos 
deixar de salientar a estratégia de inclusão levada 
a cabo pelo atual Governo e que teve no Concelho 
de Loures, mais concretamente na Bobadela, mais 
uma expressão clara desse empenho numa 
estratégia de inclusão, que foi a recente 
construção de um novo centro de acolhimento 
para os refugiados, complementando assim o que 
já existe em espaço próximo. 
 
Por isso não podemos deixar de saudar os 
fundadores desta Europa e apelar à participação 
neste ato eleitoral. 
 
Há caminho a percorrer, mas um futuro melhor 
também passa pela participação num espaço 
Europeu consciente do seu papel no mundo, e que 
seja promotor do desenvolvimento e progresso 
social, cultural e económico, caldeado pelo 
aprofundamento da democracia e participação 
cívica. 
 
Um futuro melhor com a esperança nos “braços”, 
que ainda “abraçam” o 25 de Abril da nossa 
esperança coletiva, há poucos dias também 
comemorado, sendo que em Loures, para além de 
iniciativas locais, teve um ponto alto, precisamente 
neste mesmo espaço onde estamos, as 
instalações da Assembleia Municipal, onde 
pontificaram intervenções cujos conteúdos, pela 
sua diversidade democrática, dignificaram uma 
das maiores conquistas do 25 de Abril; o Poder 
Local. 
 
O Poder Local, enquanto promotor do 
desenvolvimento e progresso social, cultural e 
económico, caldeado pelo aprofundamento da 
democracia e participação cívica, sendo por isso 
um dos principais alicerces para um futuro melhor. 
 
E por isso, um capital de esperança alicerçado em 
novos horizontes e com uma enorme ambição de 
progresso social, cultural e económico, caldeado 
pelo aprofundamento da democracia e 
participação cívica, alicerçado em novas políticas, 
consubstanciadas em torno de: 
 
- Aumento do Salário Mínimo Nacional, 

negociado em sede de concertação social; 
- Redução do horário de trabalho na função 

pública de 40 horas para 35 horas; 
- Disponibilização de manuais escolares 

gratuitos; 
 
 

- Eliminação da discriminação no acesso à 
adoção, privilegiando a capacidade afetiva; 

- Eliminação do trabalho precário no Estado; 
- Medidas visando igualdade remuneratória 

entre mulheres e homens; 
- Valorização das longas carreiras contributivas; 
- Aumento das pensões; 
- Reversão das privatizações dos transportes 

públicos urbanos; 
- Fim das execuções fiscais sobre a casa de 

morada de família; 
- Alívio do IRS para as famílias; 
- Introdução da dedução fixa por filho no IRS; 
- Atribuição automática da tarifa social de 

energia; 
- Redução das taxas moderadoras no SNS; 
- Redução do IVA da restauração; 
- Redução do pagamento especial por conta; 
- Fim das restrições no acesso à procriação 

medicamente assistida; 
- Extinção da contribuição extraordinária de 

solidariedade; 
- Criação do IRS automático; 
- A Lei da paridade e a sua projeção para uma 

intervenção maior das mulheres na política e 
cidadania. 

 
 
E tudo isto, contrabalançado com contas públicas 
sustentáveis e com o mais baixo défice da 
democracia portuguesa. 
 
E são estes os princípios que defendemos para 
todos e em particular para os Lourenses ou para 
quem trabalha em Loures. Defesa intransigente 
dos direitos, mais emprego e melhor emprego. 
Também assim se honra o dia do trabalhador. 
 
 
Viva o 1.º de Maio, viva o Trabalhador. 

 
 

Loures, 2 de maio de 2019 
 

Os eleitos do Partido Socialista 
na Assembleia Municipal de Loures 
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MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Representante do BE - 
Bloco de Esquerda. 

 
Pelo Combate à Violência de Género 

 
Considerando que: 
 
(i) O combate à violência de género é um dos 

maiores desafios das nossas sociedades; 
 
(ii) A violência de género toma várias formas, 

sendo Portugal assolado por um número de 
crimes de violência doméstica e violação muito 
elevado e maioritariamente direcionado contra 
mulheres, que devem fazer ponderar as 
medidas implementadas até hoje e novas 
formas de combater este flagelo; 

 
(iii) Segundo o Observatório de Mulheres 

Assassinadas da UMAR, nos últimos 15 anos 
morreram 503 mulheres e cerca de 600 foram 
vítimas de tentativas de assassinato. No 
mesmo período, mais de 1000 crianças 
ficaram órfãs; 

 
(iv) Em 2018, registaram-se, em Portugal, 29.734 

participações do crime de Violência 
Doméstica; 

 
(v) Por outro lado, a violência doméstica é o crime 

contra as pessoas que mais mata em 
Portugal. Este crime continua a assumir-se 
como uma das principais formas de 
criminalidade, sendo que, nos crimes contra 
as pessoas, é apenas superado em número 
de ocorrências, pelo crime de ofensa à 
integridade física simples, segundo dados do 
Relatório Anual de Segurança Interna de 2017 
(RASI 2017). 

 
(vi) Apesar de, passados 18 anos, ser pacífico na 

sociedade portuguesa o mérito de se ter 
tornado a violência doméstica crime público, 
apesar das inúmeras campanhas de 
sensibilização, apesar de todas as denúncias, 
o crime de violência doméstica continua a ter 
uma prevalência muito grande; 

 
(vii) Só este ano, 2019, já foram assassinadas 14 

mulheres, 1 homem e 1 criança em contexto 
de violência doméstica e de relações de 
intimidade. Nestes casos, existiam já 
processos, queixas, tentativas de pedir ajuda 
que não foram ouvidas por ninguém. O 
sistema que deveria apoiar as vítimas de 
violência doméstica continua a falhar 
redondamente; 

(viii) Por outro lado, o crime de violação atinge, 
sobretudo, mulheres e crianças. Apesar da 
neutralidade prevista no tipo legal de violação 
quanto ao género da vítima, este crime é, 
indubitavelmente, uma forma de violência de 
género, e uma das mais invisíveis. 

 
(ix) Em Portugal, de acordo com os dados do 

RASI 2017, as participações do crime de 
violação aumentaram, de 2016 para 2017, 
21,8% e foram apresentadas 408 queixas às 
forças de segurança. Segundo a mesma fonte, 
a esmagadora maioria de agressores 
enquadra-se em relações de proximidade 
familiar ou de conhecimento, sendo por isso 
falsa a ideia de que o crime de violação é 
cometido por estranhos; 

 
(x) Neste quadro, afigura-se a necessidade de um 

debate aprofundado e sério da sociedade 
portuguesa, que ouça com mais atenção as 
várias organizações que trabalham 
diariamente com estes casos de violência, 
bem como organizações internacionais, 
profissionais da justiça, entre outros; 

 
(xi) O parlamento português tem tido, em especial 

no último ano, várias discussões e 
apresentação de várias iniciativas legislativas 
referentes a esta problemática específica da 
violência doméstica e violação, de onde 
destacamos: 

 
a. Projeto de Lei 976/Xlll (BE) - Altera o Código 

Penal, reforçando o combate à violência 
doméstica, sexual e sobre menores (46.ª 
alteração ao Código Penal); 

 
b. Projeto de Lei 977/XIll (BE) - Altera o Código 

de Processo Penal, alargando a possibilidade 
de aplicação de prisão preventiva e limitando a 
aplicação da figura da suspensão provisória 
de processo (31.ª alteração ao Código de 
Processo Penal); 

 
c. Projeto de Lei 978/Xlll (BE) - Cria os Juízos de 

Violência Doméstica; 
 
d. Projeto de Lei 1013/Xlll (PAN) - Procede à 

alteração do artigo 41.º da Lei n.º 112/2009, 
de 16 de setembro, reforçando os trâmites de 
cooperação das entidades empregadoras com 
os trabalhadores vítimas de violência 
doméstica; 

 
e. Projeto de Lei 1017/Xlll (CDS) - Altera o 

Código Civil, criando a indignidade sucessória 
dos condenados por crimes de violência 
doméstica ou maus tratos; 
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f. Projeto de Lei 1047/Xlll (PAN) - Altera o 
Código Penal, nomeadamente o crime de 
violação, adaptando a legislação à Convenção 
de Istambul ratificada por Portugal; 

 
g. Projeto de Lei 1058/XllI (BE) - Procede à 

alteração dos crimes de violação e coação 
sexual no Código Penal, em respeito pela 
Convenção de Istambul (47.ª alteração ao 
Código Penal); 

 
h. Projeto de Lei 1105/XIll (BE) - Possibilita a 

aplicação de imposição de condutas ou a 
proibição de contacto quando há fortes 
indícios da prática do crime de perseguição 
(33.ª alteração do Código de Processo Penal). 

 
(xii) Parte das propostas estão em especialidade, 

outras foram já rejeitadas, mas, no geral, o 
que se tem depreendido do debate público 
sobre estas matérias é que existe pouca 
vontade política para fazer alterações à 
legislação. O argumento tem sido de que é 
preciso investir mais na formação dos e das 
profissionais; 

 
(xiii) Concordando com a necessidade permanente 

de existir formação, os números indicam 
claramente que isso não chega. Tudo o que 
se fizer neste âmbito, seja de nível nacional 
ou local, será sempre pouco enquanto o 
número de femicídios for tão elevado; 

 
(xiv) Lembramos que, desde 2007, o Bloco de 

Esquerda propõe a criação de equipas 
multidisciplinares especializadas nas várias 
fases do processo e nas várias entidades. 
Apenas agora o Governo está a dar início a 
este caminho: é positivo, mas já vem tarde; 

 
(xv) A gravidade da situação não se coaduna com 

o rejeitar de possíveis alterações à legislação, 
ora porque haverá sempre juízes ou juízas 
que tomam más decisões, ora porque o que é 
preciso mudar são as mentalidades. Ignorar, 
por exemplo, que o enquadramento legal atual 
potencia as penas suspensas para penas 
abaixo de 5 anos para este tipo de crimes é 
deixar as vítimas expostas a mais violência. 

 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 5.ª Sessão Extraordinária de 2 de maio 
de 2019, delibera: 
 
1. Exigir ao Governo e à Assembleia da 

República que tomem o combate à violência 
de género como prioridade política efetiva; 

 

2. Instar aos respetivos órgãos de soberania a 
procederem às seguintes medidas: 

 
a. Alteração das molduras penais para os crimes 

de violência doméstica, sexual e contra 
menores; 

 
b. Adequação do Código Penal à Convenção de 

Istambul, cumprindo as recomendações do 
GREVIO no último relatório sobre a aplicação 
da Convenção em Portugal, estabelecendo o 
consentimento como linha vermelha do crime 
de violação e consagrando o crime de violação 
como crime público; 

 
c. Extensão da aplicação de prisão preventiva a 

crimes de violência doméstica e proibir a 
aplicação do instituto da suspensão provisória 
do processo a este tipo de crimes; 

 
d. Garantir a articulação entre o processo crime e 

o processo de regulação das 
responsabilidades parentais (quando exista). 
Não é possível separar estes dois processos, 
deixando as vítimas mais vulneráveis perante 
o agressor; 

 
e. Aplicação das medidas de coação “proibição 

de contacto e imposição de condutas” ao 
crime de perseguição (stalking), pois é um 
passo para garantir a proteção da vítima 
durante a fase de inquérito. 

 
3. Instar o Governo a acelerar os processos de 

formação e sensibilização dos e das várias 
agentes nos processos de violência: juízes e 
magistrados, forças de segurança, assistentes 
sociais, técnicos de saúde. 

 
4. Instar o Governo a iniciar o processo de 

debate alargado para a criação de equipas 
multidisciplinares especializadas. 

 
 
A presente moção a ser aprovada deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 
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O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 2 de maio de 2019 

 
Carlos Gonçalves 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Representante do BE - Bloco de Esquerda e 
do Representante do PAN - Pessoas-Animais-
Natureza, e as abstenções dos demais 
Representantes) 

 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pelo Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Sobre o combate às alterações climáticas 

 
Um recente trabalho elaborado pelo IPMA veio 
tornar público que a temperatura média em 
cidades como Lisboa, Bragança, Coimbra, 
Santarém ou Beja está a subir, desde 1950, ao 
ritmo de 0,2 graus Celsius por década. Também 
em cada período de dez anos, a precipitação está 
a diminuir ao ritmo de 40 milímetros e as secas 
estão a tornar-se mais frequentes. 
 
Estes e outros estudos confirmam riscos climáticos 
prováveis e apontam para medidas que deverão 
ser implementadas no âmbito de planos 
municipais de adaptação às alterações climáticas. 
 
As entidades locais, como os municípios, têm um 
papel decisivo no combate às alterações 
climáticas, tendo até em conta que as áreas 
urbanas (onde vive hoje grande parte da 
população) são as principais emissoras de gases 
de efeito de estufa, devido principalmente à 
conversão e utilização da energia. 
 
Um melhor planeamento territorial, a maior 
eficiência das infraestruturas urbanísticas e 
mudanças ao nível da mobilidade e do uso dos 
recursos naturais são imperativos a concretizar na 
gestão das áreas urbanas. 
 
Para além da elaboração de cartas de zonamento 
climático local em cada município e da criação 
duma rede de monitorização climática à escala 
municipal, a instalação de painéis informativos 
sobre conforto bioclimático e qualidade do ar e a 
criação de redes de participação cidadã a partir de 
certas áreas do território, é também imprescindível 
a elaboração de uma Estratégia Municipal de 
Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC). 

Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 5.ª Sessão Extraordinária de 2 de maio 
de 2019, delibera recomendar ao executivo 
camarário que: 
 
1- Proceda à instalação de painéis informativos 

sobre conforto bioclimático e qualidade do ar 
em todas as freguesias do concelho. 

 
2- Sejam amplamente divulgados pelas escolas e 

espaços municipais os materiais didáticos e 
publicações disponíveis para ajudar à 
compreensão da necessidade de estratégias 
de adaptação às alterações climáticas. 

 
 
A presente recomendação, a ser aprovada, deverá 
ser remetida às seguintes entidades: 
 
- Presidente da República 
- Primeiro-Ministro 
- Ministério do Ambiente e Transição Energética 
- Grupos Parlamentares da Assembleia da 

República 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 

 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 2 de maio de 2019 

 
Carlos Gonçalves 

 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista, do Grupo de Representantes da 
CDU - Coligação Democrática Unitária, da 
Representante do CDS-PP - Partido Popular e 
do Representante do PPM - Partido Popular 
Monárquico, e os votos a favor dos demais 
Representantes) 
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MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PS - Partido Socialista. 

 
Pela Transferência de Competências 

da Administração Central 
Reforço da autonomia local 

 
Tendo em conta o previsto na alínea b), n.º 2, do 
artigo 4.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, (Lei 
quadro da transferência de competências para as 
autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais), bem como o espírito e teor da 
Recomendação apresentada pela Comissão de 
Descentralização, Freguesias, Fundos 
Comunitários e Modernização Administrativa, na 
Assembleia Municipal de Loures de 28 de 
fevereiro de 2019. 
 
 
Considerando que: 
 
1.º O Programa do XXI Governo Constitucional 

estabeleceu como prioridade a transformação 
do modelo de funcionamento do Estado, numa 
perspetiva estratégica de desenvolvimento 
económico, cultural, social e político, 
enquadrada por um pensamento reformista, 
que tem como cenário de fundo o 
aprofundamento da autonomia local, abrindo 
assim as portas à desejada transferência de 
competências da administração direta e 
indireta do Estado para patamares de 
governança mais próximos dos cidadãos, tal 
transferência, com caráter universal e 
definitivo, ocorrerá a partir de 2019 e estará 
concluída até 1 de janeiro de 2021; 

 
2.º A descentralização de competências, 

enquanto pensamento reformista, 
materializado através da transferência de 
competências da Administração Central para a 
Administração Local, vai ao encontro da 
concretização dos princípios da 
subsidiariedade, da autonomia das autarquias 
locais e da descentralização democrática da 
administração pública, plasmados no n.º 1 do 
artigo 6.º da Constituição, reforçando deste 
modo o contexto e amplitude do Estado de 
direito e o aprofundamento do próprio conceito 
de democracia; 

 
 
 
 
 
 
 

3.º O reforço da autonomia local prevê não só a 
transferência de competências da 
administração direta e indireta do Estado para 
as autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais, mas também a possibilidade 
de se proceder à redistribuição de 
competências entre a administração 
autárquica, fortalecendo assim o papel das 
freguesias, cujo dinamismo e capacidade de 
inovação constitui atualmente um património 
político de elevado valor acrescentado, dada a 
sua capacidade de rasgar novos horizontes, e 
por essa via promover uma maior coesão do 
território, que deve ser sempre acompanhada 
dos adequados meios humanos, patrimoniais 
e financeiros; 

 
4.º Portugal está entre os países mais centralistas 

da União Europeia, a transferência de 
competências é o início de um caminho que 
visa a melhoria da qualidade prestada pelo 
serviço público e por isso tem em conta o 
melhor interesse dos cidadãos e das 
empresas, que procuram na administração 
pública respostas mais rápidas e adequadas; 

 
5.º Neste quadro reformista e descentralizador, 

têm vindo a surgir diplomas setoriais 
subsequentes, de acordo com o previsto no 
número 1 do artigo 4.º da Lei n.º 50/2018, de 
16 de agosto, sendo que os diplomas mais 
recentes, foram os Decreto-Lei n.º 57/2019, 
que reforça as competências das freguesias, e 
o Decreto-Lei n.º 58/2019 que concretiza o 
quadro de transferência de competências para 
as autarquias locais e entidades 
intermunicipais, ambos os diplomas legais de 
30 de abril. 

 
6.º A Associação Nacional de Municípios 

Portugueses (ANMP) integra a Comissão de 
Acompanhamento da Descentralização, 
destinada a acompanhar e avaliar a 
adequabilidade dos recursos financeiros de 
cada área de competências transferidas para 
as Autarquias Locais e as Entidades 
Intermunicipais no âmbito da descentralização 
da Administração Pública, que terá na sua 
composição, para além da ANMP, os 
representantes de todos os grupos 
parlamentares, e por parte do Governo, os 
responsáveis pelas áreas das Finanças, 
Administração Interna, Educação, Saúde, 
Cultura, Infraestruturas e Habitação, 
Agricultura, Florestas e Desenvolvimento 
Rural, e Mar, de acordo com o estipulado no 
n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, e que por esta via há um canal de 
comunicação privilegiado, através da 
participação da ANMP; 
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7.º A natureza, composição e, sobretudo, o 
objetivo desta Comissão de Acompanhamento 
da Descentralização, que pretende avaliar a 
adequação dos recursos financeiros às 
necessidades setoriais de cada área, visa 
responder às legítimas dúvidas que podem ser 
suscitadas, nomeadamente no que concerne 
às componentes de investimentos em 
equipamentos e infraestruturas, bem como no 
necessário enquadramento das estratégias de 
proximidade e organização dos próprios 
serviços; 

 
8.º Nos termos do previsto na alínea b), n.º 2, do 

artigo 4.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, 
“Até 30 de junho de 2019, as autarquias locais 
e entidades intermunicipais que não 
pretendam a transferência das competências 
no ano de 2020 devem observar o 
procedimento referido na alínea anterior.”, ou 
seja, comunicar esse facto à Direção Geral 
das Autarquias Locais, após prévia 
deliberação da Assembleia Municipal. 

 
9.º O Partido Socialista, no contexto do debate 

autárquico, no plano do Município de Loures, 
concordou conscientemente e de forma 
responsável em não aceitar em 2019, a 
transferência de competências para as 
autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais, por forma a que tivéssemos 
todo o ano de 2019 para preparar e 
implementar um plano de trabalho, que 
enquadrasse esta estratégia reformista e a 
sua adequação à realidade da estrutura e 
funcionamento dos serviços municipais, mas 
com o objetivo de esta transferência de 
competências ser implementada em 2020, 
com o devido enquadramento orçamental; 

 
10.º Foi neste sentido que o Partido Socialista 

entendeu e enquadrou a natureza e alcance 
do Despacho do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, n.º 332/2018, de 27 de 
novembro, relativo à constituição de um grupo 
de trabalho, a quem foram atribuídas tarefas 
específicas elencadas no despacho citado, 
relacionadas com a transferência de 
competências para as autarquias locais e 
entidades intermunicipais; 

 
11.º E foi também à luz deste entendimento, que 

os eleitos do Partido Socialista enquadraram o 
teor da recomendação da Comissão de 
Descentralização, Freguesias, Fundos 
Comunitários e Modernização Administrativa, 
na Assembleia Municipal de Loures de 28 de 
fevereiro de 2019. 

 

Face ao exposto, os eleitos do Partido Socialista, 
na Assembleia Municipal de Loures, no âmbito da 
sua 5.ª Sessão Extraordinária, realizada a 2 de 
maio de 2019, consideram que estão criadas as 
condições para assumirmos uma posição clara no 
sentido de uma decisão política de assunção das 
novas competências, no contexto da Lei n.º 
50/2018 e Diplomas legais subsequentes, que 
vincule um compromisso já com efeitos para 2020. 
 
 
A presente moção a ser aprovada deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
Câmara Municipal de Loures 
Assembleia da República 
Juntas de Freguesia do Concelho de Loures 
Associação Nacional de Municípios Portugueses 
ANAFRE 

 
 

Loures, 2 de maio de 2019 
 

Os eleitos do Partido Socialista 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária e do Representante do 
BE - Bloco de Esquerda, a abstenção do 
Representante do PAN - Pessoas-Animais-
Natureza e os votos a favor dos demais 
Representantes) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata. 

 
Pela Divulgação e Promoção da Cultura 

em Loures 
 

Considerando que o Município de Loures possui 
inúmeros espaços de publicidade espalhados pelo 
território de Loures. 
 
Considerando que os supracitados espaços de 
publicidade, utilizados pelo município, são um 
importante meio de transmissão de informação 
que chega a muitos milhares de munícipes. 
 
Considerando que a cultura é um dos mais 
importantes patrimónios de uma população. 
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Considerando que a publicitação de atividades 
culturais é, no mínimo, tão importante quanto a 
transmissão de informações de teor ideológico. 
 
Considerando que a promoção de atividades 
culturais deve ser sempre tida em conta por um 
município com uma visão moderna da gestão 
municipal. 
 
Considerando que a promoção de peças culturais 
da autoria de artistas do Concelho ajuda a 
promover a própria identidade cultural do 
município. 
 
 
Vem a Assembleia Municipal de Loures: 
 
1- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que 

proceda, com início nos próximos seis meses, 
à utilização dos espaços de publicidade do 
município já existentes (habitualmente usados 
para propaganda política camarária) para 
promoção de eventos culturais bem como para 
realização de exposições itinerantes com 
obras, preferencialmente da autoria de artistas 
do concelho, tendo em vista o reforço da 
divulgação da oferta cultural proporcionada a 
todos os munícipes e a divulgação do melhor 
que se faz em Loures nesta área. 

 
 

Loures, 2 de maio de 2019 
 

Os Representantes do Partido Social Democrata 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária, as abstenções da 
Representante do CDS-PP - Partido Popular e 
do Representante do BE - Bloco de Esquerda e 
os votos a favor dos demais Representantes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata. 

 
Por um plano estratégico 

para a Mobilidade Pedonal 
 

A mobilidade pedonal constitui uma das 
prioridades essenciais para o desenvolvimento de 
qualquer cidade, não apenas pela vantagem 
ambiental, inevitavelmente ligada à promoção de 
uma vida saudável, mas também para fazer face à 
dificuldade de transportes sentida em curtas 
distâncias, principalmente quando falamos de 
cidades inseridas em concelhos metropolitanos 
com áreas densamente povoadas e com 
preocupações de desenvolvimento e evolução 
para o bem-estar dos seus munícipes. 
 
Loures é ainda hoje um concelho apenas 
parcialmente acessível por via pedonal. Isto, num 
território, onde o tema dos acessos é um tema de 
elevadíssima importância e interesse, entende-se 
que deva ser da maior prioridade deste município 
que este tema seja resolvido, de forma séria e 
eficaz, o mais depressa possível. 
 
A esse propósito o Município de Loures tem vindo 
a criar várias soluções nesse sentido, privilegiando 
determinadas áreas nevrálgicas, enquadráveis em 
termos de requalificação de centros urbanos, aí 
centrando o seu investimento no redefinir dos 
figurinos de artérias principais, em detrimento de 
outras áreas igualmente prioritárias, como sejam a 
simples circulação foras desses grandes centros. 
 
Aliás, por isso, temos assistido a variadíssimas 
obras ao longo de todo o concelho, 
nomeadamente em Loures, Camarate e 
Moscavide, sendo o propósito da sua 
requalificação também o facilitamento do acesso 
pedonal. 
 
Porém, na área territorial do Município 
continuamos a assistir, em inúmeras localidades, e 
até mesmo em zonas, apelidadas de menos 
nobres, dos maiores centros urbanos a 
transeuntes em movimento em pleno asfalto, por 
inexistência de um simples passeio ou área 
reservada para o efeito. 
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Nesse sentido: 
 
Recomenda a Assembleia Municipal de Loures: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures apresente, no 
prazo máximo de seis meses, um plano 
estratégico para a Mobilidade Pedonal no 
Município de Loures definindo todas as zonas nas 
quais devem ser criadas soluções para a 
circulação pedonal no Município. 

 
 

Loures, 2 de maio de 2019 
 

Os Representantes do Partido Social Democrata 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra 
dos Representantes Carlos Manuel do Carmo 
Gomes e Mário Rui Pedroso Pina, as 
abstenções do Grupo de Representantes da 
CDU - Coligação Democrática Unitária, do 
Representante do BE - Bloco de Esquerda, e os 
votos a favor dos demais Representantes) 

 
 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
DA CÂMARA MUNICIPAL 

NAS JUNTAS DE FREGUESIA 
 

Proposta de aprovação do Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesia, no 
âmbito de colaboração na recolha de resíduos. 
 
(Autorização, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 182/2019 

 
[Aprovada na 35.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 10 de abril de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais; 

B. Os contratos interadministrativos visam regular 
relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências; 

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade, da não 
discriminação, da estabilidade, da 
prossecução do interesse público, da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos; 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo; 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações; 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações; 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas; 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
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atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual; 

 
I. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) 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; 

 
J. Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-

Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 
17 de junho, que aprova o regime geral de 
gestão de resíduos (RGGR), a 
responsabilidade pela recolha e gestão dos 
resíduos urbanos que não exceda 1.100 l por 
produtor é assegurada pelos municípios; 

 
K. Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) são um serviço público não 
personalizado, de interesse local, dotado de 
autonomia técnica, administrativa e financeira 
e geridos sob a forma empresarial, no quadro 
da organização intermunicipal, inscrevendo-se 
na administração direta dos respetivos 
municípios; 

 
L. Nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do 

Regulamento de Resíduos Sólidos e Limpeza 
Pública, os SIMAR são a entidade gestora do 
serviço de remoção e deposição de resíduos 
sólidos urbanos no Município de Loures; 

 
M. A prossecução das atribuições das Autarquias 

Locais deve respeitar os princípios da 
descentralização administrativa, da 
subsidiariedade, da complementaridade, da 
prossecução do interesse público, da proteção 
dos direitos e interesses dos cidadãos e da 
colaboração com os particulares; 

 
N. A necessidade de aumentar a acessibilidade e 

proximidade dos cidadãos aos serviços 
municipais, com vista à criação de uma 
Administração Pública mais eficiente e eficaz; 

 
O. As Juntas e Uniões de Freguesias, pela sua 

proximidade e conhecimento direto dos 
problemas, podem efetuar com ainda mais 
eficiência e eficácia os serviços relacionados 
com o objeto do presente contrato; 

 

P. A conjugação de esforços das três entidades 
permite otimizar a gestão de resíduos, no 
sentido de diminuir as deposições em aterro e 
aumentar a taxa de desvio de recicláveis, 
contribuindo para o cumprimento das metas 
estabelecidas pelo Plano Estratégico para os 
Resíduos Urbanos (PERSU). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n..º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o modelo tipo do Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
- colaboração na recolha de resíduos - nas Juntas 
e Uniões de Freguesias, conforme minuta em 
anexo. 

 
 

Loures, 4 de abril de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com o voto contra do 
Substituto Legal da Presidente da Junta da 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas e os votos a favor dos 
demais Representantes) 
 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
nas Juntas e Uniões de Freguesias - colaboração 
na recolha de resíduos - encontra-se 
disponibilizado em Anexo, nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 
 

PROLONGAMENTO DOS TRABALHOS 
 

Às 23h56 foi, pelo Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal, proposta e unanimemente aceite a 
prossecução dos trabalhos da Sessão. 
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DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
DA CÂMARA MUNICIPAL 

NAS JUNTAS DE FREGUESIA 
(continuação) 

 
Proposta de aprovação do Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, 
para pavimentação da Rua José Augusto Gouveia, 
na Manjoeira. 
 
(Autorização, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 183/2019 

 
[Aprovada na 35.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 10 de abril de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

 
 
 
 
 

D. A par das regras estabelecidas pelo regime 
jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 
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J. A celebração de contratos administrativos 
adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A União das Freguesias de Santo Antão e São 

Julião do Tojal, no âmbito deste processo, 
manifestou interesse na celebração do 
Contrato Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de pavimentação da 
Rua José Augusto Gouveia, na Manjoeira. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) 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. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, 
conforme minuta em anexo. 

 
 
 
 
 
 
 

Loures, 3 de abril de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
- Investimento, na União das Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal, para pavimentação 
da Rua José Augusto Gouveia, na Manjoeira, 
encontra-se disponibilizado em Anexo, nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
Proposta de aprovação do Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho, para 
criação de pavimento confortável em vários 
arruamentos. 
 
(Autorização, nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 184/2019 

 
[Aprovada na 35.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 10 de abril de 2019] 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais. 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências. 
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C. À negociação, celebração, execução e 
cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público e 
da necessidade e suficiência dos recursos. 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo. 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações. 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações. 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas. 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual. 

 
 
 

I. Constituem atribuições do Município de 
Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro. 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato lnteradministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018. 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 
investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias. 

 
L. A União das Freguesias de Sacavém e Prior 

Velho, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do Contrato 
Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de criação de 
pavimento confortável em vários arruamentos 
da freguesia. 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

um trabalho de avaliação e estudo coordenado 
pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e 
que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
Município, tendo-se comprovado os requisitos 
previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 
115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) 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. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho, conforme 
minuta em anexo. 
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Loures, 3 de abril de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
- Investimento, na União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho, para criação de pavimento 
confortável em vários arruamentos da freguesia, 
encontra-se disponibilizado em Anexo, nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 
 

A Sessão terminou às 00h05 do dia 3 de maio de 
2019. 

 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 182/2019 
 
 

Descentralização de Competências 
 

Contrato Interadministrativo de delegação de competências da Câmara Municipal 
 

Colaboração na Recolha de Resíduos 
 
 
 
 



 

 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 
- COLABORAÇÃO NA RECOLHA DE RESÍDUOS - 

 
Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 
neste ato representado por …….... , adiante designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 
 
e 
 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, pessoa coletiva 
n.º 680009671, com sede na R. Ilha da Madeira, neste ato representada por ……... , adiante designado 
como SEGUNDO OUTORGANTE 
 
e 
 
Junta de Freguesia de …………. , pessoa coletiva de dreito público n.º ……… , com domicílio em ……. , 
neste ato representada por ……….. , adiante designado como TERCEIRO OUTORGANTE. 
 
 
Considerando que: 
 
• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, prevê a 

concretização da delegação de competências através da celebração de contratos interadministrativos, 
prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das freguesias e que pode efetuar-se em 
todos os domínios dos interesses próprios das populações das freguesias, em especial no âmbito dos 
serviços e das atividades de proximidade e do apoio direto às comunidades locais. 

 
• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e colaboração entre 

pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública uma maior flexibilidade e 
capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas exigências. 

 
• À negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios da igualdade, da 
não discriminação, da estabilidade, da prossecução do interesse público, da continuidade da prestação 
do serviço público e da necessidade e suficiência dos recursos. 

 
• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de competências estão ainda 
sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao Código do Procedimento 
Administrativo. 

 
 
Considerando ainda que: 
 
• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os órgãos 

das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando ativamente entre si no 
sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

 
• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com resultados 

positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução de delegação de 
competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias estão preparadas para 
continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade dos serviços prestados às 
populações; 

 
 



 

 
• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de corresponsabilização, 

cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com que todos os dias as autarquias locais são confrontadas; 

 
• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 
populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 
direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual; 

 
• A celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das Assembleias de 

Freguesia, quer das Assembleias Municipais (alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 1 do artigo 
16.º, alínea m) 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. 

 
 
Assim, e consíderando ainda: 
 
a) Que nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, que aprova o regime geral de gestão de 
resíduos (RGGR), a responsabilidade pela recolha e gestão dos resíduos urbanos que não exceda 
1.100 l por produtor é assegurada pelos municípios. 

 
b) Que o SEGUNDO OUTORGANTE é um serviço público não personalizado, de interesse local, dotado 

de autonomia técnica, administrativa e financeira e gerido sob a forma empresarial, no quadro da 
organização intermunicipal, inscrevendo-se na administração direta dos respetivos municípios. 

 
c) Que nos termos do n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, o 

SEGUNDO OUTORGANTE é a entidade gestora do serviço de remoção e deposição de resíduos 
sólidos urbanos no Município de Loures. 

 
d) Que nos termos do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, na sua redação atual, 

que estabelece o regime de gestão dos RCD (Resíduos de Construção e Demolição), a gestão dos 
RCD produzidos em obras particulares isentas de licença e não submetidas a comunicação prévia cabe 
à entidade responsável pela gestão de resíduos urbanos. 

 
e) Que nos termos do n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 40/2014, de 17 de fevereiro, na sua redação atual, 

que estabelece as normas para a correta remoção dos materiais contendo amianto, a gestão dos RCDA 
(Resíduos de Construção e Demolição contendo amianto) produzidos em obras particulares isentas de 
licenciamento e não sujeitas a comunicação prévia, cabe à entidade responsável pela gestão de 
resíduos urbanos. 

 
f) Que a prossecução das atribuições das Autarquias Locais deve respeitar os princípios da 

descentralização administrativa, da subsidiariedade, da complementaridade, da prossecução do 
interesse público, da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos e da colaboração com os 
particulares. 

 
g) A necessidade de aumentar a acessibilidade e proximidade dos cidadãos aos serviços municipais, com 

vista à criação de uma Administração Pública mais eficiente e eficaz. 
 
h) Que as Juntas de Freguesia, pela sua proximidade e conhecimento direto dos problemas, podem 

efetuar com ainda mais eficiência e eficácia os serviços relacionados com o objeto do presente contrato. 
 
i) A conjugação de esforços das três entidades permite otimizar a gestão de resíduos, no sentido de 

diminuir as deposições em aterro e aumentar a taxa de desvio de recicláveis, contribuindo para o 
cumprimento das metas estabelecidas pelo Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU). 

 
 
É livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato interadministrativo, que se 
subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 



 

Cláusula 1.ª 
Objeto do contrato 

 
O presente Contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os Outorgantes, visando 
garantir a recolha, eventual armazenamento temporário, transporte e entrega a destino final adequado de 
resíduos urbanos e provenientes de fluxos específicos, que pelo seu volume, forma, dimensão ou outras 
características, não possam ser recolhidos pelos meios normais de remoção. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Âmbito do contrato 

 
1. O presente contrato aplica-se às operações de recolha e eventual armazenamento temporário e 

transporte a destino final adequado dos resíduos identificados no número 2, sempre que resultantes das 
deposições nos locais identificados no número 3, ambos da presente cláusula. 

 
2. Nos termos do número anterior, e sem prejuízo do disposto no n.º 4, consideram-se resíduos 

abrangidos pelo presente contrato: 
 
a) Objetos domésticos volumosos fora de uso (colchões, sofás); 
 
b) Madeira (tábuas, portas, móveis, embalagens de madeira); 
 
c) Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (equipamentos de frio, eletrodomésticos, lâmpadas); 
 
d) Resíduos verdes (podas, troncos, ramagens, relvas); 
 
e) Têxteis; 
 
f) Componentes de automóveis (pneus, para-choques, baterias ou similares); 
 
g) Óleos lubrificantes usados; 
 
h) Metais; 
 
i) Embalagens contaminadas (baldes de tinta, de solventes, de diluentes). 
 
3. O presente contrato é aplicável à área de jurisdição da respetiva junta ou união de freguesias, 

nomeadamente nas áreas definidas pelos cantões de limpeza, ao abrigo do Acordo de Execução 
estabelecido entre o PRIMEIRO e TERCEIRO OUTORGANTES, bem como junto a equipamentos de 
recolha municipal, no caso de áreas servidas por contentores de utilização coletiva na via pública, ou no 
local onde é habitual colocar o contentor, nas áreas servidas por recolha porta-a-porta. 

 
4. Os resíduos referidos nas alíneas e), g), h) e i) do número 2 consideram-se abrangidos pelo presente 

contrato sempre que se encontrem junto a equipamentos de recolha municipal, no caso de áreas 
servidas por contentores de utilização coletiva na via pública, ou no local onde é habitual colocar o 
contentor, nas áreas servidas por recolha porta-a-porta, podendo igualmente ser recolhidos nas 
restantes áreas definidas pelos cantões de limpeza sempre que isso seja compatível com a capacidade 
de recolha do TERCEIRO OUTORGANTE. 

 
 

Cláusula 3.ª 
Exclusões 

 
Ficam excluídos deste contrato a recolha, transporte e deposição dos resíduos não incluídos na cláusula 
anterior, nomeadamente: 
 
a) Resíduos verdes resultantes do Acordo de Execução estabelecido entre o PRIMEIRO e TERCEIRO 

OUTORGANTES; 
 
 



 

b) Resíduos de Construção e Demolição (RCD) e RCD contendo Amianto (RCDA), produzidos em obras 
particulares isentas de licença e não submetidas a comunicação prévia; 

 
c) Resíduos comerciais equiparados a RSU: os resíduos provenientes do setor de serviços ou de 

estabelecimentos comerciais ou do setor de serviços com uma administração comum relativa a cada 
local de produção que, pela sua natureza ou composição sejam semelhantes aos resíduos sólidos 
domésticos, desde que, a produção diária não exceda 1.100 l e que não sejam considerados como 
perigosos na Lista Europeia de Resíduos (LER); 

 
d) Resíduos industriais equiparados a RSU: os resíduos provenientes de atividades acessórias das 

unidades industriais que, pela sua natureza ou composição sejam semelhantes aos resíduos sólidos 
domésticos, nomeadamente de cantinas e de escritórios, desde que, a produção diária não exceda 
1.100 l por produtor e que não sejam considerados como perigosos na LER; 

 
e) Resíduos hospitalares não perigosos e perigosos: os resíduos produzidos em unidades de prestação de 

cuidados de saúde, incluindo as atividades médicas de diagnóstico, prevenção e tratamento da doença, 
em seres humanos ou em animais, e ainda as atividades de investigação relacionadas e cuja produção 
diária não exceda 1.100 l por produtor e que não sejam considerados como perigosos na LER ou que 
não estejam contaminados, nos termos da legislação em vigor; 

 
f) Resíduos provenientes da atividade agropecuária: os resíduos produzidos na agricultura e pecuária, 

incluindo resíduos de madeira e plástico, cuja produção diária não exceda 1.100 l por produtor e que 
não sejam considerados como perigosos na LER; 

 
g) Resíduos sólidos urbanos, resíduos orgânicos, resíduos da recolha seletiva - vidro, cartão, plásticos e 

metais, cuja recolha é da responsabilidade e competência dos SIMAR e que estão acondicionados em 
contentores adequados aos fins; 

 
h) RCD, incluindo RCDA, provenientes de obras de responsabilidade exclusiva do TERCEIRO 

OUTORGANTE. 
 
 

Cláusula 4.ª 
Princípios 

 
1. Este contrato não vem modificar, restringir ou excecionar atribuições do Município ou da Freguesia 

legalmente fixados. 
 
2. A negociação, celebração execução e cessação do presente contrato obedece aos princípios da 

subsidiariedade, da estabilidade, da prossecução do interesse público, da necessidade e suficiência de 
recursos e da boa administração. 

 
3. Nas relações entre os OUTORGANTES vigoram os princípios da transparência, boa-fé, lealdade e 

cooperação, pautados por critérios e eficiência na prossecução do interesse público. 
 
4. O presente contrato obedece ao princípio da proteção da saúde humana e do ambiente, tendo como 

objetivo prioritário evitar e reduzir os riscos para a saúde humana e para o ambiente, garantindo que a 
recolha, o transporte e o armazenamento temporário sejam realizados recorrendo a processos ou 
métodos que não sejam suscetíveis de gerar efeitos adversos sobre o ambiente, nomeadamente 
poluição da água, do ar, do solo, afetação da fauna ou da flora, ruído ou odores ou danos em quaisquer 
locais de interesse e na paisagem. 

 
5. Este contrato orienta-se pelo princípio da hierarquia da gestão de resíduos, devendo todas as 

operações de gestão de resíduos por este abrangidas respeitar a seguinte ordem de prioridades: 
 
a) Preparação para reutilização; 
 
b) Reciclagem; 
 
c) Outros tipos de valorização; 
 
d) Eliminação. 



 

CLÁUSULA 5.ª 
Obrigações do primeiro outorgante 

 
1. Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 
 
a) Disponibilizar ao TERCEIRO OUTORGANTE meios de acondicionamento necessários e suficientes 

para garantir o eventual armazenamento temporário dos resíduos enunciados nas alíneas f) a i) do 
número 2 da Cláusula 2.ª, de acordo com o ANEXO I; 

 
b) Assegurar o transporte e destino final dos resíduos enunciados nas alíneas f) a i) do número 2 da 

Cláusula 2.ª, provenientes do armazenamento temporário; 
 
c) Disponibilizar ao TERCEIRO OUTORGANTE uma viatura com caixa de carga para garantir as 

operações de transporte dos resíduos recolhidos, conforme características técnicas do ANEXO II; 
 
d) Assegurar os encargos relativos a seguro automóvel, revisões, manutenções, inspeções e certificações 

obrigatórias das viaturas cedidas ao abrigo do presente contrato, conforme disposto na alínea b) da 
presente Cláusula; 

 
e) Transferir atempadamente para o TERCEIRO OUTORGANTE os encargos previstos na Cláusula 8.ª; 
 
f) Assegurar, conjuntamente com o SEGUNDO OUTORGANTE, a adequada sensibilização ao 

TERCEIRO OUTORGANTE no que respeita a boas práticas de triagem, transporte e armazenamento 
temporário de resíduos, nos termos melhor definidos na Cláusula 9.ª do presente contrato; 

 
g) Assegurar a formação de condutores e utilizadores da viatura cedida ao abrigo do presente contrato, 

relativamente à operação do chassis e da superestrutura, compreendendo o funcionamento, cuidados a 
observar, verificações e operações de manutenção imputáveis ao TERCEIRO OUTORGANTE; 

 
h) Garantir a colocação e remoção dos elementos de identificação e decoração da viatura cedida ao abrigo 

do presente contrato, não podendo os mesmos ser alterados sem o seu consentimento prévio; 
 
i) Assegurar a manutenção preventiva e curativa do chassis e superestrutura (exceto anomalias ou danos 

imputáveis ao TERCEIRO OUTORGANTE), da viatura cedida ao abrigo do presente contrato; 
 
j) Assegurar a substituição de 2 (dois) jogos de pneus para a viatura cedida ao abrigo do presente 

contrato, ao longo da vigência do mesmo; 
 
k) Assegurar a substituição de componentes da viatura cedida ao abrigo do presente contrato, como por 

exemplo escovas e lâmpadas, e atestos de lubrificantes. 
 
 

CLÁUSULA 6.ª 
Obrigações do segundo outorgante 

 
Ao abrigo do presente Contrato, configuram obrigações do SEGUNDO OUTORGANTE: 
 
a) Comunicar à Valorsul, S.A. a matrícula da viatura autorizada e habilitada exclusivamente para os 

serviços efetuados no âmbito do presente contrato; 
 
b) Comunicar à Valorsul, S.A. as tipologias de resíduos que o TERCEIRO OUTORGANTE está autorizado 

a descarregar em cada uma das instalações; 
 
c) Assegurar os encargos previstos na Cláusula 8.ª; 
 
d) Assegurar, conjuntamente com o PRIMEIRO OUTORGANTE, a adequada sensibilização ao TERCEIRO 

OUTORGANTE no que respeita a boas práticas de triagem, transporte e armazenamento temporário de 
resíduos, nos termos melhor definidos na Cláusula 9.ª do presente contrato. 

 
 
 



 

CLÁUSULA 7.ª 
Obrigações do terceiro outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do TERCEIRO OUTORGANTE: 
 
a) Garantir um serviço de recolha, regular eventual armazenamento temporário e transporte dos resíduos 

objeto do presente contrato, com autonomia na sua organização, devendo apenas articular e cooperar 
com os restantes outorgantes; 

 
b) Assegurar o transporte a destino final adequado dos resíduos identificados nas alíneas a) a e) do n.º 2 

na Cláusula 2.ª, de acordo com disposto no ANEXO III, considerando as suas características; 
 
c) Solicitar ao PRIMEIRO OUTORGANTE, sempre que necessário, via plataforma “Mais perto de si” e com 

uma antecedência mínima de 3 dias úteis a recolha do armazenamento temporário e envio a destino 
final adequado dos resíduos enunciados nas alíneas f) a i), do n.º 2 da Cláusula 2.ª; 

 
d) Garantir os recursos humanos necessários ao cumprimento do presente contrato, sendo da sua 

responsabilidade o recrutamento, seleção e pagamento dos encargos inerentes aos mesmos; 
 
e) Dispor de local adequado para o eventual armazenamento temporário e respeitar boas práticas de 

gestão dos resíduos nesse local, nomeadamente garantir a deposição no interior dos equipamentos 
disponibilizados para esse efeito, de forma a assegurar condições de segurança, higiene e salubridade 
do local e prevenir a ocorrência de efeitos adversos sobre a saúde humana e ambiente, com 
contentores a ceder pelo PRIMEIRO OUTORGANTE e em estreita ligação com este; 

 
f) Assegurar a adequada triagem dos resíduos recolhidos e eventualmente armazenados 

temporariamente, de forma a garantir o respetivo destino final adequado e assim reforçar as taxas de 
reciclagem e valorização, em detrimento do encaminhamento para eliminação; 

 
g) Zelar pelo bom uso e conservação da viatura cedida ao abrigo do presente contrato, podendo a mesma 

ser utilizada, pontualmente, para outros fins que não os do objeto do presente contrato, mas 
relacionados com as competências da junta de freguesia previstas no Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 
h) Cumprir e fazer cumprir todas as normas e instrumentos legais e regulamentares aplicáveis, sendo de 

sua responsabilidade qualquer infração aos referidos instrumentos e respetivos encargos; 
 
i) Solicitar, após cada entrega em destino final dos resíduos identificados nas alíneas a) a e) do n.º 2 na 

Cláusula 2.ª, o respetivo comprovativo; 
 
j) Informar o PRIMEIRO e SEGUNDO OUTORGANTES, em caso de recolha de resíduos não previstos no 

âmbito do presente contrato, para avaliação do adequado encaminhamento a destino final; 
 
k) Enviar ao PRIMEIRO e SEGUNDO OUTORGANTES um relatório, com periodicidade mensal, segundo 

os modelos apresentados no ANEXO IV e no ANEXO VI, até ao 3.º dia útil do mês seguinte; 
 
l) Cumprir as orientações patentes no n.º 3 do artigo 67.º do regulamento n.º 594/2018, de 4 de setembro, 

efetuando a recolha num prazo não superior a 5 dias úteis após a receção prévia do pedido; 
 
m) Disponibilizar a viatura ao PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que solicitada por este, de forma pontual, 

e sem colocar em causa o objeto do presente contrato; 
 
n) Assegurar o pagamento de todas as contraordenações e coimas associadas à condução e utilização da 

viatura cedida ao abrigo do presente contrato. 
 
 
 
 
 
 
 



 

CLÁUSULA 8.ª 
Encargos 

 
1. Pelas operações indicadas na Cláusula 2.ª o PRIMEIRO OUTORGANTE atribui ao TERCEIRO 

OUTORGANTE a importância inscrita no ANEXO V para fazer face aos encargos operacionais do 
presente contrato. 

 
2. Os valores atribuídos aos encargos operacionais são transferidos de forma mensal e respeitam a 

fórmula de cálculo inscrita no ANEXO V. 
 
3. Os encargos devidos com a deposição dos resíduos em destino final ficam a cargo do SEGUNDO 

OUTORGANTE, até ao limite anual a definir todos os anos, relativamente aos resíduos a que se 
referem as alíneas a) a e) do n.º 2 na Cláusula 2.ª. 

 
 

CLÁUSULA 9.ª 
Ações de sensibilização 

 
O PRIMEIRO e SEGUNDO OUTORGANTES obrigam-se a promover, periodicamente, a realização de 
ações de sensibilização junto dos trabalhadores do TERCEIRO OUTORGANTE, nos moldes seguidamente 
definidos: 
 
a) Realização de ações de sensibilização e informação nas instalações do TERCEIRO OUTORGANTE 

(uma ação inicial e reforços trimestrais, se necessário), com os objetivos de prevenir os riscos para 
saúde humana e ambiente e ainda de promover a separação efetiva e adequada dos resíduos 
recolhidos, contribuindo assim para a maximização das taxas de reciclagem e valorização dos resíduos 
e consequente diminuição da fração depositada em aterro; 

 
b) Promoção de visita técnica dos trabalhadores do TERCEIRO OUTORGANTE ao Ecocentro da Valorsul 

(Lumiar), com o intuito de sensibilizar para a importância da triagem adequada realizada a montante e 
ainda de forma a proporcionar uma perspetiva mais abrangente da realidade da gestão de resíduos do 
Município. 

 
 

CLÁUSULA 10.ª 
Imobilização de viatura 

 
1. Para efeitos de manutenção preventiva são admitidos 2 dias úteis de imobilização por ano para 

execução da manutenção do chassis e 2 dias úteis de imobilização por ano para execução da 
manutenção da superestrutura à viatura cedida ao abrigo do presente contrato, conforme disposto na 
alínea b) e 1) da presente Cláusula 5.ª. 

 
2. Para efeitos de IPO e Certificação da plataforma elevatória são admitidos 2 dias de imobilização por 

ano. 
 
3. Caso os prazos referidos nos dois pontos anteriores sejam excedidos deverá ser assegurada uma 

viatura de substituição pelo PRIMEIRO OUTORGANTE. 
 
4. Em situações de reparação de avarias do chassis ou da superestrutura, por ocorrências não imputáveis 

ao TERCEIRO OUTORGANTE, o PRIMEIRO OUTORGANTE assegura uma viatura de substituição em 
todas as imobilizações que excedam 2 dias úteis, com as seguintes características: 

 
� Peso bruto - 3500 kg 
 
� Cabina de 3 lugares 
 
� Caixa de carga aberta 
 
5. As situações de imobilização da viatura cedida ao abrigo do presente contrato, deverão ser registadas 

de acordo com o ANEXO VI do presente contrato. 
 



 

CLÁUSULA 11.ª 
Acompanhamento e monitorização 

 
1. O PRIMEIRO e SEGUNDO OUTORGANTES deverão realizar ações de acompanhamento e 

monitorização das atividades desenvolvidas pelo TERCEIRO OUTORGANTE no âmbito do presente 
contrato. 

 
2. O PRIMEIRO e SEGUNDO OUTORGANTES poderão solicitar a marcação de reuniões para 

monitorização e acompanhamento das atividades desenvolvidas pelo TERCEIRO OUTORGANTE no 
âmbito do presente contrato. 

 
3. A execução, acompanhamento e monitorização do presente Contrato serão assegurados, a todo o 

tempo e de forma contínua, pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, através do Departamento de Ambiente e 
do Gabinete de Intervenção Local. 

 
 

CLÁUSULA 12.ª 
Relatórios de monitorização 

 
1. No âmbito do presente contrato deverão ser elaborados os seguintes relatórios pelo TERCEIRO 

OUTORGANTE: 
 
a) Um relatório com periodicidade mensal, segundo os modelos apresentados no ANEXO IV e no ANEXO 

VI, até ao 3.º dia útil do mês seguinte, a enviar ao PRIMEIRO e SEGUNDO OUTORGANTES; 
 
b) Um relatório anual identificando os pontos críticos de deposição de resíduos, até 15 de abril de cada 

ano, a enviar ao PRIMEIRO OUTORGANTE; 
 
2. Anualmente e uniformizando calendário com o relatório global de delegação de competências, o 

Gabinete de Intervenção Local, com base nos relatórios mensais entregues pelo TERCEIRO 
OUTORGANTE, elaborará um relatório global de análise do contrato. 

 
3. Os relatórios mensais constituem condição indispensável para a realização das transferências 

financeiras a efetuar ao abrigo do presente contrato. 
 
4. Do relatório anual será dado conhecimento aos órgãos municipais e de freguesia. 

 
 

CLÁUSULA 13.ª 
Prazo de vigência 

 
O presente contrato é válido por 3 anos, tendo início a 16 de maio de 2019. 

 
 

CLÁUSULA 14.ª 
Resolução do contrato 

 
1. As partes podem pôr termo ao presente contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público, devidamente fundamentadas. 
 
2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos da autarquia e ao Conselho de Administração 

do SEGUNDO OUTORGANTE. 
 
3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido aos restantes outorgantes. 

 
 
 
 
 
 
 



 

CLÁUSULA 15.ª 
Incumprimentos e consequências 

 
1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente: 
 
a) Quando a recolha e limpeza de resíduos, no âmbito do presente contrato, estiver a ser efetuada de 

modo não satisfatório, em claro desacordo com o disposto na alínea a) da Cláusula 7.ª, ou se aferido 
por reporte do acompanhamento dos PRIMEIRO e SEGUNDO OUTORGANTES, ou ainda por 
reclamações de munícipes, em situações inequivocamente imputáveis ao TERCEIRO OUTORGANTE; 

 
b) O não envio do relatório nos termos previstos da alínea k) da Cláusula 7.ª; 
 
c) A não prestação dos serviços acordados, sem justificação e com reflexos no objeto do presente 

contrato; 
 
d) O não respeito pelas boas práticas ao nível do armazenamento temporário dos resíduos; 
 
e) A alteração dos elementos identificativos da viatura sem consentimento prévio. 
 
2. Por reiterada entrega de cargas de resíduos contaminados por parte da Freguesia nos locais de destino 

final, as eventuais despesas serão imputadas ao TERCEIRO OUTORGANTE. 
 
3. O eventual incumprimento por parte do TERCEIRO OUTORGANTE pode levar à não transferência das 

verbas previstas no ANEXO V. 
 
 

CLÁUSULA 16.ª 
Comunicações e notificações 

 
1. Os OUTORGANTES devem comunicar entre si qualquer anomalia que afete ou possa afetar de forma 

significativa o objeto do presente Contrato. 
 
2. Os OUTORGANTES acordam que as comunicações e notificações, no âmbito de presente Contrato, só 

se consideram válidas de plena eficácia desde que efetivadas para as moradas indicadas no início do 
presente Contrato, por via escrita ou e-mail, para os seguintes endereços: 

 
a) PRIMEIRO OUTORGANTE: 
 
Endereço para correspondência: Praça da Liberdade, 2674-501 Loures 
 
Correio eletrónico: da@cm-loures.pt; dspa@cm-Ioures.pt; gil@cm-Ioures.pt 
 
Telefone: 211 150 100 
 
b) SEGUNDO OUTORGANTE: 
 
Endereço para correspondência: 
 
Correio eletrónico: 
 
Telefone: 
 
c) TERCEIRO OUTORGANTE 
 
Endereço para correspondência: 
 
Correio eletrónico: 
 
Telefone: 
 
 
3. Quaisquer alterações aos endereços indicados no número anterior apenas se tornarão efetivas após a 

receção pelos OUTORGANTES das respetivas comunicações escritas. 



 

CLÁUSULA 17.ª 
Informação ao Munícipes 

 
Os três OUTORGANTES obrigam-se a proceder à publicação e divulgação dos serviços prestados ao 
abrigo do presente contrato, quer nos sites institucionais, quer junto dos munícipes. 
 
 
Feito em três exemplares destinando-se um original a cada um dos OUTORGANTES. 
 
 
O presente contrato foi celebrado em .../……./.... 

 
 

PRIMEIRO OUTORGANTE 
 

……………….. 
 

SEGUNDO OUTORGANTE 
 

……………….. 
 

TERCEIRO OUTORGANTE 
 

……………….. 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

MEIOS TÉCNICOS DE ACONDICIONAMENTO PARA EVENTUAL ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO 
 
 

Tipologia 
de Resíduos Recolhidos 

Meios de Acondicionamento 

Pneus 1 Bacia de contenção 
Baterias 1 Bacia de contenção 

Outras componentes de automóveis 1 Bacia de contenção 
Óleos lubrificantes usados 1 Bacia de contenção 
Embalagens contaminadas 1 Bacia de contenção 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO II 
 

CARACTERÍSTICAS DA VIATURA 
 

Viatura ligeira de mercadorias de 3.500 kg, com caixa de carga com báscula, taipais laterais em rede e 
cobertura, plataforma elevatória, com as seguintes e principais características: (chassis e superestruturas) 
 
Chassis e Superestruturas 
Peso bruto de 3.500 kg 
Caixa de velocidades manual 
Cabina simples de 3 lugares 
Comprimento exterior e distância entre eixos adequada ao comprimento da caixa de carga pretendida 
Motorização a gasóleo 
Potência máxima igual ou superior a 96/130 (kW/cv) 
Travões de disco no eixo frontal 
ABS 
Air bags condutor 
Ar condicIonado 
Rádio com Bluetooth e USB 
Elevadores elétricos dos vidros dianteiros 
Estofos em tecido 
Tapetes 
Cor branca 
Faróis de nevoeiro à frente 
Guarda lamas com palas no rodado traseiro 
Caixa de carga aberta 
Basculante bilateral de atuação hidráulica 
Equipada com plataforma (taipal elevatório rebatível) na traseira, em alumínio, com capacidade de carga de aproximadamente 500 kg 
Comprimento da caixa entre 2.800 e 3.200 mm 
Taipais laterais divididos 
Taipais laterais inferiores em alumínio com altura entre 400 e 500 mm 
Taipais laterais suplementares superiores em rede metálica até à altura do malhal/cabina, com possibilidade de abertura no sentido 
ascendente para permitir o carregamento ou o basculamento, dotados com amortecedores para facilitar a abertura 
Sistema de cobertura da carga com rede 
Fundo da caixa de carga em chapa metálica 
Sinalização de acordo com a legislação em vigor 
Certificação de bom funcionamento da plataforma elevatória, em cumprimento do Decreto-Lei n.º 50/2005 

 
 
 

ANEXO III 
 

DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS ENUNCIADOS NAS ALÍNEAS a) A e) DO N.º 2 DA CLÁUSULA 2.ª 
 

Resíduos Volumosos 
(monos ou monstros) 

e resíduos verdes 

Exemplos Destino final 
(eliminação, tratamento e valorização de resíduos) 

 
 

REE 

Frigoríficos  
Valorsul (Ecocentro) - Entrega Gratuita 

Estrada Militar 
1600-516 Lumiar, Lisboa 

Televisores 
Fogões 

Máquinas de lavar 
Outros pequenos eletrodomésticos 

 
 

Mobiliário 

Sofás Valorsul (Aterro sanitário), Mato da Cruz 
2615-623 Calhandriz, Vila Franca de Xira 

Colchões  
 

Móveis 
Madeira Valorsul (Ecocentro) - Entrega Gratuita 

Estrada Militar 
1600-516 Lumiar, Lisboa 

Ferrosos 

 
 

Cortes de Jardim 

 
Ramagens folhosas 

 

Valorsul 
(Estação de tratamento e valorização orgânica ETVO) 

Entrega Gratuita 
Rua Fernando Maia, Serra da Mina, Mina de Água 

2650-262 Amadora 
 

Lenhas 
 

Têxteis A definir pelos SIMAR 

 
Nota: Os locais de destino final podem ser alterados no decorrer do presente contrato por indicação do SEGUNDO OUTORGANTE. 

 
 



 

ANEXO IV 
 

MODELO DE RELATÓRIO MENSAL 
 

 

 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORAÇÃO – RECOLHA DE RESÍDUOS 

 
Freguesia  Mês  

 
Resíduos recolhidos Destino Final (DF) Quantidades envolvidas N.º Talões de 

Entrega Ecocentro ETVO Aterro n.º Kg 
a) Colchão       
a) Sofá       
a) Outros Monstros       
b) Madeiras não contaminadas       
b) Madeiras contaminadas 

(tintas, etc.) 
      

c) Eletrodomésticos/Equipamentos eletrónicos       
c) Equipamentos de frio (AC, Frigoríficos, etc.)       

d) RCD       
d) RCDA (ex.: telhas amianto)       
e) Resíduos verdes       
e) Relvas       
f) Têxteis (roupas, tapetes, etc.)       

 
 

Resíduos recolhidos Armazenamento 
Temporário (AT) 

Recolha do AT 
para DF 

Quantidades envolvidas N.º Ocorrências 
“Mais Perto de Si” n.º Kg Litros 

g) Pneus       
g) Baterias       
g) Para-choques       
g) Outras componentes de automóveis       
h) Óleos de motores/lubrificantes       
i) Metais       
j) Embalagens contaminadas 

(baldes, latas, etc.) 
      

 
 

Data _________                        Assinatura _______________________ 
 
 
 
 

� Modelo de registo de talões dos resíduos das alíneas a) a e) do n.º 2, Cláusula 2.ª 
 

Talão n.º Local Data Envio Tipologia 
dos Resíduos 

Quantidade 
(Kg) 

     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO V 
 

FÓRMULAS DE CÁLCULO 
 

Apoio a encargos com pessoal = 3 trabalhadores x 1.482,00 €/mês (1.270,28 €/mês 
com todos os encargos associados x 14 meses/12 meses) = 4.446,00 €/mês 

 
Apoio à aquisição de combustível = 1,30 €/litro x (15 litros aos 100 Km) x 160 Km/dia = 31,20 €/dia 

 
Apoio a despesas de manutenção = 50,00 €/mês 

 
Freguesia Dias semana Dias ao mês Apoio a encargos 

com pessoal 
Apoio à aquisição 

de combustível 
Apoio a despesas 

de manutenção 
Valor mensal 

União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação 

 
6 

 
26 

 
5.254,36 € 

 
811,20 € 

 
50,00 € 

 
6.115,56 € 

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

 
5 

 
 

22 

 
 

4.446,00 € 

 
 

686,40 € 

 
 

50,00 € 

 
 

5.182,40 € 
União das Freguesias de Moscavide e Portela 

União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho 
União das Freguesias 

de Santo António dos Cavaleiros e Frielas 
União das Freguesias 

de Santo Antão e São Julião do Tojal 
4 18 3.637,64 € 561,60 € 50,00 € 4.249,24 € 

Junta de Freguesia de Lousa  
3 

 
13 

 
2.627,18 

 
405,60 

 
50,00 

 
3.082,78 Junta de Freguesia de Fanhões 

Junta de Freguesia de Bucelas 

 
 
 

ANEXO VI 
 

 

 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORAÇÃO – RECOLHA DE RESÍDUOS 

 
FOLHA DE REGISTO MENSAL - VIATURA 

 
Freguesia  Mês  

    
Matrícula    

 
 

UTILIZAÇÃO CORRENTE 
Quilómetros 

iniciais 
Quilómetros 

finais 
Informação relevante 

   
  
  

 
 IMOBILIZAÇÃO ENTREGA DA VIATURA N.º dias Imobilização 
 Motivo Dias Quilómetros 

iniciais 
Data Quilómetros 

finais 
Manutenção preventiva       

Manutenção curativa       
Avaria       

Sinistro       
Inspeção periódica obrigatória       

Certificação de plataforma       

 
 

Data _________                        Assinatura _______________________ 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 183/2019 
 
 

Descentralização de Competências 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL - 
 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado por…,  

adiante designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

União de Freguesias de Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal, pessoa coletiva de direito público n.º 

510839657, com sede em Largo Francisco Maria Borges, 2660-161 Santo Antão do Tojal, neste ato 

representada por …, 

adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 

• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 
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• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias 

estão preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a 

qualidade dos serviços prestados às populações; 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas; 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5 da cláusula 

18.ª do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesia a 16 de 

abril de 2018; 

• A União das Freguesias de Santo Antão do Tojal e São Julião do Tojal, no âmbito deste 

processo, manifestou interesse na celebração do Contrato Interadministrativo adicional, tendo 

apresentado a proposta de pavimentação da Rua José Augusto Gouveia, na Manjoeira; 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; 
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• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

a) E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de __/__/2019 e __/__/2019, 

respetivamente; 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à pavimentação da Rua José Augusto Gouveia, na Manjoeira. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a SEGUNDA 

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a 

assinatura do presente contrato. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 
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necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 

técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 

j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 
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m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 

o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 5.426,82 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 

 

 

Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização 

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 
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2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 

 

 

Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado; 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos; 

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante; 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

O Presidente da Câmara     O(A) Presidente da Junta 

 

(Bernardino José Torrão Soares)    (____________________) 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO - 

 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado por…, 

adiante designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, pessoa coletiva de direito público n.º 510839355, com sede 

em Largo 1.º de Maio, n.º 1 2685-099 Sacavém, neste ato representada por …, 

adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 

• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 
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• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias 

estão preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a 

qualidade dos serviços prestados às populações; 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas; 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesia, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5 da cláusula 

18.ª do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesia a 16 de 

abril de 2018; 

• A União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, no âmbito deste processo, manifestou 

interesse na celebração do Contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a 

proposta de criação de pavimento confortável em vários arruamentos da freguesia; 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; 
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• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

a) E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de __/__/2019 e __/__/2019, 

respetivamente; 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista a criação de pavimento confortável em vários arruamentos da freguesia, nomeadamente: 

• Rua Major Rosa Bastos / cruzamento com a Rua Salvador Allende com a Rua Dr. Pereira 

Jardim, Sacavém; 

• Rua Luís de Camões / Rua Salvador Allende (até à farmácia “Maria”), Sacavém; 

• Rua António Ricardo Rodrigues / Escadaria do “Mourão”, Sacavém; 

• Rua José Luís de Morais / Rua António Gregório Correia, Sacavém; 

• Rua Alexandre Herculano / Rua Júlio Bruno da Costa Pereira, Sacavém; 

• Rua Dr. Pereira Jardim / Rua Major Rosa Bastos (ligação pelo interior do jardim), Sacavém; 

• Rua Diu / Rua José Manuel Cerqueira, Prior Velho; 

• Rua Luís de Camões (lateral do café “Cantinho da Beira”), Prior Velho; 

• Rua de Timor, Prior Velho; 

• Rua de Macau, Prior Velho; 

• Rua Nampula, Prior Velho. 
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Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a SEGUNDA 

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a 

assinatura do presente contrato. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 

técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 
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i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 

j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 

o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 82.000,00 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 

 

 



 
 

6 

 

Cláusula 6ª 

Acompanhamento e monitorização  

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 

 

 

Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado; 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos; 

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante; 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 
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Cláusula 10.ª 

 Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

   O Presidente da Câmara     O(A) Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)    (____________________) 

 

 




