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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

38.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 22 de maio de 2019 

 
 
 

Nota: A Sr.ª Vereadora Sónia Alexandra da Silva 
Paixão dos Santos Bernardo Lopes abandonou a 
Reunião às 17h00. 

 
 
 
 

PRESENÇAS 
 

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

Bernardo Lopes 
 
• Ivone de Fátima da Cunha Gonçalves 
 
 
 
Senhores Vereadores: 
 
• Tiago Farinha Matias 
 
• Gonçalo Filipe Vintém Caroço 
 
• Nuno Ricardo Conceição Dias 
 
• António Manuel Lopes Marcelino 
 
• Carlos César Cipriano Araújo 
 
• Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho 
 
• João Manuel Ferreira Calado 

 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA 
 

Justificada a falta da Sr.ª Vereadora Maria Rita 
Colaço Leão à presente Reunião. 

 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 295/2019 
 

Saudação ao Futebol Clube Ribadense 
 

No próximo dia 1 de junho de 2019, o Futebol 
Clube Ribadense completa 50 anos de existência 
em prol da Cultura e Desporto, ocasião que não 
queremos deixar de assinalar, pela relevância do 
papel do movimento associativo na Sociedade e, 
em particular, no nosso Concelho. 
 
Fundada a 1 de junho de 1969 por um grupo de 
populares, o Futebol Clube Ribadense tornou-se 
um ponto de encontro da população de uma 
pequena localidade da Freguesia de Fanhões. Ao 
longo dos anos foi crescendo graças ao esforço e 
dedicação de todos os sócios e amigos. A sua 
área de atividade esteve sempre centrada nas 
necessidades da população, sendo 
maioritariamente recreativa e desportiva, como 
são exemplo na organização no Festival das 
Sopas e a realização Passeio de BTT, designado 
“Por Trilhos de Ribas”. Atualmente promove a 
prática de Treino Funcional duas vezes por 
semana. 
 
Pela dedicação e empenho, pela sua relevância 
junto da comunidade que serve e pelo valor que 
esta coletividade tem para a promoção e 
desenvolvimento desportivo/recreativo, a Câmara 
Municipal de Loures, reunida a 22 de maio de 
2019, saúda e felicita o Futebol Clube Ribadense 
pela comemoração do seu 50.º Aniversário. 
 
Propõe-se dar conhecimento da presente 
saudação ao Clube, à Junta de Freguesia de 
Fanhões e Comunicação Social Local. 

 
 

Loures, 22 de maio de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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SAUDAÇÃO 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 296/2019 
 

Saudação ao Grupo Sportivo de Loures 
e Sport Grupo Sacavenense 

 
O Sport Grupo Sacavenense é uma coletividade 
sediada na União das Freguesias de Sacavém e 
Prior Velho, com um largo historial na modalidade 
de futebol, mantendo em atividade, na época 
atual, 25 equipas e 489 jogadores em todos os 
escalões. 
 
No passado dia 11 de maio de 2019 garantiu a 
promoção ao Campeonato Nacional da 1.ª 
Divisão, ao alcançar a 3.ª posição na 2.ª Fase de 
Promoção da Zona Sul do Campeonato Nacional 
da 2.ª Divisão. 
 
O Grupo Sportivo de Loures é uma coletividade 
sediada na Freguesia de Loures, com um largo 
historial na modalidade de futebol, mantendo em 
atividade, na época atual, 9 equipas e 238 
jogadores, em todos os escalões. 
 
No passado dia 12 de maio de 2019 garantiu o 
acesso ao Campeonato Nacional de juniores “C” 
em Futebol, a duas jornadas do final do 
Campeonato Distrital de Juniores “C” Divisão de 
Honra. 
 
A Câmara Municipal de Loures, reunida a 22 de 
maio de 2019, saúda as duas coletividades pelos 
resultados desportivos alcançados, fruto do 
trabalho e empenho dos seus atletas, treinadores 
e dirigentes. 
 
Propõe-se dar conhecimento da presente 
saudação aos Clubes, Atletas, Junta de Freguesia 
de Loures, União das Freguesias de Sacavém e 
Prior Velho e Comunicação Social Local. 

 
 

Loures, 22 de maio de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 297/2019 
 

Saudação à Associação Desportiva 
Cultural e Social de Frielas - GimnoFrielas 

 
A Associação Desportiva Cultural e Social de 
Frielas - GimnoFrielas é uma coletividade de 
referência na modalidade de ginástica no 
Concelho de Loures, pelos vários resultados 
obtidos em diversas provas do calendário gímnico 
nacional e internacional. 
 
O trabalho sustentado na modalidade realizado 
desde a sua fundação em 2009, fez com que na 
presente época de 2018/2019 a Associação 
atingisse os seguintes resultados: 
 
MIAC 2019 (Maia Internacional Acro CUP) - 
Seniores - 1.º e 3.º lugares por Equipas, 1.º lugar 
Par Masculino, 3.º lugar Par Feminino e 3.º lugar 
Grupo Feminino; 
 
FIAC 2019 (Flandes Internacional Acro CUP) - 
Seniores - 1.º lugar Par Masculino e Par Feminino, 
Juniores Elite - 3.º lugar Par Misto; 
 
Classe Acro Gymnastics (Classe de Pré-
Competição) - Menção Ouro no Gym For Life 
Distrital e Menção Prata no Gym For Life Nacional; 
 
Classe Top Acro Gym - Menção Ouro no Gym For 
Life Nacional; 
 
Campeonato Distrital no Catujal Elite Seniores - 1.º 
lugar por Equipas, 1.º lugar Par Masculino, 1.º e 
3.º lugares Grupo Feminino e 1.º lugar Par Misto, 
Seniores - 1.º lugar Par Feminino, Iniciados - 2.º 
lugar por Equipas, 3.º lugar Par Misto e Par 
Feminino, Juniores - 3.º lugar Par Feminino e Par 
Misto, Elite Júnior - 2.º lugar Par Misto e Juniores 
Base - 1.º lugar Par Feminino. 
 
Taça de Portugal de Acrobática 2019 (Pavilhão 
Paz e Amizade) - 3.º lugar por equipas. 
 
A Câmara Municipal de Loures, reunida a 22 de 
maio de 2019, saúda a Associação Desportiva 
Cultural e Social de Frielas - GimnoFrielas, todos 
os seus atletas, técnicos, dirigentes e familiares 
pelos resultados alcançados. 
 
Propõe-se dar conhecimento da presente 
saudação à Associação, atletas, treinadores, 
União de Freguesias e Comunicação Social Local. 
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Loures, 22 de maio de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 35.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 10 de abril de 
2019. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação os Srs. Vereadores 
Gonçalo Filipe Vintém Caroço e Carlos César 
Cipriano Araújo, por não terem estado 
presentes naquela Reunião) 
 
 
 
 
Projeto de Ata da 36.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 24 de abril de 
2019. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador António 
Manuel Lopes Marcelino, por não ter estado 
presente naquela Reunião) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 

 
Processo n.º 48350/DCA/2018-MA 
Concurso público para aquisição continuada 
de combustíveis a granel e aquisição de 
combustíveis através de cartão eletrónico de 
abastecimento, por lotes, para o Município de 
Loures, os Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), a Gesloures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e 
a Loures Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda. 
Proposta de aprovação da caducidade da 
adjudicação do Lote 1 e de notificação à 
adjudicatária. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 268/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pelos órgãos 

competentes para contratar das entidades 
adjudicantes Município de Loures, Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
Gesloures - Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda. e Loures Parque - 
Empresa Municipal de Estacionamento, E.M. 
Unipessoal, Lda., foi lançado o concurso 
público, em agrupamento dessas entidades 
adjudicantes, em conformidade com o previsto 
no artigo 16.º, n.º 1, alínea c), artigos 17.º, 
18.º, 20.º, n.º 1 alínea a), e 39.º, todos do 
Código dos Contratos Públicos (CCP) (na sua 
versão atual), concurso desenvolvido sob o n.º 
de processo 48350/DCA/2018-MA, com vista à 
celebração de contrato para aquisição 
continuada, por lotes, de combustíveis a 
granel, gasóleo simples e gasolina simples 95 
(lote 1) e combustíveis, gasóleo simples e 
gasolina simples 95, em posto do fornecedor, 
mediante uso de cartão eletrónico de 
abastecimento (lote 2); 

 
B. Observada que foi toda a tramitação 

procedimental devida, houve lugar à 
adjudicação do Lote 1 do procedimento à 
entidade concorrente BP Portugal - Comércio 
de Combustíveis e Lubrificantes, S.A., 
respeitante à aquisição continuada de 
combustíveis a granel, gasóleo simples e 
gasolina simples 95, tendo esta entidade sido 
notificada, em 12 de abril de 2019, da 
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deliberação de adjudicação, da minuta do 
contrato, bem como notificada para apresentar 
os documentos de habilitação e prestar a 
caução devida (anexam-se sob os n.ºs 1 e 2 
cópias dos documentos notificados); 

 
C. Conforme previsto, respetivamente, nas 

cláusulas 9.ª e 23.ª, ambas do Programa do 
Concurso, o prazo para apresentação dos 
documentos de habilitação estava fixado em 5 
(cinco) dias e o prazo para apresentação de 
caução estava fixado em 10 (dez) dias, pelo 
que, tendo sido notificada a referida entidade 
em 12 de abril de 2019 para a respetiva 
apresentação, o prazo para a apresentação 
dos documentos de habilitação terminou em 
22 de abril de 2019 e o prazo para 
apresentação de caução terminou em 30 de 
abril de 2019; 

 
D. A entidade adjudicatária BP Portugal - 

Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, 
S.A. apresentou os documentos de habilitação 
em 30 de abril de 2019 e a caução, sob a 
forma de garantia bancária, em 2 de maio de 
2019 (anexam-se sob os n.ºs 3 a 15 cópias 
dos documentos de habilitação apresentados 
e das comunicações trocadas e cópias dos 
documentos de garantia bancária e 
comunicações trocadas sob os n.ºs 16 a 19); 

 
E. No que respeita aos documentos de 

habilitação a adjudicatária BP Portugal - 
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, 
S.A. apenas procedeu à sua apresentação 8 
(oito) dias depois do prazo fixado para o efeito; 

 
F. Dos documentos de habilitação apresentados, 

o documento junto pela adjudicatária BP 
Portugal - Comércio de Combustíveis e 
Lubrificantes, S.A., e ora anexo sob o n.º 6, e 
que corresponde à certidão emitida pelo 
Serviço de Finanças de Oeiras, certifica que a 
dita adjudicatária não tem a sua situação 
tributária regularizada; 

 
G. No que respeita à caução a mesma foi 

apresentada pela adjudicatária BP Portugal - 
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, 
S.A. com 2 (dois) dias de atraso; 

 
H. Da apreciação objetiva do comportamento da 

entidade adjudicatária BP Portugal - Comércio 
de Combustíveis e Lubrificantes, S.A., desde 
que foi notificada, em 12 de abril de 2019, 
para apresentar os documentos de habilitação 
e a caução, se constata o seguinte: 

 

• apenas 5 (cinco) dias depois do prazo 
estabelecido para a apresentação dos 
documentos de habilitação os apresentou, não 
tendo apresentado qualquer fundamentação 
para o atraso verificado, nem requerido 
prorrogação de prazo para efeito da entrega; 

• dos documentos entregues fora de tempo 
constata-se, por via da certidão emitida pelo 
Serviço de Finanças de Oeiras, que a dita 
adjudicatária não tem a sua situação tributária 
regularizada; 

• apenas 2 (dois) dias depois do prazo 
estabelecido para o efeito a caução foi 
apresentada; 

 
I. Portanto, a adjudicatária BP Portugal - 

Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, 
S.A. não apresentou nem os documentos de 
habilitação nem a caução em devido tempo, 
sendo que dos próprios documentos de 
habilitação apresentados o respeitante à sua 
situação tributária evidencia que essa situação 
tributária não se encontra regularizada; 

 
J. Na ausência de qualquer fundamentação ou 

invocação de facto de sentido contrário à 
imputabilidade prevista na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 86.º do Código dos Contratos Públicos, 
a não entrega dos documentos de habilitação 
no prazo fixado no Programa do Concurso, 
constitui facto subsumível a tal norma, nos 
termos da qual a adjudicação caduca, pelo 
que se impõe, nessas circunstâncias, a 
aplicação do n.º 2 do mesmo artigo, o qual 
estabelece a obrigatoriedade de notificação da 
entidade adjudicatária para se pronunciar, por 
escrito, ao abrigo do direito de audiência 
prévia, devendo fixar-se-lhe um prazo para o 
efeito não superior a 5 (cinco) dias; 

 
K. Deste modo, a não entrega dos documentos 

de habilitação em tempo pela entidade 
adjudicatária deve ser-lhe imputável e, tal 
facto, determinar a caducidade da adjudicação 
em causa, à luz do disposto na alínea a) do n.º 
1 do artigo 86.º do Código dos Contratos 
Públicos, daí decorrendo, por efeito do 
disposto no n.º 4 do mesmo artigo, que o 
órgão competente para a decisão de contratar 
deva adjudicar a proposta ordenada em lugar 
subsequente; 

 
L. De igual forma, na ausência de qualquer 

fundamentação ou invocação de facto de 
sentido contrário à imputabilidade prevista no 
n.º 1 do artigo 91.º do Código dos Contratos 
Públicos, a não entrega da caução no prazo 
fixado no Programa do Concurso, constitui 
facto subsumível a tal norma, nos termos da 
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qual a adjudicação caduca, pelo que se impõe, 
nessas circunstâncias, a aplicação do n.º 2 do 
mesmo artigo, o qual estabelece que o órgão 
competente para contratar deve adjudicar a 
proposta ordenada em lugar subsequente; 

 
M. Verificados os factos da não apresentação dos 

documentos de habilitação e da não 
apresentação da caução, o órgão competente 
para notificar a entidade adjudicatária e vir a 
concluir, a final, pela determinação da 
caducidade da adjudicação em virtude de tais 
factos, é o órgão competente para contratar, 
isto é, no que à entidade adjudicante 
Município de Loures diz respeito, a Câmara 
Municipal. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures, no âmbito do 
concurso público em agrupamento de entidades 
adjudicantes, desenvolvido sob o n.º de processo 
48350/DCA/2018-MA, tendente à celebração de 
contrato para aquisição continuada, por lotes, de 
combustíveis a granel, gasóleo simples e gasolina 
simples 95 (lote 1) e combustíveis, gasóleo 
simples e gasolina simples 95, em posto do 
fornecedor, mediante uso de cartão eletrónico de 
abastecimento (lote 2), e nos termos do disposto 
na alínea a) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 86.º, bem 
como nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 
91.º, ambos os artigos do Código dos Contratos 
Públicos (na sua versão atualizada), delibere 
aprovar: 
 
1. Que se encontra verificado o facto 

estabelecido na alínea a) do n.º 1 do artigo 
86.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
isto é, o facto de a entidade adjudicatária do 
Lote 1, a entidade BP Portugal - Comércio de 
Combustíveis e Lubrificantes, S.A., após 
notificação para o efeito, não ter apresentado 
nenhum dos documentos de habilitação, 
dentro do prazo fixado no Programa do 
Concurso, facto que deve ser-lhe imputável, 
imputabilidade essa que determinará a 
caducidade da adjudicação, sendo intenção do 
Município de Loures concluir, a final, pela 
aludida caducidade da adjudicação; 

 
2. Que se encontra verificado o facto 

estabelecido no n.º 1 do artigo 91.º do Código 
dos Contratos Públicos (CCP), isto é, o facto 
de a entidade adjudicatária do Lote 1, a 
entidade BP Portugal - Comércio de 
Combustíveis e Lubrificantes, S.A., após 
notificação para o efeito, não ter apresentado 
a caução dentro do prazo fixado no Programa 

do Concurso, facto que deve ser-lhe 
imputável, imputabilidade essa que 
determinará a caducidade da adjudicação, 
sendo intenção do Município de Loures 
concluir, a final, pela aludida caducidade da 
adjudicação; 

 
3. Que a entidade adjudicatária do Lote 1, a 

entidade BP Portugal - Comércio de 
Combustíveis e Lubrificantes, S.A., seja 
notificada para, através da plataforma 
eletrónica e no prazo de 3 (três) dias, 
contados a partir da notificação para o efeito, 
se pronunciar, querendo, por escrito, ao abrigo 
do direito de audiência prévia, de acordo, 
nomeadamente, com o previsto no n.º 2 do 
artigo 86.º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, com a redação atual. 

 
 

Loures, 15 de maio de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
 
 
 
 
Processo n.º 50108/DCA/2019-MA 
Aquisição continuada de combustíveis a 
granel, gasóleo simples e gasolina simples 95 
Proposta de aprovação das peças do 
procedimento, Caderno de Encargos e Convite à 
apresentação de proposta, bem como do 
documento designado como Proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento e 
nomeação do gestor do contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 269/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pelos órgãos 

competentes para contratar das entidades 
adjudicantes Município de Loures, Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
Gesloures - Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda. e Loures Parque - 
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Empresa Municipal de Estacionamento, E.M. 
Unipessoal, Lda., foi lançado o concurso 
público, em agrupamento dessas entidades 
adjudicantes, em conformidade com o previsto 
no artigo 16.º, n.º 1, alínea c), artigos 17.º, 
18.º, 20.º, n.º 1 alínea a), e 39.º, todos do 
Código dos Contratos Públicos (CCP) (na sua 
versão atual), concurso desenvolvido sob o n.º 
de processo 48350/DCA/2018-MA, com vista à 
celebração de contrato para aquisição 
continuada, por lotes, de combustíveis a 
granel, gasóleo simples e gasolina simples 95 
(lote 1) e combustíveis, gasóleo simples e 
gasolina simples 95, em posto do fornecedor, 
mediante uso de cartão eletrónico de 
abastecimento (lote 2); 

 
B. Observada que foi toda a tramitação 

procedimental devida por parte das entidades 
adjudicantes, houve lugar à adjudicação de 
ambos os lotes do procedimento, dos quais o 
Lote 1 foi adjudicado à entidade concorrente 
BP Portugal - Comércio de Combustíveis e 
Lubrificantes, S.A., não tendo a referida 
entidade apresentado os respetivos 
documentos de habilitação e a caução no 
prazo previsto no Programa do Concurso, 
facto que deu lugar a que, na parte respeitante 
à entidade adjudicante Município de Loures, 
fosse submetida à Câmara Municipal proposta 
de deliberação tendente à declaração, a final, 
da caducidade da adjudicação da proposta 
para o Lote 1 da concorrente BP Portugal - 
Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, 
S.A., o que, a concluir-se no sentido apontado, 
implicará a adjudicação da proposta ordenada 
no lugar subsequente e a prática, ex novo, de 
um conjunto de atos procedimentais tendentes 
à celebração do contrato com a nova entidade 
adjudicatária, não se devendo ou podendo 
perder de vista a necessidade de participação 
de cada uma das quatro entidades 
adjudicantes em atos a praticar que têm, 
necessariamente, de ser praticados 
conjuntamente por essas entidades; 

 
C. Ora, de acordo com o que se mostra 

estabelecido no referido processo n.º 
48350/DCA/2018-MA, mais concretamente na 
cláusula 2.ª do Caderno de Encargos, previa-
se que o contrato a celebrar tivesse início de 
produção de efeitos a partir do dia 1 de julho 
de 2019, facto que se mostra de todo inviável, 
tanto mais que o contrato que decorra do 
referido processo n.º 48350/DCA/2018-MA 
carece ser sujeito a visto prévio do Tribunal de 
Contas. 

 

D. Assim sendo, para o Município de Loures 
existe a necessidade de lançamento de 
procedimento aquisitivo tendente à satisfação 
das necessidades a partir do dia 1 de agosto 
de 2019, uma vez que, não obstante o 
contrato atualmente vigente ter o seu termo a 
30 de junho de 2019, existem condições para 
pedir fornecimentos ainda ao abrigo desse 
contrato e até à data do seu termo, de molde a 
assegurar reservas para satisfazer as 
necessidades do Município de Loures durante 
o mês de julho de 2019; 

 
E. O procedimento aquisitivo a desenvolver que 

ora se sujeita a deliberação da Câmara 
Municipal é do tipo ajuste direto, critério 
material, com fundamento no seguinte: 

 
A necessidade de contratação surge pelo facto de 
terminar no dia 30 de junho de 2019 o contrato 
vigente de fornecimento de combustíveis a granel 
e estar a decorrer um procedimento do tipo 
concurso público (Processo n.º 48350/DCA/2018-
MA, com agrupamento das entidades adjudicantes 
Município de Loures, SIMAR, Gesloures e Loures 
Parque), para substituir o contrato atual, mas que 
ainda não se encontra próximo da sua conclusão, 
sendo muito pouco provável que o novo contrato 
inicie a sua produção de efeitos na data 
pretendida, tanto mais que se encontra em curso 
possível decisão de declaração da caducidade da 
adjudicação inicialmente efetuada à concorrente 
BP Portugal - Comércio de Combustíveis e 
Lubrificantes, S.A.. 
 
Em qualquer caso é necessário assegurar o 
fornecimento do combustível, de forma a não 
afetar a atividade do Município de Loures, no 
período de tempo que ocorrer entre o termo do 
contrato atual e o início de produção de efeitos do 
contrato que virá a decorrer do referido 
procedimento n.º 48350/DCA/2018-MA. 
 
O contrato a celebrar decorrente do presente 
procedimento cingir-se-á ao estritamente 
necessário adquirir. 
 
Propõe-se que seja adotado o procedimento do 
tipo ajuste direto, critério material, ao abrigo do 
disposto na subalínea ii) da alínea e) do n.º 1 do 
artigo 24.º do CCP (na sua versão atual), com 
convite exclusivamente à entidade Hidrauviana - 
Hidráulicos e Acessórios, Lda., com base nos 
seguintes fundamentos: 
 
- Os contratos de fornecimento de combustíveis 

a granel incluem também o fornecimento de 
equipamento para o posto de combustível e 
software de gestão dos abastecimentos; 
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- O atual adjudicatário/cocontratante, a entidade 
Hidrauviana - Hidráulicos e Acessórios, Lda., 
referida para convidar, tem o equipamento e o 
software instalados no posto de combustível 
do Município, que serão desinstalados com o 
termo do contrato, o que deixará o posto 
inoperacional ou sem possibilidades de efetuar 
o registo dos abastecimentos efetuados. 

 
- O processo de desinstalação/instalação terá 

de ser devidamente coordenado 
temporalmente entre o 
adjudicatário/cocontratante atual e o futuro 
adjudicatário/cocontratante, uma vez que 
implicará a interrupção dos abastecimentos. 

 
- Não é viável uma solução com outro 

adjudicatário a mediar o termo do contrato 
atual e o início do contrato resultante do 
procedimento n.º 48350/DCA/2018-MA, 
porque iria originar uma 
desinstalação/instalação adicional, com todos 
os inconvenientes associados para os serviços 
a prestar pelo Município de Loures, para além 
de que não seria financeiramente 
compensador para outro fornecedor colocar 
equipamento e software por tão curto período 
de tempo, uma vez que não teria tempo para 
amortizar o investimento. 

 
 
F. Para prossecução do processo de despesa, 

propõe-se a aprovação das peças do 
procedimento, o Caderno de Encargos e o 
Convite para Apresentação de Proposta, bem 
como do documento anexo sob o título 
“Proposta de autorização para início e tipo de 
procedimento e nomeação do gestor do 
contrato”, pela Câmara Municipal, por ser o 
órgão competente para contratar, uma vez que 
se estima que com a execução de todas as 
prestações que constituem o objeto do 
contrato a celebrar, a despesa contratual 
global (artigo 97.º do CCP) a pagar pelo 
Município de Loures, para o período de 
vigência contratual máximo de 6 (seis) meses, 
previsto no Caderno de Encargos, possa ser 
na ordem de 237.800,00 € (duzentos e trinta e 
sete mil e oitocentos euros) decorrente de 
uma despesa estimada de 39.800,00 € (trinta 
e nove mil e oitocentos euros) em gasolina 
simples 95 e de 198.000,00 € (cento e noventa 
e oito mil euros) em gasóleo simples, a que 
acrescerá o IVA à taxa legal. De outro passo, 
o facto do procedimento, que ora se propõe 
seja aprovado, ser uma decorrência de 
vicissitudes de outro procedimento em curso, 
o referido concurso público desenvolvido sob o 
n.º de processo 48350/DCA/2018-MA, cuja 

competência para aprovação só cabia, e 
coube, à Câmara Municipal, dita que também 
este ajuste direto, critério material, seja 
aprovado pela Câmara Municipal; 

 
G. O valor estimado teve por referência os 

consumos (gasóleo simples e gasolina simples 
95) realizados nos anos anteriores e as 
perspetivas de crescimento consolidado da 
atividade do Município de Loures e o respetivo 
preço médio de PVP constante da estrutura de 
preços dos combustíveis em Portugal 
continental fornecido pela Direção Geral de 
Energia e Geologia (DGEG), sendo que fica 
estabelecido no Caderno de Encargos que a 
entidade a convidar, fica obrigada a 
apresentar um desconto sobre o preço médio 
de PVP atrás referido, nunca inferior a 0,080 € 
para a gasolina e nunca inferior a 0,110 € para 
o gasóleo, descontos mínimos estes a fixar 
correspondentes aos descontos que a 
entidade a convidar apresentou na sua 
proposta apresentada no procedimento n.º 
48350/DCA/2018-MA, a que também 
concorreu, constituindo este o fundamento 
para a fixação do preço em causa; 

 
H. Não obstante o montante da despesa que se 

estima realizar ultrapassar os 135.000,00 €, o 
fundamento para o uso do critério material 
atrás dado a conhecer, constitui, ele próprio, 
fundamento para a decisão de contratação 
sem que haja lugar à adjudicação por lotes. 

 
I. Foi verificado, nesta data, que a respetiva 

despesa está prevista nas rubricas 1303 
02010202 2013 A 37 e 1303 02010201 2013 A 
36.  

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto designadamente, na alínea f) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho (repristinado pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04) e 
nos artigos 16.º, n.º 1, alínea a), 17.º, 24.º n.º 1, 
alínea e), subalínea ii) e 36.º, todos do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, 
aprovar: 
 
As peças do procedimento, Caderno de Encargos 
e Convite à apresentação de proposta, bem como 
o documento designado como “Proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento e 
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nomeação do gestor do contrato”, que se anexam, 
tendentes à celebração de contrato com vista à 
aquisição continuada de combustíveis a granel, 
gasóleo simples e gasolina simples 95, 
procedimento esse que ocorrerá sob a forma de 
ajuste direto, critério material, e que se identifica 
como processo sob o n.º 50108/DCA/2019-MA. 

 
 

Loures, 15 de maio de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO 
PARA INÍCIO E TIPO DE PROCEDIMENTO 

E DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO 
 

1- Na sequência da solicitação efetuada pela 
Divisão de Contratação e Aprovisionamento 
(DCA), webdoc E/53817/2019, e pelas razões 
dela constantes, foram instruídas as 
respetivas peças do procedimento aquisitivo 
indicado no Pedido de Aquisição (PAQ), peças 
essas que foram sujeitas à devida apreciação 
jurídica. 

 
2- Assim, o procedimento aquisitivo é do tipo 

ajuste direto, critério material, ao abrigo do 
disposto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea a), 24.º, 
n.º 1, alínea e) e 112.º a 127.º do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com 
vista à celebração de contrato para aquisição 
continuada de combustíveis a granel, gasóleo 
simples e gasolina simples 95. 

 
3- Com vista a dar cumprimento ao disposto no 

artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos 
constitui fundamento para a escolha do 
procedimento agora proposto, desde logo, a 
sua adequação à previsão legal em termos de 
critério material, a manifesta urgência na 
satisfação da necessidade sentida pelo 
Município, a economia e celeridade processual 
que este procedimento proporciona bem como 
a economia de custos, designadamente em 
matéria de publicitação do procedimento, sem 
que saia prejudicado o respeito pelos 
princípios da transparência, da igualdade e da 
concorrência. 

 
4- A necessidade em causa e o fundamento do 

critério material para a contratação decorrem 
do seguinte: 

 

A necessidade de contratação surge pelo facto de 
terminar, no dia 30 de junho de 2019, o contrato 
vigente de fornecimento de combustíveis a granel 
e estar a decorrer um procedimento do tipo 
concurso público (Processo n.º 48350/DCA/2018-
MA, com agrupamento das entidades adjudicantes 
Município de Loures, SIMAR, Gesloures e Loures 
Parque), para substituir o contrato atual, mas que 
ainda não se encontra próximo da sua conclusão, 
sendo muito pouco provável que o novo contrato 
inicie a sua produção de efeitos na data 
pretendida, tanto mais que se encontra em curso 
possível de decisão de declaração da caducidade 
da adjudicação inicialmente efetuada à 
concorrente BP Portugal - Comércio de 
Combustíveis e Lubrificantes, S.A.. 
 
Ora é necessário assegurar o fornecimento do 
combustível, de forma a não afetar a atividade do 
Município de Loures, no período de tempo que 
ocorrer entre o termo do contrato atual e o início 
de produção de efeitos do contrato que virá a 
decorrer do referido procedimento n.º 
48350/DCA/2018-MA. 
 
O contrato a celebrar decorrente do presente 
procedimento cingir-se-á ao estritamente 
necessário adquirir. 
 
Por seu turno, propõe-se que seja adotado o 
procedimento do tipo ajuste direto, critério 
material, ao abrigo do disposto na subalínea ii), da 
alínea e), do n.º 1 do artigo 24.º do CCP (na sua 
versão atual), com convite exclusivamente à 
entidade Hidrauviana - Hidráulicos e Acessórios, 
Lda., com base nos seguintes fundamentos: 
 
- Os contratos de fornecimento de combustíveis 

a granel incluem também o fornecimento de 
equipamento para o posto de combustível e 
software de gestão dos abastecimentos. 

 
- O atual adjudicatário/cocontratante, a entidade 

Hidrauviana - Hidráulicos e Acessórios, Lda., 
referida para convidar, tem o equipamento e o 
software instalados no posto de combustível 
do Município, que serão desinstalados com o 
termo do contrato, o que deixará o posto 
inoperacional ou sem possibilidades de efetuar 
o registo dos abastecimentos efetuados. 

 
- O processo de desinstalação/instalação terá 

de ser devidamente coordenado 
temporalmente entre o 
adjudicatário/cocontratante atual e o futuro 
adjudicatário/cocontratante, uma vez que 
implicará a interrupção dos abastecimentos. 
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- Não é viável uma solução com outro 
adjudicatário a mediar o termo do contrato 
atual e o início do contrato resultante do 
procedimento n.º 48350/DCA/2018-MA, 
porque iria originar uma 
desinstalação/instalação adicional, com todos 
os inconvenientes associados para os serviços 
a prestar pelo Município de Loures, para além 
de que não seria financeiramente 
compensador para outro fornecedor colocar 
equipamento e software por tão curto período 
de tempo, uma vez que não teria tempo para 
amortizar o investimento. 

 
5- Para prossecução do processo de despesa, 

proponho a aprovação das peças do 
procedimento, Caderno de Encargos e Convite 
para Apresentação de Proposta, bem como da 
presente proposta, pela Câmara Municipal, por 
ser o órgão competente para contratar, uma 
vez que se estima que com a execução de 
todas as prestações que constituem o objeto 
do contrato a celebrar, a despesa contratual 
global (artigo 97.º do CCP) a pagar pelo 
Município de Loures, para o período de 
vigência contratual máximo (6 meses) previsto 
no Caderno de Encargos, possa ser na ordem 
de 237.800,00 € (duzentos e trinta e sete mil e 
oitocentos euros) decorrente de uma despesa 
estimada de 39.800,00 € (trinta e nove mil e 
oitocentos euros) em gasolina simples 95 e de 
198.000,00 € (cento e noventa e oito mil 
euros) em gasóleo simples, a que acrescerá o 
IVA à taxa legal. De outro passo, o facto do 
procedimento que ora se propõe ser uma 
decorrência de vicissitudes de outro 
procedimento em curso, o referido concurso 
público desenvolvido sob o n.º de processo 
48350/DCA/2018-MA, cuja competência para 
aprovação só cabia, e coube, à Câmara 
Municipal, dita que também este ajuste direto, 
critério material, seja aprovado pela Câmara 
Municipal. 
O valor estimado teve por referência os 
consumos (gasóleo simples e gasolina simples 
95) realizados nos anos anteriores e as 
perspetivas de crescimento consolidado da 
atividade do Município de Loures e o respetivo 
preço médio de PVP constante da estrutura de 
preços dos combustíveis em Portugal 
continental fornecido pela Direção Geral de 
Energia e Geologia (DGEG), sendo que fica 
estabelecido no Caderno de Encargos que a 
entidade a convidar fica obrigada a apresentar 
um desconto sobre o preço médio de PVP 
atrás referido, nunca inferior a 0,080 € para a 
gasolina e nunca inferior a 0,110 € para o 
gasóleo, descontos mínimos estes a fixar 
correspondentes aos descontos que a 

entidade a convidar apresentou na sua 
proposta apresentada no procedimento n.º 
48350/DCA/2018-MA, a que também 
concorreu, constituindo este o fundamento 
para a fixação do preço em causa. 

 
6- O contrato a celebrar terá um período de 

vigência contratual de 1 (um) mês, renovável 
por iguais e sucessivos períodos, até ao 
máximo de 6 (seis) meses de vigência 
contratual e terá início de produção de efeitos 
a 1 de agosto de 2019. 
O termo do contrato verificar-se-á com o 
decurso do período temporal máximo de 
vigência contratual identificado no número 
anterior ou no dia imediatamente seguinte ao 
da notificação da atribuição do visto prévio 
pelo Tribunal de Contas no âmbito do contrato 
que venha a decorrer para o Lote 1 do 
concurso desenvolvido sob o n.º de processo 
48350/DCA/2018-MA ou com a integral 
realização da despesa correspondente ao 
preço contratual, consoante o facto que se 
venha a verificar primeiro. 

 
7- Propõe-se que seja convidada a apresentar 

proposta, através de email, no prazo de 6 
(seis) dias, através do email 
antonio_macau@cm-loures.pt., a seguinte 
entidade: 

 
- Hidrauviana - Hidráulicos e Acessórios, Lda.. 
 
8- A respetiva despesa está prevista nas rubricas 

1303 02010202 2013 A 37 e 1303 02010201 
2013 A 36. 

 
9- Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 290.º-A do CCP, o serviço requisitante 
indicou para gestor dos contratos decorrentes 
do procedimento o Eng.º Francisco Teixeira, 
Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas 
(DTO), email francisco_mpteixeira@cm-
loures.pt, telefone n.º 211150304 pelo que se 
propõe que seja nomeada como gestor do 
contrato a pessoa indicada. 

 
10- Não obstante o montante da despesa que se 

estima realizar ultrapassar os 135.000,00 €, o 
fundamento para o uso do critério material 
atrás dado a conhecer, constitui, ele próprio, 
fundamento para a decisão de contratação 
sem que haja lugar à adjudicação por lotes. 

 
..,. 
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Loures, 15 de maio de 2019. 
 

O Assistente Técnico/Instrutor do processo 
 

(António Macau) 
 
 

A Coordenadora Técnica 
(Ana Paula Pardal) 

 
 

De acordo 
 

O Chefe da DCA 
(Viriato Aguilar) 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 49721/DCA/2019 
Concurso público para aquisição de apólices 
de seguro 
Proposta de ratificação do ato de prestação de 
esclarecimentos, praticado pelo Sr. Presidente da 
Câmara, em 6 de maio de 2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 270/2019 

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

tipo concurso público, com publicitação no 
Jornal Oficial da União Europeia, desenvolvido 
sob o n.º de processo 49721/DCA/2019, com 
vista à aquisição de Apólices de seguro, 
procedimento esse relativamente ao qual está 
em curso o prazo para apresentação de 
propostas; 

 
B. Foram, tempestivamente, solicitados 

esclarecimentos por parte das entidades 
interessadas “Lusitânia Companhia de 
Seguros, S.A.” e “Fidelidade - Companhia de 
Seguros, S.A.”, conforme Anexos I a III que 
integram os esclarecimentos que vão ser 
prestados; 

 
 
 

C. O ato de prestação de esclarecimentos e 
modificações das peças do procedimento, nos 
termos que constam de documento em anexo, 
foi por mim, Presidente da Câmara, praticado 
mediante decisão datada de 6 de maio de 
2019, tendo presente que a data limite para o 
efeito era precisamente esse dia 06 de maio 
de 2019; 

 
D. A decisão tomada o foi em face da urgência 

em prestar os esclarecimentos, tendo presente 
a natureza do procedimento, a tramitação 
processual legalmente estabelecida e que 
necessariamente terá que ser observada, as 
potenciais vicissitudes ínsitas a qualquer 
procedimento aquisitivo e suscetíveis de 
causarem desvio ao expectável normal curso 
do mesmo e ainda a dificuldade em reunir 
extraordinariamente a Câmara Municipal para 
o efeito, tudo circunstâncias aptas a protelar a 
conclusão do procedimento e a respetiva 
execução do contrato em tempo útil tendo 
presente a data de início de produção de 
efeitos pretendida para o mesmo; 

 
E. A norma legal que fundamenta o ato por mim 

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

 
F. O órgão competente para efeito de aprovação 

dos aludidos esclarecimentos, é a Câmara 
Municipal, conforme resulta do disposto nos 
números 2 e 3, do artigo 50.º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

 
G. Sendo a Câmara Municipal o órgão 

competente para efeito de aprovação do ato 
praticado carece tal ato, pois, de ser ratificado, 
nos termos previstos na norma referida no 
considerando que antecede sob a letra E. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro (Lei que 
estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais), ratificar o ato de prestação de 
esclarecimentos, por mim praticado em 6 de maio 
de 2019 (documento em anexo) e relacionado com 
o procedimento do tipo concurso público, com 
publicitação no Jornal Oficial da União Europeia, 
desenvolvido sob o n.º de processo 
49721/DCA/2019, com vista à aquisição de 
Apólices de seguro. 
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Loures, 15 de maio de 2019. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PARA AQUISIÇÃO DE APÓLICES DE SEGURO 

 
PROCESSO n.º 49721/DCA/2019 

 
ESCLARECIMENTOS 

 
No âmbito do concurso público identificado em epígrafe, com 
vista à celebração de contrato para aquisição de Apólices de 
Seguro, tempestivamente, por escrito, e através da plataforma 
de contratação pública Vortalnext, foi solicitado esclarecimento 
por parte das entidades interessadas Lusitânia Companhia de 
Seguros, S.A. e Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., 
conforme documentos que se juntam sob a designação de 
Anexo I, Anexo II e Anexo III e se dão por integralmente 
reproduzidos para todos os efeitos legais. 
 
Assim, cumpre, pois, ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 
50.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro (na sua versão atual), que o 
órgão competente preste estes esclarecimentos, o que faz nos 
termos infra, mediante identificação do esclarecimento 
solicitado pela entidade interessada sob o título “QUESTÃO”, 
seguido imediatamente do esclarecimento prestado sob o título 
“RESPOSTA/ESCLARECIMENTO”. 

 
I 
 

Lusitânia Companhia de Seguros, S.A. 
 

RAMO BENS LEASING 
 
QUESTÃO: 
 
Agradecemos informação referente aos valores de 
sinistralidade, e valor do capital de RC. 
 
RESPOSTA: 
 
Os valores da sinistralidade são os que constam no anexo I D, 
o valor do capital RC pretendido é 100.000,00 €. 
 
 
RAMO MÁQUINAS CASCO 
 
1- QUESTÃO: 
 
Agradecemos informação referente aos valores da 
sinistralidade. 
 
RESPOSTA: 
 
Os valores da sinistralidade são os que constam no anexo 
«Mapa I-D”. 
 
2- QUESTÃO: 
 
Na listagem de máquinas a segurar apenas 12 têm valor DP e 
só podemos cotar estas 12: é o que se pretende? 
 
RESPOSTA: 
 
É correto, o pretendido é segurar as máquinas que constam 
com o capital referenciado. 

RAMO RESPONSABILIDADE CIVIL 
 
QUESTÃO: 
 
É possível excluir as alíneas j) e y) nos pontos 1.2.4 e 1.2.5 do 
art.º 10.º, o que pretendem quando referem que o pagamento 
ao lesado é feito independentemente do valor, assim como a 
liquidação de qualquer perda indireta? 
 
RESPOSTA: 
 
As alíneas em causa não existem. Mantém-se o pretendido e 
que consta dos pontos 1.2.4 e 1.2.5 do artigo 10.º do Programa 
de Seguros. 
 
 
RAMO ACIDENTES DE TRABALHO 
 
1- QUESTÃO: 
 
Agradecemos informação referente ao n.º de apólice de 
acidentes de trabalho atualmente em vigor e respetiva 
Seguradora. 
 
RESPOSTA: 
 
A seguradora é a Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.. A 
apólice é a n.º AT63988483. 
 
2- QUESTÃO: 
 
Existem funcionários bombeiros-sapadores florestais na apólice 
de Acidentes de Trabalho ? 
Quantos ? Qual a Massa salarial dos Bombeiros? 
 
RESPOSTA: 
 
Existem 8 funcionários que são bombeiros sapadores florestais 
e a massa salarial anual é de 80.362,56 € ano. 
 
 
RAMO MULTIRRISCOS 
 
1- QUESTÃO: 
 
Agradecemos que disponibilizem as listagens de bens 
patrimoniais em formato excel, separado por edifício e 
conteúdo. 
 
RESPOSTA: 
 
O ficheiro que se encontra disponível, denominado “Mapa I-B”. 
 
2- QUESTÃO: 
 
O valor do capital a segurar 78.995.017,99 € indicado no 
Programa de Seguros não corresponde à soma dos capitais 
parcelares. Agradecemos confirmação. 
 
RESPOSTA: 
 
Os valores no Programa de Seguros estão corretos. 
 
3- QUESTÃO: 
 
Admitem proposta com a exclusão da cobertura de atos de 
terrorismo? 
 
RESPOSTA: 
 
Não são admitidas propostas que não cumpram as coberturas 
solicitadas. 
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4- QUESTÃO: 
 
Solicitam o capital de 500.000 euros em 1.º risco para a 
cobertura de Bens de terceiros. Qual a razão da necessidade 
da modalidade de 1.º risco nesta cobertura? Que tipo de Bens 
estão em causa? 
 
RESPOSTA: 
 
Os bens em causa são os que estão referenciados nas 
condições especiais (Bens de Terceiros, Exposições 
temporárias e bens de empregados). 
 
 
RAMO ACIDENTES PESSOAIS 
 
QUESTÃO: 
 
Acidentes Pessoais - Plataforma elevatória: Que tipo de 
trabalhos são executados, a que altura do solo, que meios de 
proteção existem durante os trabalhos? 
 
RESPOSTA: 
 
O pretendido é garantir as pessoas, não funcionários, que 
participam nas iniciativas (projeto Arte Urbana entre outras). 
Existem duas plataformas, uma montada em viatura e a outra é 
uma máquina autónoma, ambas estão legalmente preparadas 
para a elevação dos operadores/executantes, dispondo para tal 
de todos os meios mecânicos de proteção necessários. 
 
 
RAMO AUTO 
 
QUESTÃO: 
 
Solicitamos que adicionalmente nos disponibilizem os dados de 
sinistralidade dos últimos 3 anos bem como os custos com 
sinistros. 
 
RESPOSTA: 
 
Os valores da sinistralidade são os que constam no anexo 
“Mapa I-D”. 

 
 

Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. 
 

ACIDENTES DE TRABALHO 
 
1- QUESTÃO: 
 
Indicação das profissões e atividades efetuadas pelo Município. 
 
RESPOSTA: 
 
Mapa com as categorias profissionais por trabalhador que 
constam em anexo “Mapa I-E”. 
 
2- QUESTÃO: 
 
Mencionam “Relativamente às pensões e subsídios fixados 
pela Caixa Geral de Aposentações e sobre os quais esta Caixa 
tenha direito de reembolso sobre a Câmara de Loures, 
conforme artigo 43.º do Decreto-Lei 503/99, de 20 novembro, o 
segurador diligenciará junto da referida Caixa, no sentido de 
conseguir estabelecer com esta um acordo que permita o 
reembolso direto entre a CGA e o segurador.” 
Esta situação não é exequível, pelo que agradecemos 
indicação se o não cumprimento desta exigência é motivo de 
não apresentação de condições. 
 
 
 

RESPOSTA: 
 
O pretendido é que a companhia a quem venha a ser 
adjudicado o concurso diligencie junto da CGA a possibilidade 
de estabelecer um acordo que permita o reembolso direto à 
CGA, caso seja exequível. 
 
3- QUESTÃO: 
 
Mencionam: 
 
“O segurador compromete-se a celebrar acordos com pelo 
menos 2 clínicas/consultórios, sediados no Concelho de 
Loures, para assistir sinistrados de Acidentes de Trabalho”. 
 
“O segurador compromete-se a celebrar acordos com pelo 
menos 2 farmácias sediadas no Concelho de Loures, por forma 
a isentar os sinistrados de Acidentes de Trabalho do 
pagamento das despesas com prescrições médicas, 
consequências de tais acidentes, sendo as referidas despesas 
cobradas diretamente pelas farmácias ao segurador.” 
 
Agradecemos informação, caso não exista o solicitado no 
Concelho do Tomador mas nos Concelhos limítrofes, se é 
motivo de exclusão de apresentação de proposta a concurso. 
 
RESPOSTA: 
 
É correto, caso não existam no concelho aceita-se que sejam 
nos concelhos limítrofes. 
 
 
MULTIRRISCOS 
 
1- QUESTÃO: 
 
Nos termos do C.P. em assunto solicitamos para Multirriscos os 
seguintes esclarecimentos: 
 
- No âmbito de cobertura da CE - Exposições Temporárias 
entendemos que o risco de manuseamento das peças, para a 
devida montagem e desmontagem da exposição, é assegurado 
apenas por técnicos especializados, com formação/certificação 
em curadoria, história de arte e restauro; Solicitamos a V/ 
confirmação. 
 
RESPOSTA: 
 
É correto, o Município dispõe de técnicos especializados. 
 
2- QUESTÃO: 
 
- No âmbito da cobertura da CE - Roubo de Valores 
(caixa/cofre/trânsito) entendemos que: 
 
- Caixa 
 
- As caixas registadoras estão em instalações propriedade do 
Município de Loures, sem necessidade dos mesmos estarem 
identificados na Apólice, mas as referidas instalações tem de 
constar na listagem do património seguro do Município de 
Loures; 
- e que se as caixas registadoras não estiverem em instalações 
propriedade do Município de Loures, as mesmas têm de estar 
identificadas na apólice. 
 
- Cofre 
 
- Os cofres são fixos às paredes e/ou chão ou com peso 
superior a 100 Kg, e se encontram em instalações propriedade 
do Município de Loures, sem necessidade dos mesmos 
estarem identificados na Apólice, mas as referidas instalações 
tem de constar na listagem do património seguro do Município 
de Loures; 
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- e que se os cofres (fixos às paredes e/ou chão ou com peso 
superior a 100 Kg) não estiverem em instalações propriedade 
do Município de Loures, os mesmos têm de estar identificados 
na apólice. 
 
- Trânsito 
 
- Entre as instalações propriedade do Município de Loures sem 
necessidade dos mesmos estarem identificados na Apólice, 
mas que constam na listagem do património seguro do 
Município de Loures, e a agência bancária mais próxima em 
que o Município tenha conta; 
 
- Entre instalações, que não sendo propriedade do Município 
de Loures, mas que têm de ser identificadas na apólice, e a 
agência bancária mais próxima em que o Município tenha 
conta. Solicitamos confirmação e eventual informação em falta 
no sentido de corresponder com as referidas definições. 
 
RESPOSTA: 
 
Cobertura “Roubo de Valores em Cofre” 
 
Existe um Cofre, com mais de 100 kg, localizado em 
instalações que não são propriedade municipal sitas na Rua 
Manuel Augusto Pacheco, n.ºs 4-A e B, 2670-450 Loures. 
 
Cobertura “Roubo de Valores em Trânsito” 
 
A) Segue identificação dos postos de atendimento cujas 

instalações se localizam em propriedade municipal e que 
devem ser considerados no âmbito da “cobertura roubo de 
valores em trânsito” e que estão incluídos na listagem do 
património seguro do Município de Loures: 
 
Posto de Atendimento Morada 

Cemitério de Loures Rua da Paz, 2685-413 
Loures 

Cemitério de Camarate Rua do Cemitério, 
Quinta da Areeira, 2685-
120 Camarate 

Edifício do DPGU R. Ilha da Madeira, n.° 4, 
2670-442 Loures 

Espaço do Cidadão em Sacavém Rua António Ferreira n.º 14, 
Fração A, 
2685-020 Sacavém 

Refeitório Municipal Rua Frederico Tarré, 2670-
455 Loures 

 
B) Segue identificação do posto de atendimento cujas 

instalações não são propriedade municipal, e que deve 
ser considerado no âmbito da cobertura “roubo de valores 
em trânsito” - Espaço do Cidadão de Loures, Avenida das 
Descobertas, n.º 90, Centro Comercial Loureshopping, 
Loja 10-A, 2670-457 Loures. 

 
 
ACIDENTES PESSOAIS (LOTE 2) 
 
1- QUESTÃO: 
 
Questão Comum: 
 
PROGRAMA DO CONCURSO (Artigo 9.º - Documentos que 
constituem as Propostas): No Ramo de Acidentes Pessoais e 
nas modalidades de seguro “Sem a Identificação das Pessoas 
Seguras” questionamos se será admissível apresentar 
proposta sem a indicação de taxas e de prémios unitários, 
ficando apenas mencionados os Prémios Anuais Globais por 
Apólice? 
 
 
 
 

RESPOSTA: 
 
O pretendido é o que consta na alínea c) do art.º 9.º do 
programa de concurso. 
 
2- QUESTÃO: 
 
Questões específicas de cada grupo de risco: 
 
Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais Autarcas 
 
A cobertura de incapacidade temporária só será aplicável, caso 
o sinistrado esteja a receber uma remuneração à data do 
acidente, não podendo ser pagos valores superiores ao valor 
diário de remuneração que receberia se estivesse apto para 
exercer a sua atividade profissional. Confirmam? 
 
RESPOSTA: 
 
É correto, confirma-se. 
 
 
Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais Bombeiros 
 
1- QUESTÃO: 
 
Alínea c) das CONDIÇÕES ESPECIAIS - Despesas de 
Transporte que se adeqúem à natureza da lesão - Somos da 
opinião que o transporte deve obedecer às condições 
clinicamente impostas pela natureza da lesão. Ou seja, o 
transporte é considerado nas despesas de tratamento e desde 
que prescrito pelo médico assistente. Agradecemos 
confirmação. 
 
RESPOSTA: 
 
E correto, confirma-se. 
 
2- QUESTÃO: 
 
Alínea f) das CONDIÇÕES ESPECIAIS - O Seguro de 
Bombeiros cobre o risco da ocorrência de um acidente sofrido 
pela Pessoa Segura no exercício da atividade de bombeiro e 
nos termos dos riscos que forem contratados. Por definição, 
entende-se por Acidente o acontecimento de carácter súbito, 
externo e imprevisível que cause à Pessoa Segura lesões 
corporais, invalidez permanente, incapacidade temporária ou 
morte, verificadas clinicamente. Logo, não se enquadra no 
âmbito deste seguro o risco de infeção e posterior contágio, as 
quais são do foro da Doença. Aceitam, sem constituir proposta 
variante, a apresentação de proposta alternativa que cubra 
apenas as despesas inerentes ao despiste da doença? 
 
RESPOSTA: 
 
Não se aceita a exclusão da alínea f). 
 
3- QUESTÃO: 
 
OUTRAS CONDIÇOES APLICÁVEIS AO SEGURO - Na 
atualização automática de capitais durante o prazo de 
execução deste contrato, haverá lugar a aplicação de prémio 
adicional. Confirmam? 
 
RESPOSTA: 
 
É correto, confirma-se. 
 
 
Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais - Utilizadores das 
Instalações Desportivas, Recreativas e Culturais 
Municipais 
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QUESTÃO: 
 
Outras Condições Aplicáveis ao Seguro - Na atualização 
automática de capitais durante o prazo de execução deste 
contrato, haverá lugar a aplicação de prémio adicional. 
Confirmam? 
 
RESPOSTA: 
 
É correto, confirma-se. 
 
 
Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais - Iniciativas 
Temporárias, incluindo Desporto, Cultura e Recreio 
 
QUESTÃO: 
 
ÂMBITO TERRITORIAL: Indicam todo o mundo. Admitimos ter 
ocorrido lapso. Qual o âmbito a considerar? 
 
RESPOSTA: 
 
O âmbito é Portugal. Assim onde se lê “todo o mundo” deve-se 
ler “Portugal”. 
 
 
Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais - Atividades 
Temporárias 
 
1- QUESTÃO: 
 
Sendo este um seguro com nomes e com possibilidade de 
acerto de prémio por inclusão e exclusão de pessoas, pedimos 
que nos esclareçam o seguinte: 
 
no apuramento do prémio global deste contrato, devemos 
entender que, no limite, podemos ter a totalidade de pessoas 
seguras indicadas pelo período de 12 meses? 
 
RESPOSTA: 
 
Não, o número de pessoas a segurar depende do que vier a 
ser contratualizado com o IEFP pelo que o número previsto 
poderá ser maior ou menor que o indicado (50). 
 
2- QUESTÃO: 
 
Além do prémio global acima referido (limite máximo), existindo 
entradas e saídas de pessoas durante o prazo de execução do 
contrato, será aplicado o cálculo pro-rata? 
 
RESPOSTA: 
 
À inclusão de pessoas a segurar ou a exclusão das mesmas 
durante o prazo de execução do contrato, será aplicado o 
cálculo pro-rata. 
 
3- QUESTÃO: 
 
Será emitido contrato único anual de grupo? 
 
RESPOSTA: 
 
É correto. 
 
 
Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais - Voluntariado 
 
QUESTÃO: 
 
A cobertura de incapacidade temporária só será aplicável caso 
o sinistrado esteja a receber uma remuneração à data do 
acidente não podendo ser pagos valores superiores ao valor 

diário de remuneração que receberia se estivesse apto para 
exercer a sua atividade profissional. Confirmam? 
 
RESPOSTA: 
 
É correto, confirma-se. 

 
 

II 
 

1- Informa-se, também, que este documento contendo os 
esclarecimentos será disponibilizado na plataforma 
eletrónica VORTALnext, junto às peças do procedimento 
que se encontrem patentes para consulta, devendo todos 
os interessados que tenham obtido tais peças ser 
imediatamente notificados desse facto. 

 
2- Os esclarecimentos ora prestados fazem parte integrante 

das peças do procedimento a que dizem respeito e 
prevalecem sobre estas em caso de divergência, tudo 
conforme ao disposto no n.º 9 do artigo 50.º do Código 
dos Contratos Públicos. 

 
 
ANEXOS: 
 
Anexo “I e II” - Pedidos de esclarecimentos apresentados pela 
entidade interessada “Lusitânia Companhia de Seguros, S.A.”; 
 
Anexo “III” - Pedido de esclarecimentos apresentado pela 
entidade interessada “Fidelidade - Companhia de Seguros, 
S.A.”; 
 
Junta-se em formato editável o “Anexo I - Formulário da 
Proposta do Programa de Concurso”. 
 
 
Loures, 6 de maio de 2019 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 50113/DCA/2019 
Concurso Público para aquisição de serviços 
de transporte no âmbito do Projeto AMA - 
Adaptação do Meio Aquático, por lotes, em 
número de 4, para o ano letivo de 2019/2020 
Proposta de aprovação do programa do concurso, 
caderno de encargos e da minuta de anúncio, e do 
proposto no documento sob o título Proposta de 
Autorização para Início e Tipo de Procedimento, 
para designação de Júri e nomeação do Gestor do 
Contrato. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 293/2019 
 

Considerando que: 
 
A. Através da informação n.º 154/DIPE/RC, com 

o registo webdoc E/47742/2019, datada de 
30.04.2019, provinda da Divisão de 
Intervenção e Planeamento Educativo (DIPE), 
com despacho de concordância do Ex.mo Sr. 
Vereador da Câmara Municipal de Loures, 
Gonçalo Caroço, datado de 06.05.2019, e 
pelas razões constantes de tal informação, foi 
manifestada a necessidade de instrução e 
lançamento de um procedimento aquisitivo, 
com vista à celebração de contratos para 
aquisição de serviços de transporte no âmbito 
do projeto AMA - Adaptação ao Meio Aquático, 
por lotes, em número de 4, para o ano letivo 
de 2019/2020; 

 
B. Nos termos da regra geral de escolha do 

procedimento (prevista no artigo 18.º do 
Código dos Contratos Públicos) bem como do 
valor máximo do benefício económico que 
pode ser obtido pela(s) entidade(s) 
adjudicatária(s) com a execução do(s) 
contrato(s) a celebrar, estimado em 
392.523,00 € (trezentos e noventa e dois mil, 
quinhentos e vinte e três euros), mostra-se 
adequado adotar o procedimento do tipo 
concurso público, com publicação de anúncio 
no Diário da República e no Jornal Oficial da 
União Europeia, tudo em conformidade, 
designadamente, com o previsto nos artigos 
16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, 
alínea a) e 474.º, n.º 3, alínea c), todos do 
Código dos Contratos Públicos; 

 
C. O órgão competente para contratar, autorizar 

a despesa, escolher o procedimento, aprovar 
os documentos pré-contratuais (Programa do 
Concurso, Caderno de Encargos e Minuta do 
Anúncio do Procedimento), designar o júri e o 
gestor do contrato, aprovar a minuta de 
contrato, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento aquisitivo em 
apreço, é a Câmara Municipal, em razão do 
dito preço contratual estimado em 392.523,00 
€ (trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e 
vinte e três euros), a que deverá acrescer o 
IVA à taxa legal em vigor, se devido, tudo à luz 
do disposto, designadamente, na alínea f), n.º 
1, do artigo 33.º do Anexo l da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, no artigo 18.º do Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de junho, (repristinado 
pela Resolução da Assembleia da República 
n.º 86/2011, de 11/04), e nos artigos 16.º, n.º 

1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 
36.º, 47.º, 67.º a 69.º, 290.º-A e 474.º, n.º 3, 
alínea c), todos do Código dos Contratos 
Públicos; 

 
D. É necessário, nomeadamente, identificar os 

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

 
E. O referido montante de 392.523,00 € 

(trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e 
vinte e três euros), estimado pagar pelo 
Município de Loures, a que acrescerá o IVA à 
taxa legal em vigor, se devido, mostra-se 
fixado no Caderno de Encargos como preço 
base global do procedimento; 

 
F. Esse preço base global do procedimento 

392.523,00 € (trezentos e noventa e dois mil, 
quinhentos e vinte e três euros) é resultante 
da soma do montante de 145.666,00 € (cento 
e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta 
e seis euros) respeitante ao Lote 1, com o 
montante de 76.825,00 € (setenta e seis mil, 
oitocentos e vinte e cinco euros) respeitante 
ao Lote 2, com o montante de 94.343,00 € 
(noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e 
três euros) respeitante ao Lote 3, com o 
montante de 75.689,00 € (setenta e cinco mil, 
seiscentos e oitenta e nove euros) respeitante 
ao Lote 4, montantes por lote esses que 
também se encontram fixados no Caderno de 
Encargos do procedimento enquanto preço 
base unitário do lote respeitante; 

 
G. Além do preço contratual estimado, o objeto 

do contrato abrange ainda uma possibilidade 
de ampliação de realização de despesa até ao 
máximo de 13,50% do preço contratual global 
adjudicado referente ao lote 2, assim como até 
ao máximo de 6,00% do preço contratual 
global adjudicado referente ao lote 3 e até ao 
máximo de 18,50% do preço contratual global 
adjudicado referente ao lote 4, o que perfaz o 
preço contratual global estimado de 
422.557,42 € (quatrocentos e vinte e dois mil, 
quinhentos e cinquenta e sete euros e 
quarenta e dois cêntimos), sempre que surjam 
situações que o justifiquem, designadamente 
em virtude da ampliação do número de 
escolas ou de alunos e inerentemente de 
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viaturas a utilizar, que venham a ser 
destinatários do fornecimento de transporte 
que integra o objeto contratual, observando-se 
no caso dessa ampliação do objeto do 
contrato, todo o conjunto de regras, requisitos 
e preços unitários adjudicados e 
contratualizados originalmente; 

 
H. Os montantes percentuais mencionados no 

ponto anterior integrarão os respetivos preços 
contratuais de cada lote a que lhe 
corresponde, uma vez que a entidade 
cocontraente fica adstrita à obrigação da 
execução do fornecimento de transporte caso 
seja solicitado pelo contraente público, 
possuindo, tal fornecimento um carácter 
meramente eventual, na medida em que 
dependerá de factos não antecipáveis, 
previstos ou previsíveis, pelo que, não se 
verificando factos que o justifiquem não 
haverá lugar à realização de despesa a 
coberto da previsão integrante deste e do 
número anterior; 

 
I. Propõe-se que a respetiva despesa ocorra 

pela rubrica 0503 020225 2019 A 39, 
conforme PRC n.º 2261/2019, datada de 
14.05.2019. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no artigo 
18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
(repristinado pela Resolução da Assembleia da 
República n.º 86/2011, de 11 de abril), e nos 
artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, 
alínea a), 36.º, 47.º, 67.º a 69.º, 290.º-A e 474.º, 
n.º 3, alínea c), todos do Código dos Contratos 
Públicos, aprovar. 
 
1. O programa do concurso, o caderno de 

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

 
2. O proposto no documento sob o título 

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

 
 

Loures, 15 de maio de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO 
PARA INÍCIO E TIPO DE PROCEDIMENTO, 

DESIGNAÇÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO 
E DO GESTOR DO CONTRATO 

 
1- No âmbito da informação n.º 154/DIPE/RC, 

com o registo webdoc E/47742/2019, datada 
de 30.04.2019, com despacho de 
concordância do Exmo. Sr. Vereador da 
Câmara Municipal de Loures, Gonçalo Caroço, 
datado de 06.05.2019, e pelas razões 
constantes de tal documento, proponho a 
adoção do procedimento aquisitivo do tipo 
concurso público, com publicação no Diário da 
República e no Jornal Oficial da União 
Europeia, nos termos da alínea c) do n.º 1 do 
artigo 16.º, artigos 17.º, 18.º e alínea a) do n.º 
1 do artigo 20.º, todos do Códigos dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
sua redação atual, com vista à celebração de 
contratos para aquisição de serviços de 
transporte no âmbito do projeto AMA - 
Adaptação ao Meio Aquático, por lotes, em 
número de 4, para o ano letivo de 2019/2020. 

 
2- Deste modo, foram instruídas as peças do 

procedimento, nomeadamente o Caderno de 
Encargos, o Programa do Concurso e a 
Minuta do Anúncio, peças essas às quais 
procedi à devida análise jurídica. 

 
3- Por ser o órgão competente para a 

contratação em apreço e, consequentemente, 
para a aprovação das peças do procedimento, 
assim como para a designação do júri do 
procedimento e do gestor do contrato, propõe-
se que o procedimento seja sujeito a 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
uma vez que se estima que com a execução 
de todas as prestações que constituem o 
objeto do contrato a celebrar o preço 
contratual global a pagar pelo Município de 
Loures possa ser na ordem de 392.523,00 € 
(trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e 
vinte e três euros) acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor, caso este seja devido, tudo o 
exposto à luz do disposto na alínea f) do n.º 1 
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho, (repristinado pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 
de abril), na alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º, 
nos artigos 17.º, 18.º, na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 20.º e nos artigos 36.º, 38.º, 67.º e 
290.º-A todos do CCP. 
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O referido preço contratual estimado de 
392.523,00 € (trezentos e noventa e dois mil, 
quinhentos e vinte e três euros), que se 
mostra fixado como preço base global do 
procedimento no Caderno de Encargos, é 
resultante da soma do montante de 
145.666,00 € (cento e quarenta e cinco mil, 
seiscentos e sessenta e seis euros) 
respeitante ao Lote 1, com o montante de 
76.825,00 € (setenta e seis mil, oitocentos e 
vinte e cinco euros) respeitante ao Lote 2, com 
o montante de 94.343,00 € (noventa e quatro 
mil, trezentos e quarenta e três euros) 
respeitante ao Lote 3, com o montante de 
75.689,00 € (setenta e cinco mil, seiscentos e 
oitenta e nove euros) respeitante ao Lote 4, 
montantes por lote esses que também se 
encontram fixados no Caderno de Encargos 
do procedimento enquanto preço base unitário 
do lote respeitante. 

 
4- Além do preço contratual estimado, o objeto 

do contrato abrange ainda uma possibilidade 
de ampliação de realização de despesa até ao 
máximo de 13,50% do preço contratual global 
adjudicado referente ao lote 2, assim como até 
ao máximo de 6,00% do preço contratual 
global adjudicado referente ao lote 3 e até ao 
máximo de 18,50% do preço contratual global 
adjudicado referente ao lote 4, o que perfaz o 
preço contratual global estimado de 
422.557,42 € (quatrocentos e vinte e dois mil, 
quinhentos e cinquenta e sete euros e 
quarenta e dois cêntimos), sempre que surjam 
situações que o justifiquem, designadamente 
em virtude da ampliação do número de 
escolas ou de alunos e inerentemente de 
viaturas a utilizar, que venham a ser 
destinatários do fornecimento de transporte 
que integra o objeto contratual, observando-se 
no caso dessa ampliação do objeto do 
contrato, todo o conjunto de regras, requisitos 
e preços unitários adjudicados e 
contratualizados originalmente. 

 
5- Os montantes percentuais mencionados no 

ponto anterior integrarão os respetivos preços 
contratuais de cada lote a que lhe 
corresponde, uma vez que a entidade co 
contraente fica adstrita à obrigação da 
execução do fornecimento de transporte caso 
seja solicitado pelo contraente público. Sendo 
que tal fornecimento possui um carácter 
meramente eventual, na medida em que 
dependerá de factos não antecipáveis, 
previstos ou previsíveis, pelo que, não se 
verificando factos que o justifiquem não 
haverá lugar à realização de despesa a 
coberto da previsão integrante deste e do 
número anterior. 

6- Nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 47.º do CCP, o preço base indicado - 
montante global e por lote - foi definido pelo 
serviço requisitante, serviço esse que 
fundamentou o preço da seguinte forma: “O 
valor estimado tem em consideração os 
preços para serviços de transporte de alunos 
em anteriores experiências, tem em conta os 
percursos e distâncias definidas, bem como o 
número de alunos e as características das 
viaturas pretendidas”. 

 
7- Propõe-se que as propostas sejam 

apresentadas através da plataforma eletrónica 
Vortalnext, estabelecendo um prazo para 
apresentação das mesmas de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data de envio do anúncio 
do concurso para publicação no Diário da 
República, tendo como hora limite de entrega 
as 18 horas do 30.º (trigésimo) dia. 
Se o termo do prazo ocorrer num sábado, 
domingo ou feriado, tal termo transfere-se 
para as 18 horas do primeiro dia útil seguinte. 

 
8- Para efeitos de condução do procedimento 

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

 
Presidente - Dr. Viriato Aguilar 
 
1.º Vogal Efetivo - Dr.ª Raquel Silva 
 
2.º Vogal Efetivo - Dr.ª Dina Ribeiro 
 
1.º Vogal Suplente - Dr.ª Vanessa Rodrigues 
Freitas 
 
2.º Vogal Suplente - Sr.ª Ana Paula Pardal 
 
9- Propõe-se que a respetiva despesa ocorra 

pela rubrica 0503 020225 2019 A 39, 
conforme PRC n.º 2261/2019, datada de 
14.05.2019. 

 
10- Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 290.º-A do CCP, o serviço requisitante 
indicou para Gestor do Contrato decorrente do 
procedimento a Dr.ª Rita Cruz, técnica 
superior, que exerce funções na DE/DIPE, 
com o endereço eletrónico rita_cruz@cm-
Ioures.pt e contacto telefónico 211150795, 
pelo que assim se propõe. 
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Assim, 
 
e tendo presente que nem todo o conteúdo desta 
proposta está refletido no teor das peças do 
procedimento, nomeadamente no Programa do 
Concurso, no Caderno de Encargos e na Minuta 
do Anúncio do Procedimento, dado que não 
decorre obrigação de aí constar, o que é o caso da 
designação do Gestor do Contrato, propõe-se que 
esta proposta seja submetida a aprovação pela 
Câmara Municipal de Loures em conjunto com as 
peças do procedimento. 
 
… 

 
Loures, 14 de maio de 2019. 

 
À consideração do Chefe da DCA. 

 
A Jurista/Instrutora do Processo 
(a) Vanessa Rodrigues Freitas 

 
 

A Coordenadora Técnica 
(a) Ana Paula Pardal 

 
 

De acordo 
 

O Chefe da DCA 
(a) Viriato Aguilar 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Processo de Registo n.º 60 
Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal da afetação 
ao domínio público municipal da área de 1.801 m2 
pertencente ao prédio situado em Sítio do Cano ou 
Cano Barreiro, Freguesia de Bucelas, com a área 
total de 4.080 m2. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 272/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures é dono e legítimo 

proprietário do prédio com a área total de 
4.080 m2, com a área coberta de 161,90 m2 e 
descoberta de 3.918,10 m2, integrado no 
domínio privado municipal, situado em Sítio do 
Cano ou Cano Barreiro, Freguesia de Bucelas, 
descrito na 2.ª Conservatória do Registo 
Predial de Loures sob a ficha 784 da 
Freguesia de Bucelas e inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo 67 da Secção R da 
Freguesia de Bucelas e na matriz predial 
urbana sob o artigo 1342 da mesma 
Freguesia; 

 
B. A Instituição de Apoio Social da Freguesia de 

Bucelas, tendo em conta o aumento da 
procura da resposta de Creche e o número 
cada vez maior de crianças em lista de espera 
e a necessidade por parte das famílias em 
encontrar uma resposta que apoie a 
integração das crianças em Creche, solicitou a 
cedência da antiga escola do Barreiro para 
construção de um equipamento social de 
Creche, que integra o acima identificado 
prédio; 

 
C. O mencionado prédio é composto por uma 

área ocupada pela Escola, pelo estaleiro da 
Junta de Freguesia de Bucelas e pelas Ruas 
Vinha do Cano e João de Deus, pelo que parte 
do mesmo, com a área de 1.801 m2, tem 
utilização pública; 

 
D. Tendo em vista a satisfação da pretensão da 

Instituição de Apoio Social da Freguesia de 
Bucelas, através da cedência em direito de 
superfície da área de 2.278,49 m2 e uma vez 
que a área remanescente de 1.801 m2 é de 
utilização pública, deve integrar o domínio 
público municipal, salvaguardando a utilização 
pública. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
submeter à Assembleia Municipal para 
deliberação, nos termos previstos na alínea q) do 
n.º 1 do artigo 25.º do mesmo diploma legal, a 
afetação ao domínio público municipal da área de 
1.801 m2 pertencente ao prédio situado em Sitio 
do Cano ou Cano Barreiro, Freguesia de Bucelas, 
com a área total de 4.080 m2, descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures sob a 
ficha 784 da Freguesia de Bucelas e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo 67 da Secção R 
da Freguesia de Bucelas e na matriz predial 
urbana sob o artigo 1342 da mesma Freguesia. 

 
 

Loures, 15 de maio de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

 
 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
Proposta de constituição de direito de superfície, a 
favor da Instituição de Apoio Social da Freguesia 
de Bucelas, sobre a área de 2.278,49 m2, área 
coberta de 161,90 m2 e descoberta de 2.116,59 
m2, da propriedade municipal com a área total de 
4.080 m2, situada em Sítio do Cano ou Cano 
Barreiro, Freguesia de Bucelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 273/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A Instituição de Apoio Social da Freguesia de 

Bucelas (IASFB) é uma Instituição Particular 
de Solidariedade Social e tem como objetivos 
principais a prestação de serviços e de outras 
iniciativas de promoção de bem-estar e 
qualidade de vida das pessoas, famílias e 
comunidades; 



 

 
N.º 10 

  

 
 

22 de MAIO 
de 2019 

 
 
 
 

24 

 

B. Desde 2008 que a Instituição de Apoio Social 
da Freguesia de Bucelas desenvolve um 
trabalho na área da infância, através das 
respostas sociais de Creche e Pré-escolar; 

 
C. A Instituição de Apoio Social da Freguesia de 

Bucelas, tendo em conta o aumento da 
procura daquelas respostas e o número cada 
vez maior de crianças em lista de espera e a 
necessidade por parte das famílias em 
encontrar uma resposta que apoie a 
integração das crianças em Creche, solicitou a 
cedência da antiga escola do Barreiro para 
construção de um equipamento social de 
Creche; 

 
D. Foi emitido parecer favorável pelo 

Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística e pelo Departamento de Coesão 
Social e Habitação; 

 
E. A Direção da Instituição de Apoio Social da 

Freguesia de Bucelas aceitou as condições do 
contrato a celebrar com o Município de 
Loures, no entanto a formalização do ato fica 
condicionada ao cumprimento dos requisitos 
estatutários para a aceitação; 

 
F. Ao direito de superfície a constituir é atribuído 

o valor de 151.633,89 € (cento e cinquenta e 
um mil, seiscentos e trinta e três euros e 
oitenta e nove cêntimos). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
autorizar a constituição do direito de superfície 
sobre a área de 2.278,49 m2, área coberta de 
161,90 m2 e descoberta de 2.116,59 m2, da 
propriedade municipal com a área total de 4.080 
m2, situada em Sítio do Cano ou Cano Barreiro, 
Freguesia de Bucelas descrita na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures sob a 
ficha 784 da Freguesia de Bucelas e inscrita na 
matriz predial rústica sob o artigo 67 da Secção R 
da Freguesia de Bucelas e na matriz predial 
urbana sob o artigo 1342 da mesma Freguesia, a 
favor da Instituição de Apoio Social da Freguesia 
de Bucelas, para construção de um equipamento 
social de Creche, nos termos e condições que 
constam da minuta anexa à presente proposta. 

 
 
 
 
 

Loures, 15 de maio de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO 

DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

1. O Município de Loures é dono e legítimo 
proprietário do prédio com a área total de 
4.080 m2, com a área coberta de 161,90 m2 e 
descoberta de 3.918,10 m2, situado em Sítio 
do Cano ou Cano Barreiro, Freguesia de 
Bucelas, descrito na 2.ª Conservatória do 
Registo Predial de Loures sob a ficha 784 da 
Freguesia de Bucelas e inscrito na matriz 
predial rústica sob o artigo 67 da Secção R da 
Freguesia de Bucelas e na matriz predial 
urbana sob o artigo 1342 da mesma 
Freguesia. 

 
2. Pelo presente contrato, é constituído a favor 

da Instituição de Apoio Social da Freguesia de 
Bucelas, o direito de superfície sobre uma 
parte do referido prédio, com a área coberta 
de 161,90 m2 e descoberta de 2.116,59 m2, 
identificada na planta em anexo, que faz parte 
integrante deste contrato. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

O direito de superfície é constituído pelo prazo de 
70 anos, prorrogável, por acordo das partes, e a 
título gratuito. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O direito de superfície constituído destina-se à 
construção de um equipamento social de Creche 
da Instituição de Apoio Social da Freguesia de 
Bucelas. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

A Instituição de Apoio Social da Freguesia de 
Bucelas pode construir sobre o edifício existente, 
ampliando-o ou alterando-o, com sujeição a prévia 
aprovação dos projetos pela Câmara Municipal de 
Loures. 
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CLÁUSULA QUINTA 
 

1. O Município de Loures tem o direito de, 
quando e pelos meios que entender 
convenientes, acompanhar e fiscalizar o 
exercício de todas as atividades direta ou 
indiretamente relacionadas com o âmbito do 
direito de superfície e solicitar informação 
escrita adequada do cumprimento das 
condições que resultam da constituição do 
direito de superfície. 

 
2. A Instituição de Apoio Social da Freguesia de 

Bucelas deve informar o Município de Loures, 
por escrito, com carácter semestral, sobre a 
situação do procedimento tendente à 
implementação do equipamento assim como 
sobre a situação do imóvel transmitido, até 
que se verifique a conclusão da construção. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

No caso do Município de Loures pretender realizar 
iniciativas no imóvel deverá informar a Instituição 
de Apoio Social da Freguesia de Bucelas, 
solicitando-lhe autorização com 30 (trinta) dias de 
antecedência. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

Em caso de alienação, o Município goza do direito 
de preferência em primeiro lugar. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

O direito de superfície só poderá ser onerado pela 
Instituição de Apoio Social da Freguesia de 
Bucelas para garantia do financiamento da 
construção do equipamento no prédio sobre o qual 
foi constituído, sob pena de extinção e reversão 
para o Município de Loures. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
 

Em qualquer caso, a Instituição de Apoio Social da 
Freguesia de Bucelas é a única entidade 
responsável pelo cumprimento das obrigações a 
que fica adstrita, reservando-se o Município de 
Loures o direito de resolver o presente contrato 
em caso de incumprimento de alguma daquelas 
obrigações, nos termos previstos na cláusula 
décima. 

 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
 

1. Ao Município de Loures é conferido o direito 
de resolver o contrato, em caso de 
incumprimento pela Instituição de Apoio Social 
da Freguesia de Bucelas dos deveres e 
obrigações que resultam da presente 
constituição do direito de superfície. 

 
2. O direito de superfície extingue-se ainda ao 

abrigo do disposto no artigo 1536.º do Código 
Civil, com reversão do terreno para o 
Município de Loures: 

 
a) Se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no 

ato de constituição;  
b) Se, no prazo de dois anos a contar da data da 

decisão que autorizou a constituição do direito 
de superfície, não for iniciada a construção do 
edifício identificado na cláusula terceira; 

c) Se, no prazo de três anos a contar da data da 
decisão que autorizou a constituição do direito 
de superfície, não se encontrar concluído o 
edifício identificado na cláusula terceira; 

d) Se houver paralisação da atividade e sem 
motivo justificado por período superior a 2 
(dois) meses; 

e) Se for alienado o direito de superfície sem 
autorização expressa do MUNICÍPIO; 

f) Se a Instituição de Apoio Social da Freguesia 
de Bucelas deixar de ter existência jurídica 
própria e autónoma; 

g) Se a Instituição de Apoio Social da Freguesia 
de Bucelas proporcionar o uso privativo do 
local, total ou parcialmente, sem prévia 
autorização do MUNICÍPIO; 

h) Se, até que se verifique o cumprimento do 
objeto identificado na cláusula terceira, a 
Instituição de Apoio Social da Freguesia de 
Bucelas não informar o MUNICÍPIO, por 
escrito, com carácter semestral, sobre a 
situação do procedimento tendente à 
implementação do equipamento bem como 
sobre a situação do imóvel transmitido. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

Declarada a extinção do direito de superfície pelo 
Município de Loures, a mesma opera, sem 
dependência de qualquer outra formalidade e para 
todos os efeitos legais, incluindo para inscrição no 
registo predial, com a notificação da superficiária. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 

1. Expirado o prazo para que foi constituído, 
resolvido o contrato ou extinto o direito de 
superfície, por qualquer causa, o prédio e 
todas as obras existentes no terreno, as quais 
deverão estar concluídas e em bom estado de 
conservação, integrarão o património 
municipal, sem qualquer indemnização para a 
Instituição de Apoio Social da Freguesia de 
Bucelas, pelas benfeitorias entretanto 
realizadas. 

 
2. O decurso do prazo pelo qual foi constituído 

ou a extinção do direito de superfície por 
qualquer outra razão implicam: 

 
a) A entrega do local pela Instituição de Apoio 

Social da Freguesia de Bucelas, no prazo de 
60 (sessenta) dias, contado de qualquer dos 
factos determinantes da reversão; 

 
b) Dentro do prazo fixado na alínea anterior, a 

reposição do prédio deverá ser feita nas 
condições em que se encontrava à data da 
constituição do direito, caso não se verifique a 
conclusão do edifício, sem qualquer 
indemnização para a Instituição de Apoio 
Social da Freguesia de Bucelas pelos custos 
associados; 

 
c) A tomada de posse do local pelo Município, 

caso não se verifique o cumprimento do prazo 
e condições de entrega. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 

A presente constituição do direito de superfície 
rege-se pelo disposto na Lei n.º 31/2014, de 30 de 
maio e pelo Código Civil. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo de Registo n.º 42013/03-D 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 
desafetação do domínio público municipal da área 
de 5.771,36 m2, sita na Rua das Felícias, Rua das 
Jardineiras, Rua das Hortênsias e Rua das 
Ervilhacas, Bairro da Primavera, em Santa Iria de 
Azóia, União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, tendente à 
outorga da escritura pública de constituição de 
direito de superfície, a título gratuito, com a 
Comissão Unitária de Reformados Pensionistas e 
Idosos de Santa Iria de Azóia. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 274/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A Comissão Unitária de Reformados 

Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia 
(CURPISIA) solicitou a cedência de terreno 
para construção de Equipamento Residencial 
para Idosos (ERPI) e Jardim de Infância (JI); 

 
B. Foi identificada a propriedade municipal com 

5.771,36 m2 sita na Rua das Felícias, Rua das 
Jardineiras, Rua das Hortênsias e Rua das 
Ervilhacas, Bairro da Primavera, em Santa Iria 
de Azóia, freguesia da União das Freguesias 
de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, cedida ao Município de Loures com 
a emissão do Alvará de Licença de 
Loteamento n.º 2/2002 destinada a 
equipamentos públicos, integrando à data o 
domínio público municipal; 

 
C. A Divisão de Intervenção Social e Saúde 

presta parecer favorável na transmissão da 
propriedade à CURPISIA destinada à 
construção de ERPI e JI; 

 
D. A Divisão de Gestão Urbanística presta 

parecer favorável à pretensão. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
submeter à Assembleia Municipal para que esta 
delibere nos termos do disposto no artigo 25.º, n.º 
1, alínea q) do mesmo diploma legal, a 
desafetação do domínio público municipal da área 
de 5.771,36 m2 tendente à outorga da escritura 
pública de constituição de direito de superfície, a 
título gratuito, com a Comissão Unitária de 
Reformados Pensionistas e Idosos de Santa Iria 
de Azóia. 
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Loures, 15 de maio de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE 
 

Proposta de celebração de Protocolo de 
Comparticipação entre o Município de Loures e a 
IKEA Portugal - Móveis e Decoração, Lda., tendo 
por objetivo a promoção das obras de reparação 
das infraestruturas viárias na envolvente ao 
estabelecimento comercial IKEA, bem como a 
promoção da execução dos trabalhos de 
beneficiação da bacia de drenagem existente nas 
rotundas adjacentes à A8 no nó de Frielas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 271/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A construção da Loja IKEA Loures (adiante o 

“Estabelecimento Comercial”), em terrenos por 
si detidos e sitos na Rua 28 de Setembro, 
EN250, dotada de parques de estacionamento 
e acessos viários, implicou não só a alteração 
dos nós de interligação com a A8, a CRIL, a 
EN250 e a EN8, mas também a alteração e 
intervenção em algumas das linhas de água 
existentes, de modo a assegurar a correta 
drenagem dos caudais afluentes, de acordo 
com a solução técnica aprovada pela entidade 
competente (ARH); 

 
B. A solução técnica adotada demonstrou-se 

ineficaz e, contrariamente ao expectável, após 
conclusão de todas as obras e entrada em 
funcionamento das infraestruturas, constatou-
se a ocorrência de inundações frequentes nos 
nós de acesso à autoestrada A8, com o 
consequente encerramento da rede viária ao 
tráfego automóvel, a degradação das 
infraestruturas viárias e o constrangimento do 
acesso ao Estabelecimento Comercial; 

 
C. As infraestruturas viárias na zona envolvente 

ao Estabelecimento Comercial, pertencentes 
ao domínio público, necessitam de reparações 
urgentes, uma vez que as condições atuais 
prejudicam gravemente a normal e segura 
circulação de pessoas e veículos; 

 
D. É intenção do Município de Loures solucionar 

o problema descrito nos considerandos 
anteriores, designadamente através da 
implementação de uma solução técnica que 
vise beneficiar a bacia de drenagem existente 
no local para minimizar o risco de inundações 
e da reparação das infraestruturas viárias 
danificadas; 
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E. Na sequência das solicitações que lhe foram 
dirigidas pelo Município de Loures e pela 
Agência Portuguesa do Ambiente (“APA”), no 
sentido de promover a conceção e suportar os 
custos de beneficiação da bacia de drenagem 
existente nas rotundas adjacentes à A8 no nó 
de Frielas e promover as reparações da rede 
viária degradada, a IKEA demonstrou-se 
disponível para colaborar para o efeito, em 
prol do domínio e interesse público e na 
medida em que tal permitirá também, 
desejavelmente, corrigir os problemas 
verificados nas acessibilidades ao referido 
Estabelecimento Comercial; 

 
F. A IKEA e o Município de Loures pretendem 

estabelecer, numa solução articulada e 
previamente aprovada pela APA, através do 
estabelecimento de um Protocolo de 
Comparticipação, os termos e condições da 
execução das (i) obras de reparação das 
infraestruturas viárias e ainda dos (ii) trabalhos 
de beneficiação da bacia de drenagem 
existente nas rotundas adjacentes à A8 no nó 
de Frielas. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto pelas alíneas j) e t) do n.º 1 do art.º 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovar a celebração do Protocolo de 
Comparticipação, entre o Município de Loures e a 
IKEA Portugal - Móveis e Decoração, Lda., com 
vista à promoção das obras de reparação das 
infraestruturas viárias na envolvente ao 
estabelecimento comercial IKEA, bem como à 
promoção da execução dos trabalhos de 
beneficiação da bacia de drenagem existente nas 
rotundas adjacentes à A8 no nó de Frielas, nos 
termos da minuta que se anexa. 

 
 

Loures, 15 de maio de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              
 

PROTOCOLO 
 

Entre 
 
Município de Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, em 
Loures, neste ato representado pelo Exmo. 
Senhor Bernardino José Torrão Soares, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal, 
com poderes para o ato nos termos legais, adiante 
designado por “Município de Loures” 
 
e 
 
IKEA Portugal - Móveis e Decoração, Lda., com o 
número único de pessoa coletiva e matricula 
505416654, com o capital social de 50.000.000,00 
€, registada na Conservatória do Registo 
Comercial de Loures, com sede na Rua 28 de 
Setembro, EN250 - 2660-001 Frielas, Loures, 
neste ato representada pela Sra. Helen Christina 
Camner Duphorn, na qualidade de gerente, e o 
Senhor Ricardo Miguel Gonzalez Martins Pereira, 
na qualidade de procurador, com poderes para o 
ato, adiante designada por “IKEA”. 
 
Individualmente designadas por “Parte” e 
conjuntamente designadas por “Partes”. 
 
 
Considerando que: 
 
A) A IKEA construiu um estabelecimento 

comercial, em terrenos por si detidos, 
localizado na Rua 28 de Setembro, EN250, no 
Município de Loures (adiante o 
“Estabelecimento Comercial”); 

 
B) As infraestruturas viárias na zona envolvente 

ao Estabelecimento Comercial, pertencentes 
ao domínio público, necessitam de reparações 
urgentes, uma vez que as condições atuais 
prejudicam gravemente a normal e segura 
circulação de pessoas e veículos, e, bem 
assim, que é vontade das Partes proceder à 
realização das mesmas; 

 
C) A IKEA e o Município de Loures pretendem 

promover, ao abrigo do presente Protocolo a 
celebrar entre as mesmas, a execução de 
obras de reparação nos acessos e 
infraestruturas viárias da zona envolvente ao 
Estabelecimento Comercial que se encontram 
integradas no domínio público municipal de 
Loures, conforme melhor identificadas no 
presente Protocolo; 
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D) Por outro lado, as rotundas públicas 
adjacentes à A8, no nó de Frielas, localizadas 
junto ao Estabelecimento Comercial, têm 
vindo a apresentar, durante os meses de 
maior pluviosidade, inundações que dificultam 
a fluidez do trânsito naquela zona e, em 
especial, as acessibilidades públicas ao 
respetivo Estabelecimento Comercial; 

 
E) É intenção do Município de Loures solucionar 

o problema descrito no considerando anterior, 
designadamente através da implementação de 
uma solução técnica que vise beneficiar a 
bacia de drenagem existente no local para 
minimizar o risco de inundações; 

 
F) Na sequência das solicitações que lhe foram 

dirigidas pelo Município de Loures e pela 
Agência Portuguesa do Ambiente (“APA”), no 
sentido de promover a conceção e suportar os 
custos de beneficiação da bacia de drenagem 
existente nas rotundas adjacentes à A8 no nó 
de Frielas, a IKEA demonstrou-se disponível 
para colaborar para o efeito, em prol do 
domínio e interesse público, na medida em 
que tal permitirá, desejavelmente, corrigir os 
problemas verificados nas acessibilidades ao 
referido Estabelecimento Comercial; 

 
G) A IKEA pretende agora acordar com o 

Município de Loures os termos e condições da 
execução das (i) obras de reparação das 
infraestruturas viárias e ainda das (ii) obras de 
conceção da bacia de drenagem melhor 
descritas na Cláusula Primeira do presente 
Protocolo, as quais serão executadas em zona 
abrangida pelo Município de Loures. 

 
 
É livremente acordado, reciprocamente aceite, de 
boa-fé e sem reserva, o presente Protocolo de 
Comparticipação (o “Protocolo”), que se rege pelo 
disposto nos considerandos supra e pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
1. Pelo presente Protocolo, o Município de 

Loures compromete-se perante a IKEA a 
promover a realização da obra de reparação 
das infraestruturas viárias melhor identificadas 
a cores verde e rosa na Planta da Obra 
Comparticipada I junta ao presente Protocolo 
como Anexo 1, localizada na zona envolvente 
ao Estabelecimento Comercial (de ora em 
diante a “Obra Comparticipada I”). 

 

2. O Município de Loures compromete-se, ainda, 
perante a IKEA, a promover a execução dos 
trabalhos de beneficiação da bacia de 
drenagem existente nas rotundas adjacentes à 
A8 no nó de Frielas, na área assinalada a 
cores verde e amarelo na Planta da Obra 
Comparticipada II, referente à Área de Projeto 
e Área de Intervenção, junta como Anexo 2, 
de acordo com o projeto desenvolvido e 
aprovado pela APA, que se junta ao presente 
Protocolo como Anexo 3, os quais serão 
integrados no domínio público municipal (de 
ora em diante designada individualmente por 
“Obra Comparticipada lI” sendo, quando 
referida conjuntamente com a Obra 
Comparticipada I, designadas por as “Obras”). 

 
3. A promoção da realização, fiscalização e 

execução das Obras será da única e exclusiva 
responsabilidade do Município de Loures, 
devendo as mesmas estar concluídas até 31 
de dezembro de 2019, por empreiteiros a 
contratar pelo Município de Loures, nos 
termos do Código da Contratação Pública. 

 
4. A colaboração da IKEA em ambas as obras 

descritas na presente cláusula concretizar-se-
á numa comparticipação financeira, nos 
termos indicados na Cláusula Segunda infra. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Comparticipação a prestar pela IKEA) 

 
1. No âmbito do presente Protocolo, a IKEA 

acorda em pagar ao Município de Loures a 
quantia de 40.000,00 € (quarenta mil euros), a 
título de comparticipação máxima total nos 
custos de execução das Obras, a promover e 
a executar exclusivamente pelo Município de 
Loures, a quem competirá adjudicar, contratar 
e fiscalizar o(s) empreiteiro(s) que ficarão 
encarregues da execução de tais trabalhos de 
empreitada em ambas as Obras, assumindo 
ainda o Município de Loures todos os custos e 
despesas no âmbito das mesmas. 

 
2. A quantia de 40.000,00 € (quarenta mil euros) 

será afeta na proporção de 15.000,00 € 
(quinze mil euros) à Obra Comparticipada I e 
25.000,00 € (vinte e cinco mil euros) à Obra 
Comparticipada II. 

 
3. A quantia prevista no número 1 da presente 

cláusula é fixa e será paga pela IKEA ao 
Município de Loures, para a conta deste 
aberta junto da Caixa Geral de Depósitos, com 
o IBAN PT50 0035 0402 00000012632 44, ou 
por outro meio a indicar pelo mesmo, nos 
seguintes termos: 
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a) 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros), 
correspondentes a 50% (cinquenta por cento) 
da quantia afeta à Obra Comparticipada I, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 
celebração do contrato, declarando o 
Município de Loures que já se encontra 
adjudicada a Obra Comparticipada I ao 
empreiteiro por si contratado para a sua 
execução; 

 
b) 7.500,00 € (sete mil e quinhentos euros), 

correspondentes a 50% (cinquenta por cento) 
da quantia afeta à Obra Comparticipada I, 
após a conclusão e receção provisória da 
Obra Comparticipada I pelo Município de 
Loures; 

 
c) 12.500,00 € (doze mil e quinhentos euros), 

correspondentes a 50% (cinquenta por cento) 
da quantia afeta à Obra Comparticipada lI, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 
celebração do contrato, declarando o 
Município de Loures que já se encontra 
adjudicada a Obra Comparticipada II ao 
empreiteiro por si contratado para a sua 
execução; 

 
d) 12.500,00 € (doze mil e quinhentos euros), 

correspondentes a 50% (cinquenta por cento) 
da quantia afeta à Obra Comparticipada II, 
após a conclusão e receção provisória da 
Obra Comparticipada II pelo Município de 
Loures. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Responsabilidade) 

 
1. A responsabilidade da IKEA relativamente às 

Obras está exclusivamente limitada ao 
pagamento da comparticipação prevista neste 
Protocolo e nos termos e condições no mesmo 
previstos, ficando expressamente acordado 
que a IKEA não se responsabilizará por 
qualquer despesa ou custo em que o 
Município de Loures incorra ou venha a 
incorrer por força ou na sequência da 
execução das Obras, designadamente por má 
conceção das Obras, defeitos ou manutenção 
das mesmas, encontrando-se a sua obrigação 
cumprida assim que o Município de Loures 
receba as quantias melhor descritas na 
Cláusula Segunda supra. 

 
2. A IKEA não será, em caso algum, responsável 

por quaisquer outros pagamentos para além 
dos expressamente previstos neste Protocolo, 
seja a que título for, não sendo de igual forma 
responsável por quaisquer indemnizações, 

compensações ou sanções que se mostrem 
devidas pelo Município de Loures a quaisquer 
terceiros e/ou que sejam aplicáveis por força 
de qualquer ocorrência ou aplicabilidade de 
qualquer regra legal ou regulamentar no 
âmbito da execução das Obras pelo Município 
de Loures, assumindo este último ainda toda e 
qualquer responsabilidade relacionada com a 
realização e execução das referidas Obras, 
nomeadamente quanto ao cumprimento de 
procedimentos ou requisitos legais ou 
regulamentares para a execução destas 
empreitadas. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Confidencialidade) 

 
Sem prejuízo do cumprimento de quaisquer 
procedimentos que se mostrem necessários, as 
Partes obrigam-se, durante e após a execução do 
presente Protocolo, a guardar sigilo de todas as 
informações que detenham sobre cada uma, só as 
podendo divulgar a terceiros na medida do 
estritamente necessário à execução deste 
Protocolo e das obras objeto do mesmo. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Incumprimento) 

 
1. O incumprimento definitivo, por uma das 

Partes, de qualquer das obrigações 
decorrentes do presente Protocolo confere à 
parte não faltosa o direito de rescindir o 
Protocolo nos termos previstos nos números 
seguintes. 

 
2. A rescisão prevista no número anterior deve 

ser precedida de notificação prévia, remetida 
por carta registada à contraparte respetiva, na 
qual deverão constar os motivos 
determinantes da rescisão, devendo ainda ser 
concedido um prazo não inferior a 30 (trinta) 
dias para que esta regularize a obrigação 
incumprida. 

 
3. Se, no caso previsto no número anterior, a 

parte faltosa não tiver regularizado a sua 
situação de incumprimento dentro do prazo 
que lhe tiver sido fixado pela parte não faltosa, 
esta última terá a faculdade de rescindir o 
presente Protocolo, mediante o envio de nova 
notificação à contraparte comunicando 
expressamente tal decisão. 
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Cláusula Sexta 
(Notificações) 

 
Quaisquer notificações ou comunicações entre as 
Partes serão efetuadas por escrito para as 
moradas indicadas infra: 
 
a) Para a IKEA: 
 
A/C: Rui Faria 
 
Morada: Rua 28 de Setembro, EN250 
 
2660-001 Frielas 
 
Loures 
 
 
b) Para o Município de Loures 
 
A/C: Luís Braz da Costa Lopes (Divisão de 
lnfraestruturas e Rodoviárias e Espaço Público) e 
Rui Máximo (Divisão de Serviços Públicos 
Ambientais) 
 
Morada: Praça da Liberdade 
 
2674-501 
 
Loures 

 
 

Cláusula Sétima 
(Disposições finais) 

 
1. Qualquer alteração, aditamento ou disposição 

acessória ao presente Protocolo deverá 
constar de documento escrito e assinado 
pelas Partes. 

 
2. Qualquer lacuna ou omissão do presente 

Protocolo deverá ser suprida por consenso 
entre as Partes, nos termos enunciados no 
número anterior e, supletivamente, por recurso 
à legislação em vigor aplicável. 

 
3. A IKEA acompanhará a execução dos 

trabalhos mencionados na Cláusula Primeira 
supra até à sua conclusão. 

 
4. As Partes comprometem-se a envidar todos os 

esforços para chegarem a soluções 
concertadas e de interesse comum no caso de 
surgirem dúvidas ou diferendos respeitantes à 
validade, interpretação ou execução do 
presente Protocolo. 

 
 
 

5. As Partes convencionam que, em caso de 
litígio, se consideram domiciliadas nas 
moradas indicadas no presente Protocolo, 
devendo a sua alteração ser comunicada às 
partes contrárias por carta registada. 

 
 

Cláusula Oitava 
(Foro) 

 
Qualquer questão emergente do presente 
Protocolo, que faça surgir a necessidade de 
precisar, completar, interpretar ou atualizar o teor 
do mesmo, será dirimida com recurso ao Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Lisboa, no caso de as 
Partes não conseguirem, entre elas, 
consensualmente, ultrapassar o diferendo. 

 
 

Cláusula Nona 
(Vigência) 

 
O presente Protocolo produzirá efeitos a partir da 
data da sua assinatura e cessará na data em que 
se encontrarem cumpridas ou esgotadas as 
obrigações de execução da Obra Comparticipada I 
e da Obra Comparticipada II e de pagamento das 
respetivas quantias que se encontram previstas no 
mesmo. 
 
 
Feito em Loures, em [.] de maio de 2019, em dois 
exemplares, assinados e rubricados, ficando cada 
uma das Partes na posse de um exemplar. 

 
 

Pelo Município de Loures, 
 

_______________________ 
 
 
 

Pela IKEA, 
 

________________________ 
 

________________________ 
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(Aprovada por unanimidade) 

 
 

TURISMO 
 

Proposta de transferência de verba à Associação 
do Carnaval de Loures, para apoio complementar 
referente ao transporte dos grupos de Carnaval 
Saloio de Loures 2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 276/2019 

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

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

 
B. A Câmara Municipal de Loures tem apoiado a 

Associação do Carnaval de Loures (ACL), 
associação responsável pela promoção, 
organização e realização do evento, por forma 
a aumentar todas as potencialidades 
resultantes da realização deste, através da 
celebração de um Acordo de Cooperação que, 
no presente ano, foi aprovado na 31.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal, de 13 de 
fevereiro de 2019; 

 
C. O referido Acordo estipula, no número 1. da 

Cláusula Segunda, que o apoio financeiro à 
ACL é de 40.000,00 € (quarenta mil euros), 
prevendo ainda um apoio complementar 
referente ao transporte dos grupos; 

 
D. Este apoio complementar acompanha a 

transferência da competência de contratação 
dos meios de transporte dos grupos para a 
ACL, uma vez que permite àquela associação, 
enquanto entidade organizadora com contacto 
direto com os figurantes, gerindo de forma 
mais próxima e eficaz toda a prestação do 
serviço de aluguer; 

 
E. O valor da contratação pelo Município, dos 32 

autocarros necessários ao evento, tendo em 
conta a indisponibilidade total da frota 
municipal, bem como da Associação Luís 
Pereira da Motta em ceder transporte, e face 
ao aumento dos grupos, ascenderia aos 
9.311,04 € (nove mil, trezentos e onze euros, 
e quatro cêntimos); 
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F. A ACL concordou em gerir o processo de 
contratação dos autocarros necessários, 
mediante transferência, pelo Município, de um 
apoio financeiro de 8.500,00 € (oito mil e 
quinhentos euros). 

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

montante de 8.500,00 € (oito mil e quinhentos 
euros) à Associação do Carnaval de Loures, 
contribuinte n.º 504998870, para apoio 
complementar referente ao transporte dos 
grupos de Carnaval Saloio de Loures 2019. 

 
 

Loures, 15 de maio de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

DESPORTO 
 

Proposta de aprovação da minuta dos contratos-
programa de desenvolvimento desportivo, a 
estabelecer com diversas Associações, no âmbito 
do Programa Municipal Mais Formação para a 
época 2018/2019, e de transferência do respetivo 
apoio financeiro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 277/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem atribuições 

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

B. É objetivo do Município o aumento da oferta 
de atividades desportivas que, pelos meios 
adequados, potenciem a melhoria de 
qualidade de vida das populações; 

 
C. O Município tem vindo a contribuir para a 

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

 
D. O Programa Mais Formação, aprovado por 

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

 
E. De acordo com a informação técnica com o 

registo webdoc n.º E/53708/2019, propõe-se o 
apoio financeiro a 41 associações, para a 
constituição e/ou funcionamento de 72 centros 
de formação, abrangendo 28 modalidades e 
3.291 atletas, para a época 2018/2019, tendo 
as entidades disponibilizado ao DCDJ os 
comprovativos da sua legal constituição. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com o previsto no 
artigo 46.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, 
aprovar: 
 
1. A minuta dos contratos-programa de 

desenvolvimento desportivo a estabelecer, no 
âmbito do Programa Municipal Mais 
Formação, para a época 2018/2019, com as 
associações indicadas e nos termos da 
informação com o registo webdoc n.º 
E/53708/2019; 

 
2. A transferência do apoio financeiro, conforme 

informação técnica n.º E/53708/2019, após a 
devida outorga dos respetivos contratos-
programa de desenvolvimento desportivo, por 
forma a cumprir o estabelecido na cláusula 
segunda desses mesmos contratos. 
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Loures, 13 de maio de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Listagem de Entidades Consideradas 
 

a) Acromix Camarate Clube, com o NIF 
513124853, nas modalidades de Ginástica 
Acrobática e Ginástica GPT; 

 
b) Agregar - Associação de Apoio e Integração 

Social, Desporto e Cultura, com o NIF 
513032398, nas modalidades de Atletismo e 
Rugby; 

 
c) Associação Karaté Shoto, com o NIF 

504831178, na modalidade de Karaté; 
 
d) Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da E.B Bairro da Covina, com o NIF 
507602838, nas modalidades de futebol, 
Zumba, Hip-Hop e Yoga; 

 
e) Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da E.B/JI da Portela da Azóia, com 
o NIF 508384320, nas modalidades de 
Futebol, Karaté e Dança; 

 
f) Associação de Moradores de Santo António 

dos Cavaleiros - AMSAC, com o NIF 
501116516, nas modalidades de Futsal e 
Ginástica; 

 
g) Associação de Patinagem Atlético Clube do 

Tojal - APACT, com o NIF 513573658, nas 
modalidades de Hóquei em Patins e 
Patinagem Artística; 

 
h) Associação Desportiva Bobadelense, com o 

NIF 501607692, na modalidade de Futebol; 
 
i) Associação Desportiva, Cultural e Social de 

Frielas - Gimnofrielas, com o NIF 509091270, 
nas modalidades de Ginástica Acrobática e 
Ginástica de Formação; 

 
j) Associação Desportiva e Cultural do Catujal, 

com o NIF 507790162, na modalidade de 
Taekwondo; 

 
k) Associação de Moradores da Portela, com o 

NIF 500742367, nas modalidades de Futsal, 
Ginástica Acrobática e Ginástica - GPT; 

 

l) Associação dos Naturais e Amigos de Loriga - 
ANALOR, com o NIF 501915818, na 
modalidade de Ténis; 

 
m) Associação KIAP, com o NIF 514138661, na 

modalidade de Taekwondo; 
 
n) Associação Mais Taekwondo, com o NIF 

509819036, na modalidade de Taekwondo; 
 
o) Associação Mudança e Representação 

Transcultural - AMRT, com o NIF 503107344, 
na modalidade de Basquetebol; 

 
p) Atlético Clube de Moscavide, com o NIF 

501242228, na modalidade de Basquetebol; 
 
q) Atlético Clube do Tojal, com o NIF 501279237, 

na modalidade de Futebol; 
 
r) Casa do Povo de Bucelas, com o NIF 

500927359, nas modalidades de Karaté, 
Ginástica Acrobática/Formação, Zumba Kids; 

 
s) Centro Cultural e Social de Santo António dos 

Cavaleiros, com o NIF 501382399, nas 
modalidades de Ginástica 
Acrobática/Trampolins, Taekwondo, Judo, Hip-
Hop; 

 
t) Clube de Futebol de Santa Iria, com o NIF 

501372652, na modalidade de Futebol;  
 
u) Clube de Karaté de Loures, com o NIF 

901822175, na modalidade de Karaté; 
 
v) Grupo Desportivo dos Olivais e Moscavide, 

com o NIF 501132805, nas modalidades de 
Futebol, Basquetebol e Pentatlo Moderno; 

 
w) Clube União Recreativo de São Julião do 

Tojal, com o NIF 502001143, nas modalidades 
Ginástica e Karaté; 

 
x) Grupo Cultural e Recreativo Murteirense, com 

o NIF 501626174, na modalidade de Futebol; 
 
y) Grupo Desportivo Águias de Camarate, com o 

NIF 501661379, nas modalidades Futebol, 
Kickboxing/ Muaythai e Boxe; 

 
z) Grupo Desportivo de Lousa, com o NIF 

501182276, nas modalidades de Ginástica 
Acrobática, Ginástica Formação e Ciclismo; 

 
aa) Grupo Desportivo de Pirescoxe, com o NIF 

501617540, nas modalidades Futsal e Ténis 
de Mesa; 
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bb) Grupo Dramático e Recreativo Corações de 
Vale Figueira com o NIF 501616977, na 
modalidade de Ginástica Artística; 

 
cc) Grupo Musical e Recreativo da Bemposta, 

com o NIF 501140832, nas modalidades de 
Ginástica Acrobática/Formação; 

 
dd) Grupo Recreativo Apelaçonense com o NIF 

501351795, nas modalidades de Ginástica 
Artística, Ginástica Formação; 

 
ee) Grupo Sportivo de Loures, com o NIF 

500131171, nas modalidades de Futebol e 
Andebol; 

 
ff) Grupo União Lebrense, com o NIF 501208801, 

nas modalidades de Taekwondo e Hip-hop; 
 
gg) Infantado Futebol Clube, com o NIF 

503879991, nas modalidades de Futsal e 
Patinagem Artística 

 
hh) Sociedade Recreativa Catujalense, com o NIF 

502391910, na modalidade de Futebol; 
 
ii) Sociedade Recreativa de Casaínhos, com o 

NIF 501853260, na modalidade de Judo; 
 
jj) Sociedade Recreativa e Musical 1.º de Agosto 

Santa Iriense, com o NIF 501121587, nas 
modalidades de Judo, Karaté e Ténis; 

 
kk) Sport Clube de Frielas, com o NIF 501420860, 

na modalidade de Futebol; 
 
ll) Sporting Clube de Pinheiro de Loures, com o 

NIF 501204601, na modalidade de Futebol; 
 
mm) Sport Clube Sanjoanense, com o NIF 

501599100, nas modalidades de Futebol, 
Ginástica e Patinagem Artística; 

 
nn) Taekwondo Clube de Santo António dos 

Cavaleiros, com o NIF 505258030, na 
modalidade de Taekwondo; 

 
oo) União Desportiva de Ponte de Frielas, com o 

NIF 502642882, na modalidade de Futebol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

 
A promoção e o apoio ao desporto, 
consubstanciados na criação de condições de 
prática desportiva, são uma das preocupações das 
Autarquias Locais, na prossecução dos interesses 
próprios, comuns e específicos das populações 
respetivas. 
 
Também pela sua proximidade com as 
populações, as Autarquias Locais encontram-se 
bem posicionadas quanto à definição e aplicação 
de medidas que contribuam para estimular e 
apoiar o Associativismo Desportivo. 
 
Reconhece-se que os clubes/associações 
desportivas constituem a célula base do 
desenvolvimento desportivo local, enquanto 
importantes polos dinamizadores da prática 
desportiva, desempenhando, deste modo, uma 
importante função social. 
 
Neste contexto, o Município de Loures, através da 
Divisão de Desporto, pretende dotar as 
associações/clubes desportivos, com meios e 
recursos financeiros que permitam viabilizar a sua 
atividade e facilitar a concretização de projetos e 
iniciativas de interesse comunitário. 
 
Nesta conformidade, considera a Câmara 
Municipal de Loures que os apoios consignados 
no presente contrato, de modo transparente e 
eficiente, em coerência com os seus objetivos e 
em consonância com o ordenamento jurídico 
sobre esta matéria, contribuem para o 
estabelecimento de um clima de confiança e 
relacionamento institucional e conferem, também, 
à entidade beneficiária responsabilidades 
acrescidas, não só para com os seus associados, 
mas também, em relação à comunidade 
desportiva concelhia. 
 
 
Considerando que: 
 
A. Incumbe ao Estado em colaboração com as 

associações e coletividades desportivas 
promover, estimular e orientar a prática e a 
difusão da cultura física e do desporto, de 
acordo com o n.º 1 do artigo 79.º da 
Constituição da República Portuguesa; 

 
B. Compete à Câmara Municipal apoiar 

entidades e atividades de interesse municipal, 
designadamente de caráter desportivo, de 
acordo com as alíneas o) e u) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual; 
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C. Os apoios financeiros, materiais e logísticos 
concedidos pelos municípios são titulados por 
contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo, nos termos enunciados no 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro; 

 
D. (A Entidade) é uma associação desportiva 

sem fins lucrativos, com sede social na 
Freguesia de (freguesia), Concelho de Loures 
promotora do desporto, na vertente da 
formação. 

 
 
Assim: 
 
Entre 
 
o Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
(entidade), (identificação fiscal), (sede), adiante 
designado por Segundo Outorgante, neste ato 
representado por (nome do representante), na 
qualidade de ___________ . 
 
É celebrado o presente contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente Contrato-Programa tem por objeto o 
desenvolvimento das modalidades desportivas, 
para o qual está previsto um apoio através de 
comparticipação financeira por parte do Primeiro 
Outorgante, às candidaturas selecionadas ao 
Programa Mais Formação - apoio à atividade 
regular do Centro de Formação de (Modalidade). 

 
 

Cláusula Segunda 
(Programa de Desenvolvimento Desportivo) 

 
a) O programa de desenvolvimento desportivo, 

apresentado pelo Segundo Outorgante, tem 
por objeto o aumento do número de 
praticantes, na modalidade de (modalidade), 
na área do Concelho de Loures; 

 

b) A atividade proposta para o desenvolvimento 
da modalidade de _______, na área do 
Concelho de Loures é a dinamização de 
centro(s) de formação que promova(m) e 
desenvolva(m) a modalidade desportiva junto 
dos escalões etários mais jovens; 

 
c) A execução do programa será por época 

desportiva. 
 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigação do Primeiro Outorgante) 

 
Para o cumprimento do Contrato-Programa, o 
Primeiro Outorgante compromete-se a conceder 
ao Segundo Outorgante uma comparticipação 
financeira no valor de 916,66 € (novecentos e 
dezasseis euros e sessenta e seis cêntimos), 
como medida de apoio à atividade regular do(s) 
seu(s) Centro(s) de Formação de (Modalidade). 

 
 

Cláusula Quarta 
(Comparticipação Financeira) 

 
a) A comparticipação financeira indicada na 

cláusula terceira será atribuída pelo Primeiro 
Outorgante ao Segundo Outorgante, por cada 
centro de formação dinamizado por este; 

 
b) A comparticipação financeira referida no ponto 

supra será disponibilizada até ao final do mês 
de junho 2019. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
a) O Primeiro Outorgante obriga-se a 

acompanhar e controlar a execução do 
Contrato-Programa, nos termos do disposto 
nos artigos 46.º e 47.º da Lei de Bases da 
Atividade Física e do Desporto; 

 
b) A entidade beneficiária deve prestar à 

entidade concedente de comparticipação 
financeira todas as informações por esta 
solicitadas acerca da execução do presente 
contrato. 
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Cláusula Sexta 
(Compromissos assumidos 
pelo Segundo Outorgante 
para a época desportiva) 

 
O Segundo Outorgante compromete-se a: 
 
a) Assegurar a execução integral dos termos do 

presente contrato; 
 
b) Afetar todos os apoios concedidos 

exclusivamente à execução do programa de 
desenvolvimento desportivo objeto deste 
contrato; 

 
c) Elaborar, e enviar à entidade concedente, 

relatório final após o final da execução do 
programa de desenvolvimento desportivo; 

 
d) Manter em atividade o Centro de Formação de 

(modalidade), com o mínimo de 10 alunos; 
 
e) Fazer prova da inscrição dos alunos no Centro 

de Formação através de impresso próprio 
fornecido pelo Primeiro Outorgante; 

 
f) Colocar um suporte publicitário alusivo ao 

Programa Municipal Mais Formação, nas 
instalações de treino e competição, fornecido 
pelo Primeiro Outorgante 

 
g) Manter a sua situação regularizada perante a 

Autoridade Tributária e o Segurança Social. 
 
 

Cláusula Sétima 
(Vigência) 

 
O presente contrato é válido para a época 
desportiva 2018/2019, reportando-se os seus 
efeitos a setembro de 2018. 

 
 

Cláusula Oitava 
(Direito à Restituição) 

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

 
 

Cláusula Nona 
(Cessação) 

 
É aplicável o disposto no artigo 26.º do Decreto-
Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro  

 
 
 
 

Cláusula Décima 
(Publicitação) 

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

 
 

Clausula Décima Primeira 
(Dúvidas) 

 
Nos casos de dúvida é aplicável o regime jurídico 
do Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro e as demais normas de 
direito administrativo. 

 
 

Loures, …………… 2019 
 
 

O Município de Loures 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
Bernardino Soares 

 
 
 

A Entidade 
O Presidente 

 
(nome) 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes nem o Sr. Vereador Gonçalo 
Filipe Vintém Caroço, este por integrar os 
Corpos Sociais da Associação de Moradores 
de Santo António dos Cavaleiros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 10 

  

 
 

22 de MAIO 
de 2019 

 
 
 
 

38 

 

Proposta de aprovação da minuta dos contratos-
programa de desenvolvimento desportivo, a 
estabelecer com diversas Associações, no âmbito 
do Programa Municipal Desporto Mais para a 
época 2018/2019, e de transferência do respetivo 
apoio financeiro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 278/2019 

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

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

 
B. É objetivo do Município o aumento da oferta 

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

 
C. O Município tem vindo a contribuir para a 

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

 
D. O Programa Desporto Mais traduz uma 

parceria de vários anos, entre a Autarquia e os 
Clubes do Concelho, com o objetivo de 
incentivar e de comparticipar o esforço 
financeiro a que estão obrigados aqueles que 
competem a nível nacional; 

 
E. Para a época 2018/2019, foram rececionadas 

vinte e quatro candidaturas, no âmbito de 
Programa Desporto Mais, das quais quinze 
são elegíveis para apoio por parte do 
Município. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com o previsto na 
Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, aprovar: 
 
1. A minuta dos contratos-programa de 

desenvolvimento desportivo a estabelecer, no 
âmbito do Programa Municipal Desporto Mais, 
para a época 2018/2019, com as associações 
indicadas e nos termos da informação n.º 
E/53707/2019; 

2. A transferência do apoio financeiro, de acordo 
e nos termos da informação técnica n.º 
E/53707/2019, após a devida outorga dos 
respetivos contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo, por forma a 
cumprir o estabelecido na cláusula segunda 
desses mesmos contratos. 

 
 

Loures, 13 de maio de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Listagem de Entidades consideradas 
 

a) Associação de Moradores de Santo António 
dos Cavaleiros - AMSAC, com o NIF 
501116516, na modalidade de Futsal; 

 
b) Gimnofrielas - Associação Desportiva, Cultural 

e Social de Frielas, com o NIF 509091270, na 
modalidade de Ginástica Acrobática; 

 
c) Associação de Patinagem Atlético Clube do 

Tojal - APACT, com o NIF 513573658, na 
modalidade de Hóquei em Patins Masculino; 

 
d) Associação de Patinagem Atlético Clube do 

Tojal - APACT, com o NIF 513573658, na 
modalidade de Hóquei em Patins Feminino; 

 
e) Atlético Clube de Moscavide, com o NIF 

501242228, na modalidade de Basquetebol; 
 
f) Centro Cultural e Social de Santo António dos 

Cavaleiros, com o NIF 501382399, na 
modalidade de Taekwondo; 

 
g) Clube de Futebol de Santa Iria, com o NIF 

501372652, na modalidade de Futebol; 
 
h) Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide, 

com o NIF 501132805, na modalidade de 
Basquetebol; 

 
i) Grupo Desportivo Águias de Camarate, com o 

NIF 501661379, na modalidade de 
Kickboxing/Muaythai; 

 
j) Grupo Desportivo de Pirescoxe, com o NIF 

501617540, na modalidade de Ténis de Mesa; 
 
k) Grupo Sportivo de Loures, com o NIF 

500131171, na modalidade de Futebol; 
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l) Sociedade Recreativa da Manjoeira, com o 
NIF 501429255, na modalidade de Futsal; 

 
m) Sport Grupo Sacavenense, com o NIF 

501365508, na modalidade de Futebol; 
 
n) Taekwondo Clube de Santo António dos 

Cavaleiros, com o NIF 505258030, na 
modalidade de Taekwondo; 

 
o) União Desportiva de Ponte de Frielas, com o 

NIF 502642882, na modalidade de Futebol. 
 
 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

 
A promoção e o apoio ao desporto, 
consubstanciados na criação de condições de 
prática desportiva, são uma das preocupações das 
Autarquias Locais, na prossecução dos interesses 
próprios, comuns e específicos das populações 
respetivas. 
 
Também pela sua proximidade com as 
populações, as Autarquias Locais encontram-se 
bem posicionadas quanto à definição e aplicação 
de medidas que contribuam para estimular e 
apoiar o Associativismo Desportivo. 
 
Reconhece-se que os clubes/associações 
desportivas constituem a célula base do 
desenvolvimento desportivo local, enquanto 
importantes polos dinamizadores da prática 
desportiva, desempenhando, deste modo, uma 
importante função social. 
 
Neste contexto, o Município de Loures, através da 
Divisão de Desporto, pretende dotar as 
associações/clubes desportivos, com meios e 
recursos financeiros que permitam viabilizar a sua 
atividade e facilitar a concretização de projetos e 
iniciativas de interesse comunitário. 
 
Nesta conformidade, considera a Câmara 
Municipal de Loures que os apoios consignados 
no presente contrato, de modo transparente e 
eficiente, em coerência com os seus objetivos e 
em consonância com o ordenamento jurídico 
sobre esta matéria, contribuem para o 
estabelecimento de um clima de confiança e 
relacionamento institucional e conferem, também, 
à entidade beneficiária responsabilidades 
acrescidas, não só para com os seus associados, 
mas também, em relação à comunidade 
desportiva concelhia. 
 
 

Considerando que: 
 
A. Incumbe ao Estado em colaboração com as 

associações e coletividades desportivas 
promover, estimular e orientar a prática e a 
difusão da cultura física e do desporto, de 
acordo com o n.º 1 do artigo 79.º da 
Constituição da República Portuguesa; 

 
B. Compete à Câmara Municipal apoiar 

entidades e atividades de interesse municipal 
designadamente de caráter desportivo, de 
acordo com as alíneas o) e u) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual; 

 
C. Os apoios financeiros, materiais e logísticos 

concedidos pelos municípios são titulados por 
contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo, nos termos enunciados no 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro; 

 
D. (A Entidade) é uma associação desportiva 

sem fins lucrativos, com sede social na 
Freguesia de (freguesia), Concelho de Loures 
promotora do desporto, na vertente da 
formação. 

 
 
Entre 
 
o Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
(entidade), (identificação fiscal), (sede), adiante 
designado por Segundo Outorgante, neste ato 
representado por (nome do representante), na 
qualidade de ___________ . 
 
É celebrado o presente contrato programa de 
desenvolvimento desportivo que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente Contrato-Programa destina-se a 
regular a atribuição de comparticipação financeira 
por parte do Primeiro Outorgante, no âmbito do 
Programa Desporto Mais - apoio à participação 
das equipas ou atletas seniores, do Concelho de 
Loures, em campeonatos Nacionais. 
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Cláusula Segunda 
(Programa de Desenvolvimento Desportivo) 

 
a) O programa de desenvolvimento desportivo 

apresentado pelo Segundo Outorgante tem 
por objeto o incremento de participação das 
equipas ou atletas do Concelho de Loures em 
campeonatos na modalidade de (modalidade); 

 
b) A execução do programa será por época 

desportiva. 
 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigação do Primeiro Outorgante) 

 
Para o cumprimento do Contrato-Programa, o 
Primeiro Outorgante compromete-se a conceder 
ao Segundo Outorgante, uma comparticipação 
financeira no valor de xxxx (euros), como medida 
de apoio à participação do Segundo Outorgante 
em campeonatos nacionais. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Comparticipação Financeira) 

 
a) A comparticipação financeira indicada na 

cláusula terceira será atribuída pelo Primeiro 
Outorgante ao Segundo Outorgante, mediante 
a aplicação dos critérios apresentados nos 
quadro I e II, em anexo a este contrato. 

 
b) A comparticipação financeira referida no ponto 

supra será disponibilizada até ao final do mês 
de junho de 2019. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
a) O Primeiro Outorgante obriga-se a 

acompanhar e controlar a execução do 
Contrato-Programa, nos termos do disposto 
nos artigos 46.º e 47.º da Lei de Bases da 
Atividade Física e do Desporto; 

 
b) A entidade beneficiária deve prestar à 

entidade concedente de comparticipação 
financeira todas as informações por esta 
solicitadas acerca da execução do presente 
contrato. 

 
 
 
 
 
 
 

Cláusula Sexta 
(Compromissos assumidos 
pelo Segundo Outorgante 
para a época desportiva) 

 
O Segundo Outorgante compromete-se a: 
 
a) Assegurar a execução integral dos termos do 

presente contrato; 
 
b) Afetar todos os apoios concedidos 

exclusivamente à execução do programa de 
desenvolvimento desportivo objeto deste 
contrato; 

 
c) Elaborar, e enviar à entidade concedente, 

relatório final após o final da execução do 
programa de desenvolvimento desportivo; 

 
d) Manter em atividade a modalidade desportiva 

de (modalidade) no escalão sénior; 
 
e) Participar regularmente nas competições 

oficiais correspondentes a cada escalão etário 
em funcionamento no clube, a nível 
distrital/regional ou nacional; 

 
f) Fazer prova da inscrição das suas equipas 

nos respetivos campeonatos nacionais; 
 
g) Fazer prova da inscrição de 25% de atletas 

oriundos dos escalões de formação do clube 
no campeonato nacional; 

 
h) Apresentar um dístico alusivo ao Município 

nos seus equipamentos de jogo em todos os 
escalões, fornecido pelo Primeiro Outorgante; 

 
i) Manter a sua situação regularizada perante a 

Autoridade Tributária e o Segurança Social; 
 
j) Apresentar o relatório de atividade e contas 

referente ao ano anterior à assinatura do 
presente contrato. 

 
 

Cláusula Sétima 
(Vigência) 

 
O presente contrato é válido para a época 
desportiva 2018/2019, reportando-se os seus 
efeitos a setembro de 2018. 

 
 

Cláusula Oitava 
(Direito à Restituição) 

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

 
É aplicável o disposto no artigo 26.º do Decreto-
Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro  

 
 

Cláusula Décima 
(Publicitação) 

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

 
 

Clausula Décima Primeira 
(Dúvidas) 

 
Nos casos de dúvida é aplicável o regime jurídico 
do Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro e as demais normas de 
direito administrativo. 

 
 

Loures, ……….. 2019 
 
 

O Município de Loures 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
Bernardino Soares 

 
 
 

A Entidade 
O Presidente 

 
(nome) 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de aprovação da minuta do contrato-
programa de desenvolvimento desportivo, a 
estabelecer entre o Município de Loures e o Grupo 
Desportivo de Lousa, e de transferência do 
respetivo apoio financeiro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 279/2019 

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

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

 
B. É objetivo do Município o aumento da oferta 

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

 
C. O Grupo Desportivo de Lousa tem sido 

parceiro do Município no desenvolvimento da 
modalidade de ciclismo, no concelho de 
Loures; 

 
D. A parceria entre o Município e o Grupo 

Desportivo de Lousa, no que respeita ao 
programa de desenvolvimento desportivo 
proposto, representa um importante estímulo à 
prática deste desporto junto dos Munícipes de 
Loures, contribuindo para o incremento da 
modalidade no Concelho. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com o previsto na 
Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, aprovar a minuta de 
contrato-programa de desenvolvimento desportivo, 
a estabelecer entre o Município de Loures e Grupo 
Desportivo de Lousa, e a transferência do apoio 
financeiro, no valor de 3.000,00 € (três mil euros), 
nos termos aí previstos, dos quais 2.100,00 € (dois 
mil e cem euros) são referentes à 3.ª edição da 
Grande Prova de Ciclismo que ocorrerá em 2019 e 
900,00 € (novecentos euros) à 2.ª edição ocorrida 
em 2018. 
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Loures, 13 de maio de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

Paulo Piteira 
 
 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

 
Considerando que: 
 
a) Incumbe ao Estado em colaboração com as 

associações e coletividades desportivas 
promover, estimular e orientar a prática e a 
difusão da cultura física e do desporto, de 
acordo com o n.º 1 do artigo 79.º da 
Constituição da República Portuguesa; 

 
b) Compete à Câmara Municipal apoiar 

entidades e atividades de interesse municipal 
designadamente de caráter desportivo, de 
acordo com as alíneas o) e u) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual; 

 
c) Os apoios ou comparticipações financeiras 

concedidos pelas autarquias locais, na área do 
desporto, são tituladas por contratos-programa 
de desenvolvimento desportivo, de acordo 
com o n.º 3 do artigo 46.º da Lei n.º 5/2007, de 
16 de janeiro; 

 
d) As entidades beneficiárias de apoios ou 

comparticipações financeiras na área do 
desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte 
da entidade concedente, de acordo com o n.º 
4 do artigo 46.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de 
janeiro; 

 
e) Os apoios financeiros, materiais e logísticos 

concedidos pelos municípios devem ser objeto 
de contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo, nos termos enunciados no 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. 

 
 
Entre: 
 
1) Município de Loures, pessoa coletiva de direito 

público n.º 501294996, com sede na Praça da 
Liberdade, Loures, representada pelo Dr. 
Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da respetiva Câmara Municipal, 
adiante designado como Primeiro Outorgante 

 
 
 

e 
 
2) Grupo Desportivo de Lousa, associação sem 

fins lucrativos, com o NIPC 501182276, com 
sede na Rua Heróis do Ultramar, freguesia de 
Lousa, representado por João Magalhães, na 
qualidade de Presidente da Direção, adiante 
designado como Segundo Outorgante. 

 
 
É celebrado o presente Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo que se regerá pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
Objeto 

 
O presente contrato tem por objeto a atribuição de 
apoio financeiro, pelo Primeiro ao Segundo 
Outorgante, pela realização do Grande Prémio de 
Ciclismo das Festas de Loures, prova incluída no 
Programa Oficial das Festas de Loures, nos 
termos do Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, incluído neste clausulado. 

 
 

Cláusula Segunda 
Programa de Desenvolvimento Desportivo 

 
1- O Programa de Desenvolvimento Desportivo 

apresentado pelo Segundo Outorgante tem 
por objeto a realização do Grande Prémio de 
Ciclismo das Festas de Loures, por solicitação 
da Câmara Municipal de Loures ao Grupo 
Desportivo de Lousa, uma prova incluída no 
calendário nacional de provas, que visa o 
desenvolvimento da prática do ciclismo no 
concelho de Loures; 

 
2- A referida prova decorrerá no dia 14 de julho 

de 2019, entre as 14 e as 19 horas, para os 
escalões de cadetes femininos e masculinos e 
juniores femininos; 

 
3- A realização da prova terá em 2019 um valor 

de custo de 2.100,00 € (dois mil e cem euros); 
 
4- A prova suprarreferida integrará, em 2019, o 

programa oficial das Festas de Loures, tal 
como ocorreu com a sua 2.ª edição, em 2018, 
tendo apresentado um custo de 900,00 € 
(novecentos euros). 
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Cláusula Terceira 
Obrigações do Primeiro Outorgante 

 
O Primeiro Outorgante compromete-se a conceder 
ao Segundo Outorgante apoio financeiro, pela 
realização do programa de desenvolvimento 
desportivo integrante deste clausulado. 

 
 

Cláusula Quarta 
Obrigações do Segundo Outorgante 

 
O Segundo Outorgante compromete-se a: 
 
1- Afetar o apoio financeiro concedido ao 

programa de desenvolvimento desportivo 
objeto deste contrato; 

 
2- Informar de imediato a entidade concedente 

de quaisquer factos que sejam suscetíveis de 
perturbar a normal execução do contrato; 

 
3- Incluir nos seus relatórios anuais de atividade 

uma referência expressa à execução do 
contrato-programa em momento anterior ao 
pagamento do respetivo apoio financeiro; 

 
4- Elaborar e enviar à entidade concedente um 

relatório final sobre a execução do contrato-
programa; 

 
5- Prestar quaisquer informações ou apresentar 

documentos solicitados pela entidade 
concedente que respeitem à execução do 
programa de desenvolvimento desportivo. 

 
 

Cláusula Quinta 
Apoio financeiro 

 
1- Pela execução do programa de 

desenvolvimento desportivo, o Segundo 
Outorgante é beneficiário de um apoio 
financeiro por parte do Primeiro Outorgante, 
no valor de 3.000,00 € (três mil euros); 

 
2- O pagamento da comparticipação financeira 

depende da inexistência, à data do mesmo, de 
uma situação de incumprimento por parte do 
beneficiário das suas obrigações fiscais ou 
para com a segurança social. 

 
 

Cláusula Sexta 
Vigência do Contrato 

 
O período de vigência do presente contrato-
programa tem início na data da sua publicitação e 
término no momento de concessão do apoio 
financeiro ao Segundo Outorgante. 

Cláusula Sétima 
Revisão 

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

 
 

Cláusula Oitava 
Suspensão 

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

 
 

Cláusula Nona 
Direito à restituição 

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

 
 

Cláusula Décima 
Publicidade 

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

 
 

Cláusula Décima Primeira 
Omissões 

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

 
 

Cláusula Décima Segunda 
Entrada em vigor 

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

Município de Loures 
 

Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 
 
 
 

Grupo Desportivo de Lousa 
 

Presidente da Direção 
 

João Magalhães 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 

CULTURA 
 

Proposta de aprovação das minutas de Acordos 
de Colaboração a celebrar entre o Município de 
Loures e os Agentes Associativos Culturais, para o 
ano de 2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 281/2019 

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

outras, atribuições no domínio da cultura, 
nomeadamente no que concerne ao apoio a 
atividades culturais; 

 
B. É objetivo do Município o aumento da oferta 

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

 
C. No âmbito dos Planos de Intervenção 

Municipal, é determinante dar continuidade ao 
apoio aos agentes culturais, que desenvolvem 
atividade nas áreas da música (bandas 
filarmónicas, orquestras ligeiras, grupos 
corais, fanfarras e escolas de música), do 
teatro (grupos de amadores e profissionais) e 
das tradições regionais (grupos de danças e 
cantares e semanas regionais). 

 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar as minutas de Acordos de 
Colaboração a celebrar entre o Município de 
Loures e os agentes associativos culturais, para o 
ano de 2019, nos termos da informação n.º 
E/52595/2019. 

 
 

Loures, 13 de maio de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Listagem de Agentes Culturais Propostos 
 

Bandas Filarmónicas: 
 
a) Academia Recreativa e Musical de Sacavém, 

com o NIF 501398783; 
b) Academia Sons & Harmonia - Associação 

Musical e Cultural, com o NIF 513196196; 
c) Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Fanhões, com o NIF 
501141090; 

d) Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Loures, com o NIF 501064770; 

e) Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Zambujal, com o NIF 
501343393; 

f) Banda Recreativa de Bucelas, com o NIF 
501083138; 

g) Grupo Recreativo de Cabeço de Montachique, 
com o NIF 500977445; 

h) Sociedade Recreativa de Casaínhos, com o 
NIF 501853260; 

i) Sociedade Recreativa e Cultural de Pintéus, 
com o NIF 501715649. 

 
 
Orquestras Ligeiras: 
 
a) Academia Recreativa Musical de Sacavém, 

com o NIF 501398783; 
b) Academia Sons & Harmonia - Associação 

Musical e Cultural, com o NIF 513196196; 
c) Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Fanhões, com o NIF 
501141090; 

d) Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Loures, com o NIF 501064770; 

e) Clube União Recreativo de São Julião do 
Tojal, com o NIF 502001143; 
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f) Banda Recreativa de Bucelas, com o NIF 
501083138; 

g) Sociedade Filarmónica União Pinheirense, 
com o NIF 501441646; 

h) Sociedade Recreativa de Casaínhos, com o 
NIF 501853260; 

i) Sociedade Recreativa Musical Primeiro de 
Agosto Santa Iriense, com o NIF 501121587. 

 
 
Grupos Corais: 
 
a) Analor - Associação dos Naturais e Amigos de 

Loriga, com o NIF 501915818; 
b) Canticorum - Associação de Amadores de 

Música, com o NIF 513476180;  
c) Casa do Povo de Bucelas, com o NIF 

500927359; 
d) Liga dos Amigos da Mina de São Domingos, 

com o NIF 501875387; 
e) Sociedade Filarmónica União Pinheirense, 

com o NIF 501441646; 
f) Sociedade Recreativa Musical Primeiro de 

Agosto Santa Iriense, com o NIF 501121587. 
 
 
Fanfarras: 
 
a) Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Bucelas, com o NIF 
501073523; 

b) Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Camarate, com o NIF 
501241230. 

 
 
Escolas de Música: 
 
a) Academia Recreativa e Musical de Sacavém, 

com o NIF 501398783; 
b) Academia Sons & Harmonia - Associação 

Musical e Cultural, com o NIF 513196196; 
c) Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Fanhões, com o NIF 
501141090; 

d) Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Loures, com o NIF 501064770; 

e) Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Zambujal, com o NIF 
501343393; 

f) Banda Recreativa de Bucelas, com o NIF 
501083138; 

g) Clube União Recreativo de São Julião do 
Tojal, com o NIF 502001143; 

h) Grupo Recreativo de Cabeço de Montachique, 
com o NIF 500977445; 

i) Grupo Musical e Recreativo da Bemposta, 
com o NIF 501140832; 

j) Sociedade Filarmónica União Pinheirense, 
com o NIF 501441646; 

k) Sociedade Recreativa de Casaínhos, com o 
NIF 501853260; 

l) Sociedade Recreativa e Cultural de Pintéus, 
com o NIF 501715649; 

m) Sociedade Recreativa Musical Primeiro de 
Agosto Santa Iriense, com o NIF 501121587. 

 
 
Grupos de Teatro Amador: 
 
a) GATAM - Grupo Amador de Teatro “Os 

Amigos da Manjoeira” da Sociedade 
Recreativa da Manjoeira (adulto), com o NIF 
501429255; 

b) GATAM - Grupo Amador de Teatro “Os 
Amigos da Manjoeira” da Sociedade 
Recreativa da Manjoeira (juvenil), com o NIF 
501429255; 

c) GETA - Grupo Experimental de Teatro Amador 
do Atlético Via Rara, com o NIF 502383208; 

d) Grupo Cénico da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Fanhões, com o NIF 
501141090; 

e) Grupo de Teatro do Grupo Dramático e 
Recreativo Corações de Vale Figueira, com o 
NIF 501616977; 

f) TAL - Teatro Amador de Lousa do Grupo 
Desportivo de Lousa, com o NIF 501182276; 

g) Teatr’Up - Grupo de Teatro da Sociedade 
Filarmónica União Pinheirense (adulto); com o 
NIF 501441646; 

h) Teatr’Up Kids - Grupo de Teatro da Sociedade 
Filarmónica União Pinheirense (infantil), com o 
NIF 501441646; 

i) Teatro a Descoberto - Sociedade Recreativa e 
Musical 1º de Agosto Santa Iriense com o NIF 
501121587; 

j) Teatro IBISCO - Associação Tibisco - teatro 
inter-bairros para a inclusão social e cultura do 
otimismo (adulto), com o NIF 509670385; 

k) Teatro IBISCO - Associação Tibisco - teatro 
inter-bairros para a inclusão social e cultura do 
otimismo (infantil), com o NIF 509670385; 

l) TIL - Teatro Independente de Loures, com o 
NIF 502864893. 

 
 
Grupos de Teatro Profissional: 
 
a) AGITA - Associação Cultural e Juvenil, com o 

NIF 504079727; 
b) ARTELIER ? Teatro Nacional de Rua 

Associação Portuguesa das Artes e Teatro de 
Rua, com o NIF 506729621. 

 
 
 



 

 
N.º 10 

  

 
 

22 de MAIO 
de 2019 

 
 
 
 

46 

 

Grupos de Danças e Cantares: 
 
a) Grupo de Danças e Cantares do Catujal, com 

o NIF 503681504; 
b) Grupo de Danças e Cantares Verde Minho, 

com o NIF 503352861; 
c) Rancho de Folclore e Etnografia "Os Ceifeiros 

da Bemposta" do Grupo Musical e Recreativo 
da Bemposta (adulto), com o NIF 501140832; 

d) Rancho de Folclore e Etnografia "Os Ceifeiros 
da Bemposta" do Grupo Musical e Recreativo 
da Bemposta (infantil), com o NIF 501140832; 

e) Rancho Folclórico do Grupo Desportivo de 
Lousa, com o NIF 501182276; 

f) Rancho Folclórico e Etnográfico de Cabeço de 
Montachique, com o NIF 510350984; 

g) Rancho Folclórico do Bairro da Fraternidade 
(adulto), com o NIF 504560069; 

h) Rancho Folclórico do Bairro da Fraternidade 
(infantil), com o NIF 504560069; 

i) Rancho Folclórico e Etnográfico "Os 
Frieleiros", com o NIF 501818014; 

j) Rancho Folclórico da União Cultural e 
Folclórica da Bobadela, com o NIF 
501850805. 

 
 
Semanas Regionais: 
 
a) Liga dos Amigos da Mina de São Domingos, 

com o NIF 501875387; 
b) Analor - Associação dos Naturais e Amigos de 

Loriga, com o NIF 501915818. 
 
 
 

MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

ATIVIDADE REGULAR BANDA DE MÚSICA 
 

Entre 
 
o Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIF xxxxxxxxx, com sede 
na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adiante 
designado por Segundo Outorgante, neste ato 
representado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na 
qualidade de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 

É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
1. O Primeiro Outorgante compromete-se a 

apoiar o Segundo Outorgante, através da 
atribuição do montante de 2.500,00 € (dois mil 
e quinhentos euros), para a atividade regular 
da banda de música, visando estimular o 
gosto pela música e a sua divulgação, de 
acordo com o disposto nos pontos seguintes. 

 
2. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o plano de atividades até à data de 
assinatura do presente Acordo de 
Colaboração. 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o relatório de atividades, do ano a 
que se refere o presente Acordo de 
Colaboração, até ao final do 1.º trimestre do 
ano seguinte. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

1. O Primeiro Outorgante apoiará o 
desenvolvimento dos projetos e ações 
pontuais da banda de música através de 
meios materiais, técnicos e logísticos, desde 
que solicitados com uma antecedência mínima 
de dois meses em relação à data prevista da 
sua concretização, e mediante disponibilidade 
do Município. 

 
2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 

o Segundo Outorgante deverá entregar ao 
Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses 
após a sua conclusão, o respetivo relatório de 
avaliação. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O Primeiro Outorgante apoiará a realização de 
Festivais de bandas de música, por parte do 
Segundo Outorgante, com meios técnicos, 
logísticos e/ou financeiros, da seguinte forma: 
 
1. Festivais de bandas de música com 

participação de agentes do Concelho - 
comparticipação financeira até 30%, no 
montante máximo de 1.000,00 € (mil euros); 

 
2. Festivais de bandas de música sem 

participação de agentes do Concelho - 
comparticipação financeira até 20%, no 
montante máximo de 750,00 € (setecentos e 
cinquenta euros); 
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3. As percentagens indicadas nos números 
anteriores incidem sobre a verba efetivamente 
gasta com o Festival de bandas de música, 
incluindo as condições técnicas para a sua 
concretização, devendo ser apresentados 
orçamento e respetivos comprovativos de 
despesa, até dois meses após a data de 
realização do mesmo. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

A disponibilização de transportes por parte do 
Primeiro Outorgante para deslocações em 
território nacional, será efetuada de acordo com o 
previsto no Regulamento Municipal de Cedência 
de Viaturas Municipais de Transporte de 
Passageiros ao Movimento Associativo, Agentes 
Culturais Sociais e Instituições de Ensino do 
Concelho em vigor à data da assinatura do 
presente Acordo. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
realizar, durante a vigência do atual Acordo de 
Colaboração, 2 (dois) concertos, a solicitação 
do Primeiro Outorgante, dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa; 

 
2. O Primeiro Outorgante assume o 

compromisso de, sempre que possível, 
solicitar com dois meses de antecedência a 
atuação prevista no número anterior, 
garantindo os transportes necessários à sua 
realização. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar a 
divulgação dos espetáculos e iniciativas 
promovidas pelo Segundo Outorgante, mediante 
apresentação dos elementos necessários.  

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração; 

 
2. Para os efeitos do número anterior, o logotipo 

da CM Loures será cedido em suporte digital 
pelo Primeiro Outorgante; 

 

3. O Segundo Outorgante compromete-se a 
colocar, em local visível, uma faixa 
identificativa do apoio do Primeiro Outorgante, 
disponibilizada por este, aquando da 
realização de iniciativas apoiadas pelo 
Município. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano, com término a 31 de 
dezembro de 2019, retroagindo a 1 de janeiro 
2019; 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar à rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção; 

 
3. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração, por motivo 
imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 
reposição dos montantes pagos, pelo Primeiro 
Outorgante; 

 
4. Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
 
O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
 

Loures,xx de xxxxxxxx de 2019 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
Bernardino Soares 

 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

ATIVIDADE REGULAR ORQUESTRA LIGEIRA 
 

Entre 
 
o Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
 
e 
 
o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIF xxxxxxxxx, com sede 
na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adiante 
designado por Segundo Outorgante, neste ato 
representado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na 
qualidade de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
1. O Primeiro Outorgante compromete-se a 

apoiar o Segundo Outorgante, através da 
atribuição do montante de 1.650,00 € (mil 
seiscentos e cinquenta euros), para a 
atividade regular da orquestra ligeira, visando 
estimular o gosto pela música e a sua 
divulgação, de acordo com o disposto nos 
pontos seguintes. 

 
2. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o plano de atividades até à data de 
assinatura do presente Acordo de 
Colaboração. 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o relatório de atividades, do ano a 
que se refere o presente Acordo de 
Colaboração, até ao final do 1.º trimestre do 
próximo ano. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

1. O Primeiro Outorgante apoiará o 
desenvolvimento dos projetos e ações 
pontuais da orquestra ligeira através de meios 
materiais, técnicos e logísticos, desde que 
solicitados com uma antecedência mínima de 
dois meses em relação à data prevista da sua 
concretização e mediante disponibilidade do 
Município. 

2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 
o Segundo Outorgante deverá entregar ao 
Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses 
após a sua conclusão, o respetivo relatório de 
avaliação. 

 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O Primeiro Outorgante apoiará a realização de 
Festivais de orquestras ligeiras, por parte do 
Segundo Outorgante, com meios técnicos, 
logísticos e/ou financeiros, da seguinte forma: 
 
1. Festivais de orquestras ligeiras com 

participação de agentes do Concelho - 
comparticipação financeira até 30%, no 
montante máximo de 1000,00 € (mil euros); 

 
2. Festivais de orquestras ligeiras sem 

participação de agentes do Concelho - 
comparticipação financeira até 20%, no 
montante máximo de 750,00 € (setecentos e 
cinquenta euros). 

 
3. As percentagens indicadas nos números 

anteriores incidem sobre a verba efetivamente 
gasta com o Festival de orquestras ligeiras, 
incluindo as condições técnicas para a sua 
concretização, devendo ser apresentados 
orçamento e respetivos comprovativos de 
despesa, até dois meses após a data de 
realização do mesmo. 

 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

A disponibilização de transportes por parte do 
Primeiro Outorgante, para deslocações em 
território nacional, será efetuada de acordo com o 
previsto no Regulamento Municipal de Cedência 
de Viaturas Municipais de Transporte de 
Passageiros ao Movimento Associativo, Agentes 
Culturais Sociais e Instituições de Ensino do 
Concelho, em vigor à data da assinatura do 
presente Acordo. 

 
 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
realizar, durante a vigência do atual Acordo de 
Colaboração, 2 (dois) concertos, a solicitação 
do Primeiro Outorgante, dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa. 
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2. O Primeiro Outorgante assume o 
compromisso de, sempre que possível, 
solicitar com dois meses de antecedência a 
atuação prevista no número anterior, 
garantindo os transportes necessários à sua 
realização. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar a 
divulgação dos espetáculos e iniciativas 
promovidas pelo Segundo Outorgante, mediante 
apresentação dos elementos necessários.  

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração. 

 
2. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

da CML será cedido em suporte digital pelo 
Primeiro Outorgante. 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

colocar, em local visível, uma faixa 
identificativa do apoio do Primeiro Outorgante, 
disponibilizada por este, aquando da 
realização de iniciativas apoiadas pelo 
Município. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano, com término a 31 de 
dezembro de 2019, retroagindo a 1 de janeiro 
2019. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar à rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
3. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração, por motivo 
imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 
reposição dos montantes pagos pelo Primeiro 
Outorgante. 

 
4. Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
Loures, xx de xxxxxx de 2019 

 
Município de Loures 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Loures 

Bernardino Soares 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 

MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

ATIVIDADE REGULAR GRUPO CORAL 
 

Entre 
 
o Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
 
e 
 
o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIF xxxxxxxxx, com sede 
na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adiante 
designado por Segundo Outorgante, neste ato 
representado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na 
qualidade de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
1. O Primeiro Outorgante compromete-se a 

apoiar o Segundo Outorgante, através da 
atribuição do montante de 500,00 € 
(quinhentos euros), para a atividade regular do 
grupo coral, visando estimular o gosto pela 
música e a sua divulgação, de acordo com o 
disposto nos pontos seguintes. 
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2. O Segundo Outorgante compromete-se a 
entregar o plano de atividades até à data de 
assinatura do presente Acordo de 
Colaboração. 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o relatório de atividades, do ano a 
que se refere o presente Acordo de 
Colaboração, até ao final do 1.º trimestre do 
ano seguinte. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

1. O Primeiro Outorgante apoiará o 
desenvolvimento dos projetos e ações 
pontuais do grupo coral através de meios 
materiais, técnicos e logísticos, desde que 
solicitados com uma antecedência mínima de 
dois meses em relação à data prevista da sua 
concretização, e mediante disponibilidade do 
Município. 

 
2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 

o Segundo Outorgante deverá entregar ao 
Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses 
após a sua conclusão, o respetivo relatório de 
avaliação. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O Primeiro Outorgante apoiará a realização de 
Festivais de grupos corais, por parte do Segundo 
Outorgante, com meios técnicos, logísticos e/ou 
financeiros, da seguinte forma: 
 
1. Festivais de grupos corais com participação de 

agentes do Concelho - comparticipação 
financeira até 30%, no montante máximo de 
1000,00 € (mil euros). 

 
2. Festivais de grupos corais sem participação de 

agentes do Concelho - comparticipação 
financeira até 20%, no montante máximo de 
750,00 € (setecentos e cinquenta euros). 

 
3. As percentagens indicadas nos números 

anteriores incidem sobre a verba efetivamente 
gasta com o Festival de grupos corais, 
incluindo as condições técnicas para a sua 
concretização, devendo ser apresentados 
orçamento e respetivos comprovativos de 
despesa, até dois meses após a data de 
realização do mesmo. 

 
 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

A disponibilização de transportes por parte do 
Primeiro Outorgante para deslocações em 
território nacional, será efetuada de acordo com o 
previsto no Regulamento Municipal de Cedência 
de Viaturas Municipais de Transporte de 
Passageiros ao Movimento Associativo, Agentes 
Culturais Sociais e Instituições de Ensino do 
Concelho, em vigor à data da assinatura do 
presente Acordo.  

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
realizar, durante a vigência do atual Acordo de 
Colaboração, 2 (dois) concertos, a solicitação 
do Primeiro Outorgante, dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa. 

 
2. O Primeiro Outorgante assume o 

compromisso de, sempre que possível, 
solicitar com dois meses de antecedência a 
atuação prevista no número anterior, 
garantindo os transportes necessários à sua 
realização. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar a 
divulgação dos espetáculos e iniciativas 
promovidas pelo Segundo Outorgante, mediante 
apresentação dos elementos necessários.  

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração. 

 
2. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

da CML será cedido em suporte digital pelo 
Primeiro Outorgante. 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

colocar, em local visível, uma faixa 
identificativa do apoio do Primeiro Outorgante, 
disponibilizada por este, aquando da 
realização de iniciativas apoiadas pelo 
Município. 
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CLÁUSULA OITAVA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano, com término a 31 de 
dezembro de 2019, retroagindo a 1 de janeiro 
2019. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar à rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
3. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração, por motivo 
imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 
reposição dos montantes pagos pelo Primeiro 
Outorgante. 

 
4. Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
 
O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
 

Loures, xx de xxxxxxx de 2019 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
Bernardino Soares 

 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

ATIVIDADE REGULAR FANFARRA 
 

Entre 
 
o Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIF xxxxxxxxx, com sede 
na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adiante 
designado por Segundo Outorgante, neste ato 
representado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na 
qualidade de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
1. O Primeiro Outorgante compromete-se a 

apoiar o Segundo Outorgante, através da 
atribuição do montante de 600,00 € 
(seiscentos euros), para a atividade regular da 
fanfarra, visando estimular o gosto pela 
música e a sua divulgação, de acordo com o 
disposto nos pontos seguintes. 

 
2. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o plano de atividades até à data de 
assinatura do presente Acordo de 
Colaboração. 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o relatório de atividades, do ano a 
que se refere o presente Acordo de 
Colaboração, até ao final do 1.º trimestre do 
ano seguinte. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

1. O Primeiro Outorgante apoiará o 
desenvolvimento dos projetos e ações 
pontuais da fanfarra através de meios 
materiais, técnicos e logísticos, desde que 
solicitados com uma antecedência mínima de 
dois meses em relação à data prevista da sua 
concretização, e mediante disponibilidade do 
Município. 
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2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 
o Segundo Outorgante deverá entregar ao 
Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses 
após a sua conclusão, o respetivo relatório de 
avaliação. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

A disponibilização de transportes por parte do 
Primeiro Outorgante para deslocações em 
território nacional, será efetuada de acordo com o 
previsto no Regulamento Municipal de Cedência 
de Viaturas Municipais de Transporte de 
Passageiros ao Movimento Associativo, Agentes 
Culturais Sociais e Instituições de Ensino do 
Concelho, em vigor à data da assinatura do 
presente Acordo. 

 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
realizar, durante a vigência do atual Acordo de 
Colaboração, 2 (duas) atuações, a solicitação 
do Primeiro Outorgante, dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa. 

 
2. O Primeiro Outorgante assume o 

compromisso de, sempre que possível, 
solicitar com dois meses de antecedência a 
atuação prevista no número anterior, 
garantindo os transportes necessários à sua 
realização. 

 
 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar a 
divulgação dos espetáculos e iniciativas 
promovidas pelo Segundo Outorgante, mediante 
apresentação dos elementos necessários.  

 
´ 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração. 

 
2. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

da CML será cedido em suporte digital pelo 
Primeiro Outorgante. 

 

3. O Segundo Outorgante compromete-se a 
colocar, em local visível, uma faixa 
identificativa do apoio do Primeiro Outorgante, 
disponibilizada por este, aquando da 
realização de iniciativas apoiadas pelo 
Município. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano, com término a 31 de 
dezembro de 2019, retroagindo a 1 de janeiro 
2019. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar a rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
3. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração, por motivo 
imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 
reposição dos montantes pagos pelo Primeiro 
Outorgante. 

 
4. Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
 
O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
Loures, xx de xxxx de 2019 

 
Município de Loures 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
Bernardino Soares 

 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 10 

  

 
 

22 de MAIO 
de 2019 

 
 
 
 

53 

 

MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

ATIVIDADE REGULAR ESCOLAS DE MÚSICA 
 

Entre 
 
o Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
 
e 
 
o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIF xxxxxxxxx, com sede 
na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adiante 
designado por Segundo Outorgante, neste ato 
representado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na 
qualidade de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
1. O Primeiro Outorgante compromete-se a 

apoiar o Segundo Outorgante, através da 
atribuição do montante de 750,00 € 
(setecentos e cinquenta euros), podendo ser 
majorado até um máximo de 1.500,00 € (mil e 
quinhentos euros), para a atividade regular da 
escola de música, visando estimular o gosto 
pela música, através do seu ensino e 
divulgação. 

 
2. O valor referido no ponto anterior, será 

definido mediante apreciação da atividade 
regular anual, com recurso aos dados 
constantes no relatório de atividade da escola 
de música e ficha de avaliação fornecida pelo 
Primeiro Outorgante, de acordo com os 
seguintes critérios de avaliação: 

 
a) Número de alunos da escola de música: (no 

valor máximo de 250,00 €) 
 
Entende-se por escolas de música, as 
secções de coletividades ou associações sem 
fins lucrativos, onde se promove a formação e 
aprendizagem musical. 

 
i. 2 a 5 alunos - 100,00 € (cem euros); 
ii. 6 a 12 alunos - 175,00 € (cento e setenta e 

cinco euros); 
iii. >12 alunos - 250,00 € (duzentos e cinquenta 

euros). 

b) Número de professores da escola de 
música: (no valor máximo de 250,00 €) 

 
Entende-se por professor, o indivíduo, com 
formação musical de nível superior ou 
certificada que promove o ensino da música 
aos alunos da escola de música. 

 
i. 1 professor - 50,00 € (cinquenta euros); 
ii. 2 a 4 professores - 150,00 € (cento e 

cinquenta euros); 
iii. ≥ 5 professores - 250,00 € (duzentos e 

cinquenta euros). 
 
c) Número de alunos que transitam para as 

formações musicais no ano da atividade a 
que se refere o apoio: (no valor máximo de 
250,00 €). 

 
Entende-se por formação musical, o grupo formal 
de músicos, como bandas filarmónicas, orquestras 
ligeiras, ensembles ou outras reconhecidas pelo 
Primeiro Outorgante. 
 
Entende-se por transição, o ingresso dos alunos 
nas formações musicais, na sequência da 
aprendizagem na escola de música. 
 
i. 1 aluno - 80,00 € (oitenta euros); 
ii. 2 a 4 alunos - 180,00 € (cento e oitenta euros) 
iii. ≥ 5 alunos - 250,00 € (duzentos e cinquenta 

euros) 
 
 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o plano de atividades até à data de 
assinatura do presente Acordo de 
Colaboração; 

 
4. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o relatório de atividades, do ano a 
que se refere o presente Acordo de 
Colaboração, até ao final do 1.º trimestre do 
ano seguinte. 

 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

1. O Primeiro Outorgante apoiará o 
desenvolvimento dos projetos e ações 
pontuais do Segundo Outorgante através de 
meios materiais, técnicos e logísticos, desde 
que solicitados com uma antecedência mínima 
de dois meses em relação à data prevista da 
sua concretização, e mediante disponibilidade 
do Município. 
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2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 
o Segundo Outorgante deverá entregar ao 
Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses 
após a sua conclusão, o respetivo relatório de 
avaliação. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O Primeiro Outorgante, através dos seus serviços 
competentes, promoverá a divulgação do trabalho 
realizado pelo Segundo Outorgante, mediante a 
apresentação dos elementos necessários. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração. 

 
2. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

da Câmara Municipal de Loures será cedido 
em suporte digital pelo Primeiro Outorgante. 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

colocar, em local visível, uma faixa 
identificativa do apoio do Primeiro Outorgante, 
disponibilizada por este, aquando da 
realização de iniciativas apoiadas pelo 
Município. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano, com término a 31 de 
dezembro de 2019, retroagindo a 1 de janeiro 
2019. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar a rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
3. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração, por motivo 
imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 
reposição dos montantes pagos pelo Primeiro 
Outorgante. 

 
4. Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 

O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
Loures, xx de xxxx de 2019 

 
Município de Loures 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Loures 

Bernardino Soares 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
 

MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

ATIVIDADE REGULAR 
GRUPOS DE TEATRO DE AMADORES 

 
Entre 
 
o Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIF xxxxxxxxx, com sede 
na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adiante 
designado por Segundo Outorgante, neste ato 
representado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na 
qualidade de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
1. O Primeiro Outorgante compromete-se a 

apoiar o Segundo Outorgante, através da 
atribuição do montante máximo de 1.250,00 € 
(mil duzentos e cinquenta euros), para a 
atividade regular do grupo de teatro. 
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2. O valor referido no ponto anterior será definido 
mediante apreciação da atividade regular 
anual, com recurso aos dados constantes no 
relatório de atividade do grupo de teatro, de 
acordo com os seguintes critérios de 
avaliação: 

 
a) Número de atuações realizadas: 
 
i. 3 a 6 atuações - 125,00 € (cento e vinte e 

cinco euros); 
ii. 7 a 12 atuações - 250,00 € (duzentos e 

cinquenta euros); 
iii. >12 atuações - 400,00 € (quatrocentos euros). 
 
b) Estreia de espetáculo - 400,00 € (quatrocentos 

euros); 
 
c) Cumprimento do plano de programação: 
 
i. total - 250,00 € (duzentos e cinquenta euros); 
ii. parcial - 125,00 € (cento e vinte e cinco euros). 
 
d) Parcerias /intercâmbios 
 
i. 1 parceria - 75,00€ (setenta e cinco euros); 
ii. 2 parcerias - 125,00€ (cento e vinte e cinco 

euros); 
iii. ≥ 3 parcerias - 200,00€ (duzentos euros). 
 
 
3. O valor referido na alínea c) do número 

anterior será definido através da comparação 
entre o plano de atividades e o relatório das 
atividades apresentados pela entidade. 

 
4. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o plano de atividades até à data de 
assinatura do presente Acordo de 
Colaboração.  

 
5. O relatório de atividade do grupo de teatro, do 

ano a que se refere o presente Acordo de 
Colaboração, deverá ser apresentado até ao 
final do 1.º trimestre do ano seguinte. 

 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

1. O Primeiro Outorgante apoiará o 
desenvolvimento dos projetos e ações 
pontuais do grupo de teatro através de meios 
materiais, técnicos e logísticos disponíveis, 
desde que solicitados com uma antecedência 
mínima de dois meses em relação à data 
prevista da sua concretização. 

 
 

2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 
o Segundo Outorgante deverá entregar ao 
Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses 
após a sua conclusão, o respetivo relatório de 
avaliação 

 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O Primeiro Outorgante apoiará a realização de 
Festivais de Teatro, por parte do Segundo 
Outorgante, com meios técnicos, logísticos e/ou 
financeiros, da seguinte forma: 
 
1. Festivais de Teatro com participação de 

agentes do Concelho - comparticipação 
financeira até 30%, no montante máximo de 
1.000,00 € (mil euros). 

 
2. Festivais de Teatro sem participação de 

agentes do Concelho - comparticipação 
financeira até 30%, no montante máximo de 
750,00 € (setecentos e cinquenta euros). 

 
3. As percentagens indicadas nos números 

anteriores incidem sobre a verba efetivamente 
gasta com o Festival de Teatro, incluindo as 
condições técnicas para a sua concretização, 
tais como aluguer de material de som e luz 
e/ou palcos, devendo ser apresentados 
orçamento e respetivos comprovativos de 
despesa, até dois meses após a data de 
realização do mesmo. 

 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

1. A disponibilização de transportes por parte do 
Primeiro Outorgante para deslocações em 
território nacional, será efetuada de acordo 
com o previsto no Regulamento Municipal de 
Cedência de Viaturas Municipais de 
Transporte de Passageiros ao Movimento 
Associativo, Agentes Culturais Sociais e 
Instituições de Ensino do Concelho, em vigor à 
data da assinatura do presente Acordo.  

 
2. Nas deslocações para fora do Concelho, em 

território de Portugal continental, serão 
cedidos até 3 (três) transportes, para os 
respetivos cenários mediante disponibilidade 
de frota municipal. 
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CLÁUSULA QUINTA 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar as 
ações do plano de atividades do Segundo 
Outorgante, mediante disponibilidade do 
Município, concretamente no que se refere a: 
 
1. Cedência de materiais existentes em stock. 
 
2. Empréstimo de material luminotécnico, 

salvaguardando o Segundo Outorgante o seu 
bom estado e devolvendo-o nas condições em 
que o recebeu. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

O Primeiro Outorgante, através dos seus serviços 
competentes, promoverá a divulgação do trabalho 
realizado pelo Segundo Outorgante, mediante a 
apresentação dos elementos necessários. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
realizar, durante a vigência do atual Acordo de 
Colaboração, 1 (um) espetáculo, em iniciativas 
organizadas pelo Primeiro Outorgante ou a 
solicitação deste, dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa. 

 
2. O Primeiro Outorgante assume o 

compromisso de, sempre que possível, 
solicitar com dois meses de antecedência a 
atuação prevista no número anterior, 
garantindo os transportes necessários à sua 
realização. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração. 

 
2. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

da CML será cedido em suporte digital pelo 
Primeiro Outorgante. 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

colocar, em local visível, uma faixa 
identificativa do apoio do Primeiro Outorgante, 
disponibilizada por este, aquando da 
realização de iniciativas apoiadas pelo 
Município. 

 

CLÁUSULA NONA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano, com término a 31 de 
dezembro de 2019, retroagindo a 1 de janeiro 
2019. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar a rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
3. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração, por motivo 
imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 
reposição dos montantes pagos pelo Primeiro 
Outorgante. 

 
4. Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
 
O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
Loures, xx de xxxx de 2019 

 
Município de Loures 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Loures 

Bernardino Soares 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

ATIVIDADE REGULAR 
GRUPOS DE TEATRO PROFISSIONAL 

 
Entre 
 
o Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
 
e 
 
o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIF xxxxxxxxx, com sede 
na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adiante 
designado por Segundo Outorgante, neste ato 
representado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na 
qualidade de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar a 
produção e funcionamento da atividade cultural do 
Segundo Outorgante, através da atribuição do 
montante de 1.250,00 € (mil duzentos e cinquenta 
euros). 

 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

O Segundo Outorgante deverá entregar, à data de 
assinatura do presente Acordo de Colaboração, o 
plano de atividades para o corrente ano, bem 
como o relatório de atividade e contas do ano 
anterior. 

 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

1. O Primeiro Outorgante apoiará o 
desenvolvimento dos projetos e ações 
pontuais do Segundo Outorgante através de 
meios materiais, técnicos e logísticos, desde 
que solicitados com uma antecedência mínima 
de dois meses em relação à data prevista da 
sua concretização, e mediante disponibilidade 
do Município. 

 

2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 
o Segundo Outorgante deverá entregar ao 
Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses 
após a sua conclusão, o respetivo relatório de 
avaliação. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

1. A disponibilização de transportes por parte do 
Primeiro Outorgante para deslocações em 
território nacional, será efetuada de acordo 
com o previsto no Regulamento Municipal de 
Cedência de Viaturas Municipais de 
Transporte de Passageiros ao Movimento 
Associativo, Agentes Culturais Sociais e 
Instituições de Ensino do Concelho, em vigor à 
data da assinatura do presente Acordo. 

 
2. Nas deslocações para fora do Concelho, em 

território de Portugal continental, serão ainda 
cedidos até 3 (três) transportes, para os 
respetivos cenários mediante disponibilidade 
de frota municipal. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar as 
ações do plano de atividades do Segundo 
Outorgante, nomeadamente, cedência de 
materiais existentes em stock, empréstimo de 
material luminotécnico e apoio na divulgação dos 
espetáculos e iniciativas promovidas pelo grupo. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
realizar durante a vigência do atual Acordo de 
Colaboração 3 (três) espetáculos/animações 
em iniciativas organizadas pelo Primeiro 
Outorgante, ou por solicitação deste, dentro da 
Área Metropolitana de Lisboa; 

 
2. O Primeiro Outorgante compromete-se a 

solicitar com o mínimo de 2 (dois) meses de 
antecedência, a realização dos 
espetáculos/animações previstos no número 
anterior, bem como a garantir os transportes 
necessários a estas deslocações. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

O Primeiro Outorgante, através dos seus serviços 
competentes, promoverá a divulgação do trabalho 
realizado pelo Segundo Outorgante, mediante a 
apresentação dos elementos necessários. 
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CLÁUSULA OITAVA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração. 

 
2. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

da CML será cedido em suporte digital pelos 
serviços camarários. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano, com término a 31 de 
dezembro de 2019, retroagindo a 1 de janeiro 
2019; 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar à rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção; 

 
3. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração, por motivo 
imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 
reposição do montante concedido a título de 
apoio financeiro, pelo Primeiro Outorgante; 

 
4. Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
 
O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
Loures, xx de xxxxxxx de 2019 

 
Município de Loures 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
Bernardino Soares 

 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 

MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

ATIVIDADE REGULAR 
GRUPOS DE DANÇAS E CANTARES 

 
Entre 
 
o Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIF xxxxxxxxx, com sede 
na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adiante 
designado por Segundo Outorgante, neste ato 
representado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na 
qualidade de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
1. O Primeiro Outorgante compromete-se a 

apoiar a atividade do Segundo Outorgante, no 
que respeita à pesquisa e ao conhecimento 
das manifestações culturais de base popular e 
tradicional, nomeadamente, às formas de 
vestir, trajar, dançar e bailar e às músicas e 
cantigas, através da atribuição do montante 
máximo de 2.000,00 € (dois mil euros). 

 
2. O valor referido no ponto anterior, será 

definido mediante apreciação da atividade 
regular anual, com recurso aos dados 
constantes no relatório de atividade do grupo 
de danças e cantares, de acordo com os 
seguintes critérios de avaliação: 

 
a) n.º de elementos que constituem o grupo 

(25% do valor máximo de subsídio) 
 
a1) n.º de elementos da cantata 
 
i. ≤ 5 elementos - 2% 
ii. ≥ 6 elementos - 5% 
 
a2) n.º de elementos da tocata 
 
i. ≤ 4 elementos - 2% 
ii. 5 a 7 elementos - 5% 
iii. ≥ 8 elementos - 10% 
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a3) n.º de bailadores 
 
i. ≤ 10 bailadores - 2% 
ii. 11 a 25 bailadores - 5% 
iii. ≥ 26 bailadores - 10% 
 
b) atividade anual do grupo (25% do valor 

máximo de subsídio) 
 
b1) n.º de iniciativas organizadas 
 
i. 1 iniciativa - 4% 
ii. 2 a 3 iniciativas - 6% 
iii. ≥ 4 iniciativas - 8% 
 
b2) n.º de representações 
 
i. ≤ 5 representações - 1% 
ii. 6 a 11 representações - 2% 
iii. 12 a 17 representações - 5% 
iv. ≥ 18 representações - 8% 
 
b3) n.º de participações em iniciativas organizadas 
pelo município 
 
i. ≤ 2 participações - 3% 
ii. 3 a 6 participações - 6% 
iii. ≥ 7 participações - 9% 
 
c) valor etnográfico (50% do valor máximo de 

subsídio) 
 
c1) músicas e letras baseadas em pesquisas 

sobre a região saloia, zona geográfica em que 
o grupo se insere - 9% 

 
c2) instrumentos tradicionais ou com ligação 

historicamente comprovada à região saloia - 
8% 

 
c3) coreografias e danças baseadas em 

pesquisas sobre a região saloia - 8% 
 
c4) trajes que demostrem características da região 

saloia, comprovadas através de recolhas e 
pesquisas - 25% 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

entregar o plano de atividades até à data de 
assinatura do presente Acordo de 
Colaboração; 

 
4. O relatório de atividade do grupo de danças e 

cantares do ano a que se refere o presente 
Acordo de Colaboração, deverá ser 
apresentado até ao final do 1.º trimestre do 
ano seguinte.  

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

1. O Primeiro Outorgante apoiará o 
desenvolvimento dos projetos e ações 
pontuais do Segundo Outorgante através de 
meios materiais, técnicos e logísticos, desde 
que solicitados com uma antecedência mínima 
de dois meses em relação à data prevista da 
sua concretização, e mediante disponibilidade 
do Município. 

 
2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 

o Segundo Outorgante deverá entregar ao 
Primeiro Outorgante, no prazo de dois meses 
após a sua conclusão, o respetivo relatório de 
avaliação. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O Primeiro Outorgante apoiará a realização de 
Festivais de Folclore, por parte do Segundo 
Outorgante, com meios técnicos, logísticos e/ou 
financeiros, da seguinte forma: 
 
1. com meios técnicos e logísticos, mediante 

disponibilidade dos mesmos;  
 
2. com uma comparticipação financeira de 30%, 

até ao montante máximo de 1.000,00 € (mil 
euros), sobre a verba efetivamente gasta com 
o Festival, incluindo as condições técnicas 
para a sua concretização, devendo ser 
apresentados orçamento e respetivos 
comprovativos de despesa, até dois meses 
após a data de conclusão do mesmo. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

A disponibilização de transportes por parte do 
Primeiro Outorgante para deslocações em 
território nacional, será efetuada de acordo com o 
previsto no Regulamento Municipal de Cedência 
de Viaturas Municipais de Transporte de 
Passageiros ao Movimento Associativo, Agentes 
Culturais Sociais e Instituições de Ensino do 
Concelho, em vigor à data de assinatura do 
presente Acordo.  

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
realizar, durante a vigência do atual Acordo de 
Colaboração, 2 (duas) atuações, em iniciativas 
organizadas pelo Primeiro Outorgante ou a 
solicitação deste, dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa. 
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2. Para a atuação prevista no número anterior, o 
Primeiro Outorgante assume o compromisso 
de, sempre que possível, a solicitar com dois 
meses de antecedência, bem como garantir os 
transportes necessários à sua realização. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

O Primeiro Outorgante, através dos seus serviços 
competentes, promoverá a divulgação do trabalho 
realizado pelo Segundo Outorgante, mediante a 
apresentação dos elementos necessários. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração. 

 
2. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

da CML será cedido em suporte digital pelos 
serviços camarários. 

 
3. O Segundo Outorgante compromete-se a 

colocar, em local visível, uma faixa 
identificativa do apoio do Primeiro Outorgante, 
disponibilizada por este, aquando da 
realização de iniciativas apoiadas pelo 
Município. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano, com término a 31 de 
dezembro de 2019, retroagindo a 1 de janeiro 
2019. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar à rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
3. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração, por motivo 
imputável ao Segundo Outorgante, obriga à 
reposição dos montantes pagos pelo Primeiro 
Outorgante. 

 
4. Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 

O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
Loures, xx de xxxx de 2019 

 
Município de Loures 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Loures 

Bernardino Soares 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 

MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

SEMANAS REGIONAIS 
 

Entre 
 
o Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIF XXXXXXXXX, com 
sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
adiante designado por Segundo Outorgante, neste 
ato representado por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
na qualidade de 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar o 
Segundo Outorgante, nos moldes definidos nas 
cláusulas segunda, terceira e quarta, no âmbito da 
realização da XXXI Semana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
evento que visa a preservação e divulgação da 
cultura xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no concelho de 
Loures. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
 

O Primeiro Outorgante concederá apoio logístico 
ao Segundo Outorgante, mediante disponibilidade 
do Município, através de: 
 
a) conceção e reprodução de suportes de 

divulgação, em quantidades a fixar; 
 
b) cedência gratuita de espaços/equipamentos 

municipais na localidade de Sacavém; 
 
c) cedência de um transporte para deslocação 

para fora do Concelho; 
 
d) cedência de um transporte para deslocação 

dentro do Concelho; 
 
e) sonorização de palco e rua (som ambiente) 

no(s) espaço(s) de realização da ação; 
 
f) outros meios cuja responsabilidade de 

instalação esteja adstrita à associação, 
nomeadamente, stands, iluminação, mastros e 
flâmulas. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O Primeiro Outorgante, através do Departamento 
de Cultura, Desporto e: Juventude, disponibilizará 
apoio técnico ao Segundo Outorgante, 
nomeadamente: 
 
a) acompanhamento da organização da ação e 

da avaliação do seu decurso; 
 
b) acompanhamento da ação no terreno, sem 

intervenção na prossecução do programa 
previamente definido. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

O Primeiro Outorgante, no âmbito do presente 
acordo, apoiará financeiramente o Segundo 
Outorgante no valor das despesas realizadas, até 
ao montante máximo de 3.000,00 € (três mil 
euros), mediante entrega dos documentos 
previstos na alínea a) da cláusula quinta. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

O Segundo Outorgante compromete-se a: 
 
a) Entregar, à data de assinatura do presente 

Acordo de Colaboração, o plano e orçamento 
da ação; 

b) Entregar o relatório da ação, até 1 (um) mês 
após o respetivo término; 

 
c) Cumprir e a fazer cumprir as regras e 

regulamentos dos espaços/equipamentos 
municipais cedidos, assim como o 
regulamento geral do ruído e legislação 
complementar; 

 
d) Assegurar, através da realização da ação, a 

dinamização de espaços/equipamentos 
municipais ou outros de acesso público, em 
moldes a acordar previamente entre os dois 
outorgantes; 

 
e) Prever no programa de animação, a 

participação de agentes culturais quer do 
concelho de Loures quer da região que 
representa, salvaguardando sempre o 
respetivo cariz etnográfico e regional bem 
como a exploração das vertentes de 
artesanato e gastronomia; 

 
f) Fazer referência ao apoio concedido pelo 

Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração; 

 
g) Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

da CM Loures será cedido em suporte digital 
pelo Primeiro Outorgante; 

 
h) Colocar, em locais visíveis, faixas 

identificativas do apoio do Primeiro 
Outorgante, disponibilizadas por este, durante 
a realização da iniciativa. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

a) O presente Acordo de Colaboração é válido 
durante o ano de 2019; 

 
b) O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar à rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção; 

 
c) Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
 
O presente acordo é celebrado em dois 
exemplares que assinados pelas partes, fazem 
igual fé, ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes, 
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Loures, xx de xxxxx de 2019 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 
 
 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 

Proposta de aceitação, a benefício de inventário, 
da doação de objetos pela Plural Entertainment, 
S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 282/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Os Municípios têm atribuições nos domínios 

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

 
B. Foi manifestada a vontade, pela empresa 

Plural Entertainment, S.A., de doar ao 
Município de Loures um leitor de DVD e 
respetivos periféricos, um leitor de cartões, 
uma máquina de costura portátil e três Rol Up; 

 
C. A Divisão de Cultura - Área de Museus deu 

parecer favorável à aceitação dos bens para 
utilização nas suas atividades. 

 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a aceitação, a benefício de 
inventário, da doação dos objetos supra indicados, 
aos quais foi atribuído, pelo proponente, o valor 
conjunto de 787,36 € (setecentos e oitenta e sete 
euros e trinta e seis cêntimos). 

 
 

Loures, 6 de maio de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 

1 leitor de DVD - 528,90 € 
 
1 leitor de cartões - 17,99 € 
 
1 máquina de costura portátil - 159,90 € 
 
3 Rol UP - 80,57 € 
 
Total: 787,36 € 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 275/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O PSD - Partido Social Democrata, concelhia 

de Loures, com o NIF 500835012, solicitou a 
utilização do Auditório António Ferreira, o 
Compositor, no Museu de Cerâmica de 
Sacavém, entre as 14H00 e as 18H30, para 
um evento aberto ao público em geral, sob a 
temática tendências de uma cidade moderna; 

 
B. A cedência do referido auditório, com 

utilização de equipamento audiovisual, 
pressupõe o pagamento por hora, de 17,00 € 
(dezassete euros), IVA incluído à taxa legal 
em vigor; 
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C. A ocupação teve a duração efetiva de cinco 
horas, correspondendo a um valor total a 
pagamento de 85,00 € (oitenta e cinco euros), 
com IVA incluído, à taxa legal em vigor; 

 
D. O PSD - Partido Social Democrático, concelhia 

de Loures, solicitou a isenção do pagamento 
relativo à utilização acima indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do ponto 5 do quadro normativo do 
Auditório António Ferreira, o Compositor, 
atualmente em vigor, em conjugação com a al. u) 
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, ao PSD - Partido Social 
Democrata, concelhia de Loures, no valor total de 
85,00 € (oitenta e cinco euros), IVA incluído à taxa 
legal em vigor. 

 
 

Loures, 15 de maio de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 280/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A RF - Associação de Condomínios do Real 

Forte, com o NIF 509314538, utilizou o 
Auditório António Ferreira, o Compositor, no 
Museu de Cerâmica de Sacavém, no dia 5 de 
janeiro de 2019, entre as 16h00 e as 19h00, 
para a realização da sua Assembleia Geral; 

 
B. A cedência do referido auditório, com 

utilização de equipamento audiovisual, 
pressupõe o pagamento por hora, de 7,50 € 
(sete euros e cinquenta cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 

C. A ocupação teve a duração de três horas, do 
que resulta um valor total a cobrar de 22,50 € 
(vinte e dois euros e cinquenta cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do ponto 5 do quadro normativo do 
Auditório António Ferreira, o Compositor, 
atualmente em vigor, em conjugação com a al. u) 
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, à RF - Associação de 
Condomínios Real Forte, no valor total de 22,50 € 
(vinte e dois euros e cinquenta cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 13 de maio de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 

TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 33.664/OM 
Toponímia de Apelação 
Proposta de atribuição de denominação 
toponímica para arruamento em Apelação, União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 283/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 
378; 
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B. Que o topónimo agora proposto visa 
homenagear e constituir memória da 
personalidade do autarca que desempenhou o 
cargo de Presidente da Junta de Freguesia da 
Apelação entre 1997 e 2010, quando faleceu 
ainda no desempenho do cargo; 

 
C. Que a atribuição do topónimo agora proposto 

mereceu aprovação da Junta da União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
na sua reunião, realizada em 18-02-2019. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar para o troço da Estrada Nacional 250 (EN 
250), entre as Escadinhas 1.º de Maio, no Catujal 
e a Avenida Brasília, na Apelação, na União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, a 
atribuição da designação de: 
 
Rua José Henriques Alves, ao troço viário com 
início nas Escadinhas 1.º de Maio e Rua Miguel 
Bombarda e termo na Avenida Brasília e Avenida 
Dom Nuno Álvares Pereira. 
 
… 

 
Loures, 14 de maio de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua José Henriques Alves 
 
Início: Escadinhas 1.º de Maio e Rua Miguel 
Bombarda 
Termo: Avenida Brasília e Avenida Dom Nuno 
Álvares Pereira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
 
 
 
 

Processo n.º 37.109/OM-E 
Toponímia de Santa Iria de Azóia 
Proposta de atribuição de denominações 
toponímicas para arruamentos em Urbanização do 
Castelo, União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 284/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 
1327; 

 
B. Que os topónimos agora propostos 

correspondem à referenciação utilizada há 
mais de 40 anos pela população local, a que 
não é estranha a proximidade ao Castelo de 
Pirescoxe; 

 
C. Que a atribuição dos topónimos, agora 

propostos, mereceram aprovação da Junta da 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, na sua 5.ª 
reunião extraordinária, realizada em 23-01-
2019. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar para a localidade da Urbanização do 
Castelo, na União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, a atribuição 
da designação de: 
 
1. Beco do Castelo, ao troço viário com início na 

Rua do Castelo e termo indeterminado; 
 
2. Pátio do Castelo, ao troço viário com início na 

Rua do Castelo e termo indeterminado. 
 
… 

 
Loures, 14 de maio de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 
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DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Beco do Castelo 
 
Início: Rua do Castelo 
Termo: indeterminado 
 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Pátio do Castelo 
 
Início: Rua do Castelo 
Termo: indeterminado 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 31919/U/N/1979 
Agnolaiv - Sociedade Construtora, Lda. 
Proposta de receção provisória e de homologação 
do auto de vistoria da 1.ª fase das obras de 
urbanização, e de redução do valor de caução das 
obras de urbanização, nos termos das 
informações dos serviços (loteamento em Quinta 
do Conventinho, Mealhada, União das Freguesias 
de Santo António dos Cavaleiros e Frielas - alvará 
de licença de loteamento n.º 09/94). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 285/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 3468 e 3470 a 3472, e o 
despacho do Diretor do DPGU, a fl. 3473; 

 
B. O auto da vistoria realizada em 28-03-2019, a 

fls. 3438 a 3448, que conclui estarem reunidas 
as condições para a receção provisória das 
obras de urbanização da 1.ª fase; 

 
C. Os pareceres dos SIMAR, a fls. 3372 e 3373, 

que rejeitam que a descarga de efluentes na 
linha de água respeite à rede da 1.ª fase da 
urbanização, agora em questão; 

 

D. O parecer da Junta da União das Freguesias 
de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, 
datado de 29-03-2019, a fl. 3433. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento e de obras de 
urbanização n.º 09/94, de 12.07.1994, na Quinta 
do Conventinho, na União das Freguesias de 
Santo António dos Cavaleiros e Frielas, e face à 
pretensão instruída no processo 31.919/U/N, em 
nome de Agnolaiv - Sociedade Construtora, Lda., 
ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 87.º do 
RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação em vigor, 
aprovar: 
 
1. A receção provisória e a homologação do auto 

de vistoria da 1.ª fase das obras de 
urbanização, nas condições do despacho do 
Diretor do DPGU a fl. 3473; 

 
2. A redução do valor de caução das obras de 

urbanização de 961.135,71 €, prestada na 
figura de garantia bancária, para o valor de 
418.553,54 € (quatrocentos e dezoito mil e 
quinhentos e cinquenta e três euros e 
cinquenta e quatro cêntimos). 

 
… 

 
Loures, 14 de maio de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata e pelo Partido 
Socialista, não tendo participado na votação a 
Sr.ª Vereadora Sónia Alexandra da Silva Paixão 
dos Santos Bernardo Lopes) 
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Processo n.º 66.048/URB_L_L/2018 
Manuel Marques de Abreu 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
licença de loteamento n.º 08/2003 (Bairro Murteira 
Sul, Freguesia de Loures), nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 286/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

no documento E/31823/2019 e o despacho do 
Sr. Diretor do DPGU, no documento 
E/52242/2019, do processo em referência; 

 
B. Que a alteração ao alvará de loteamento 

08/2003 incide unicamente sobre os lotes 1, 2 
e 3, refletindo-se na alteração dos seus 
limites, dos polígonos e áreas de implantação, 
bem como na superfície de pavimento 
admitida; 

 
C. Que as alterações preconizadas visam ajustar 

os limites dos lotes à realidade no local, e 
ampliam a capacidade de edificação dentro 
dos limites estabelecidos no PDM em vigor; 

 
D. Que, da notificação aos proprietários dos lotes 

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

 
E. O parecer favorável da Junta da de Freguesia 

de Loures no documento E/8476/2019. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento n.º 08/2003, 
relativo ao Bairro Murteira Sul, na Freguesia de 
Loures, e face à pretensão instruída no processo 
66.048/URB_L_L/2018, em nome de Manuel 
Marques de Abreu, ao abrigo do disposto do n.º 1 
do artigo 5.º, artigo 23.º e n.º 4 do artigo 27.º do 
RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação em vigor: 
 
Aprovar a alteração ao alvará de loteamento n.º 
08/2003, nos termos expressos na Planta Síntese 
e respetivo quadro urbanimétrico. 
 
… 

 
 

Loures, 14 de maio de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções dos 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, 
não tendo participado na votação a Sr.ª 
Vereadora Sónia Alexandra da Silva Paixão dos 
Santos Bernardo Lopes) 
 
 
 
Processo n.º 64087/LA/L/N 
Manuel dos Santos Barreira e outros 
Proposta de aprovação do projeto de loteamento, 
da consequente emissão de alvará de licença de 
loteamento, nos termos e condições das 
informações dos serviços (loteamento da Quinta 
da Bandeira e Quinta Pequena, São Julião do 
Tojal, União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 287/2019 

 
Considerando: 
 
A. A informação a fls. 869 a 871 e o despacho do 

Diretor do DPGU a fl. 873; 
 
B. Que a pretensão de loteamento da Quinta da 

Bandeira e Quinta Pequena se enquadra na 
unidade de execução aprovada na Reunião de 
Câmara de 12-09-2018, nos termos da 
proposta 370/2018, respeitando os requisitos 
estabelecidos pelo artigo 202.º do regulamento 
do Plano Diretor Municipal (PDM), de acordo 
com a programação estabelecida para a 
Subunidade Operativa de Planeamento e 
Gestão (SUOPG) 12 - Tojais; 

 
C. Que a mobilização da área em questão, 

classificada como espaço urbano a colmatar, 
permitirá estabelecer a adequada ligação e 
integração do Bairro do Tazim no aglomerado 
de São Julião do Tojal e reforçar a 
centralidade deste, com a ampliação da 
capacidade de localização de novos 
equipamentos coletivos; 

 
D. Que a qualidade urbanística da ocupação 

preconizada no projeto de loteamento em 
apreciação já foi escrutinada nos 
procedimentos inerentes à delimitação da 
unidade de execução, nomeadamente na 
discussão pública então realizada; 
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E. Que se mantêm os parâmetros urbanísticos já 
aferidos anteriormente relativamente ao 
respeito pelo PDM; 

 
F. Que, observado novo período de discussão 

pública relativamente à operação de 
loteamento agora em apreciação, nos termos 
do n.º 2 do artigo 22.º do RJUE, por se tratar 
de operação de loteamento de área superior a 
4 ha, não se verificou qualquer oposição, 
reclamação ou sugestão; 

 
G. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
n.º 1 do artigo 5.º e artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 
555/99 (RJUE), de 16 de dezembro, na redação 
em vigor, e reportando à pretensão de loteamento 
da Quinta da Bandeira e Quinta Pequena, em São 
Julião do Tojal, na União das Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal, instruída no âmbito 
do processo 64087/LA/L/N, de que é titular Manuel 
dos Santos Barreira e outros: 
 
1. Aprovar o projeto de loteamento, conforme 

planta síntese a fl. 860, planta de cedências a 
fl. 685 e quadro urbanimétrico a fl. 268; 

 
2. Aprovar a consequente emissão de alvará de 

loteamento, nos termos assinalados na 
informação técnica a fls. 869 a 871, 
designadamente: 

 
a. Nas condições dos projetos de infraestruturas 

e obras de urbanização; 
 
b. Fixando o valor de caução destinada a garantir 

a boa e regular execução das obras de 
urbanização, no valor de 1.808.124,33 euros 
(um milhão, oitocentos e oito mil, cento e vinte 
e quatro euros e trinta e três cêntimos); 

 
c. Aceitar a prestação de caução através da 

hipoteca, por valor patrimonial tributário, dos 
lotes 1, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 34, 
39, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 56, 58, 61, 66 e 69 
do loteamento em questão. 

 
… 

 
 
 
 
 

Loures, 15 maio de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções dos 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, 
não tendo participado na votação a Sr.ª 
Vereadora Sónia Alexandra da Silva Paixão dos 
Santos Bernardo Lopes) 
 
 
 
 
Processo n.º 66.151/URB_L_L/2018 
Carlos Veloso 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
licença de loteamento n.º 09/2006, nos termos das 
informações dos serviços (loteamento em Rua 
Adriano Correia de Oliveira, A-das-Lebres, União 
das Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 288/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, no 
documento E/37961/2019, do processo em 
referência; 

 
B. Que a alteração ao alvará de loteamento 

9/2006 incide unicamente sobre a área de 
implantação preconizada para os 6 lotes que 
integram o loteamento, de que resulta o 
aumento de área destinada a parqueamento 
privativo, mantendo-se a superfície de 
pavimento destinada a habitação e, nessa 
medida, o índice de edificabilidade; 

 
C. Que do aumento da área de implantação 

preconizada não decorre incumprimento do 
índice de permeabilidade a observar nos 
termos do PDM em vigor; 

 
D. Que não há lugar à consulta dos proprietários 

dos lotes, uma vez que a posse da sua 
totalidade se mantém no titular do processo, 
autor da pretensão; 

 
E. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal, no documento E/30601/2019. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença loteamento n.º 09/2006, em 
A-das-Lebres, na Rua Adriano Correia de Oliveira 
na União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal, e face à pretensão instruída no 
processo 66.151/URB_L_L/2018, em nome de 
Carlos Veloso, ao abrigo do disposto do n.º 1 do 
artigo 5.º, artigo 23.º e n.º 4 do artigo 27.º do 
RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação em vigor: 
 
Aprovar a alteração ao alvará de loteamento nº 
09/2006, nos termos expressos na Planta Síntese. 
… 

 
Loures, 14 de maio de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS 
E ESPAÇO PÚBLICO 

 
Percursos alternativos de transportes públicos, 
áreas de estacionamento provisório e 
instalação de monoblocos da Escola EB n.º 3 
de Sacavém 
Proposta de celebração de Protocolo entre o 
Município de Loures e a Caixa Económica 
Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 289/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures prevê executar a obra 

de Regularização Fluvial e Controlo de Cheias 
da Ribeira do Prior Velho, a qual irá provocar 
cortes temporários na circulação viária na Rua 
Salvador Allende e na Rua Auta da Palma 
Carlos, bem como a impossibilidade de 
utilização de estacionamento existente nestas 
vias; 

B. Se torna necessário garantir a circulação dos 
transportes públicos cujas linhas atravessam a 
área afetada; 

 
C. Se torna igualmente necessário reorganizar a 

circulação e estacionamento nessas ruas e 
providenciar novas áreas de estacionamento 
alternativas; 

 
D. Foram encontrados trajetos alternativos que 

passam pela Rua Luís de Camões, pela Rua 
José Duarte Morais e pelo interior do Quartel 
dos Adidos em Sacavém; 

 
E. Para minorar os efeitos negativos desta obra, 

para a população de Sacavém e todos os que 
por lá passam, se pretende utilizar o terreno 
do antigo Quartel de Adidos cujo proprietário é 
a Caixa Económica Montepio Geral; 

 
F. O Município de Loures prevê executar, em 

período de tempo coincidente, a obra de 
Beneficiação e Ampliação da EB n.º 3 de 
Sacavém, que se localiza na área de 
influência da obra acima descrita e que 
impedirá o normal uso destas instalações pela 
comunidade educativa; 

 
G. Para evitar interrupções no funcionamento da 

EB n.º 3 de Sacavém, durante o período da 
obra, se torna necessário promover de forma 
provisória a instalação de estruturas 
modulares pré-fabricadas, com adequadas 
condições de utilização, em área próxima da 
localização desta escola; 

 
H. A localização e a área do Quartel de Adidos 

de Sacavém se mostram adequadas para a 
montagem destas instalações. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
 
1. Aprovar a celebração do Protocolo entre o 

Município de Loures e a Caixa Económica 
Montepio Geral, nos termos da minuta em 
anexo. 

 
 

Loures, 17 de maio de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
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PROTOCOLO 
 

Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, 
2674-501 Loures, neste ato representada pelo 
Exmo. Senhor Bernardino José Torrão Soares, na 
qualidade de Presidente desta Edilidade, adiante 
designada por Primeira Contraente ou CML 
 
e 
 
Caixa Económica Montepio Geral, pessoa coletiva 
n.º _________ , com sede social na 
_______________________ , na freguesia de 
________________, concelho e cidade de Lisboa, 
com o capital social de Euros 000.000,00 (valor 
por extenso em euros), neste ato devida, legal e 
regularmente representada por ______________ , 
na qualidade de ______________ , com poderes 
bastantes para o ato, adiante designada por 
Segunda Contraente. 
 
Considerando que: 
 
A) O Município de Loures prevê executar a obra 

de Regularização Fluvial e Controlo de Cheias 
da Ribeira do Prior Velho, a qual irá provocar 
cortes temporários na circulação viária na Rua 
Salvador Allende e na Rua Auta da Palma 
Carlos, bem como a impossibilidade de 
utilização de estacionamento existente nestas 
vias; 

 
B) Se torna necessário garantir a circulação dos 

transportes públicos cujas linhas atravessam a 
área afetada; 

 
C) Se torna igualmente necessário reorganizar a 

circulação e estacionamento nessas ruas e 
providenciar novas áreas de estacionamento 
alternativas; 

 
D) Foram encontrados trajetos alternativos que 

passam pela Rua Luís de Camões, pela Rua 
José Duarte Morais e pelo interior do Quartel 
dos Adidos em Sacavém; 

 
E) Para minorar os efeitos negativos desta obra, 

para a população de Sacavém e todos os que 
por lá passam, se pretende utilizar o terreno 
do antigo Quartel de Adidos cujo proprietário é 
a Caixa Económica Montepio Geral; 

 
F) O Município de Loures prevê executar, em 

período de tempo coincidente, a obra de 
Beneficiação e Ampliação da EB n.º 3 de 
Sacavém, que se localiza na área de 

influência da obra acima descrita e que 
impedirá o normal uso destas instalações pela 
comunidade educativa; 

 
G) Para evitar interrupções no funcionamento da 

EB n.º 3 de Sacavém, durante o período da 
obra, se torna necessário promover de forma 
provisória a instalação de estruturas 
modulares pré-fabricadas, com adequadas 
condições de utilização, em área próxima da 
localização desta escola; 

 
H) A localização e a área do Quartel de Adidos 

de Sacavém se mostram adequadas para a 
montagem destas instalações. 

 
 
É livremente estabelecido e mutuamente aceite, 
nos termos e condições aqui definidos, o presente 
protocolo, que se rege pelos Considerandos acima 
e pelas Cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objeto) 

 
O presente protocolo tem como objeto obter um 
entendimento entre as partes com vista à 
utilização dos espaços existentes no antigo 
Quartel dos Adidos de Sacavém (Quartel) durante 
a execução das obras de Regularização Fluvial e 
Controlo de Cheias da Ribeira do Prior Velho, que 
passa por (de acordo com a planta anexa): 
 
a) Criar um percurso alternativo para uso 

exclusivo de transportes públicos que liga a 
Praça da República ao Bairro da Fonte Perra 
(Rua José Duarte e Rua Luís de Camões); 

 
b) Criar percursos de acesso e novas zonas de 

estacionamento para veículos ligeiros 
particulares. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Compromissos da CML) 

 
A CML compromete-se a executar e custear todas 
as obras necessárias à execução do objeto do 
presente protocolo, nomeadamente: 
 
a) Pavimentar as vias assinaladas na planta 

anexa, limpar a vegetação e cortar ramagens 
nas áreas confinantes com as mesmas, por 
forma a permitir a circulação em dois sentidos 
de autocarros de transportes públicos (Anexo 
I); 
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b) Proceder à demolição de dois troços de muro 
junto aos dois portões do Quartel, na Praça da 
República e na Rua José Duarte de Morais, 
por forma a permitir o cruzamento dos 
autocarros nas entradas e saídas, sendo os 
mesmos reconstruídos logo que a circulação 
alternativa deixe de ser necessária; 

 
c) Proceder à regularização e pavimentação das 

áreas a afetar a estacionamento; 
 
d) Vedar com rede metálica e promover a 

segurança de todo o perímetro das vias 
abertas à circulação dos transportes públicos, 
bem como dos parques de estacionamento e 
respetivos acessos; 

 
e) Proceder à instalação de torres de iluminação 

pública; 
 
f) Proceder à limpeza de vegetação nos limites 

das vias a abrir à circulação rodoviária; 
 
g) Proceder à limpeza de entulhos que se 

encontram nas zonas que ocupam as vias a 
abrir à circulação rodoviária e áreas a afetar a 
estacionamento; 

 
h) Proceder ao aluguer e montagem das 

estruturas modulares provisórias, destinadas 
ao funcionamento da escola e proceder à 
ligação dos necessários ramais de 
abastecimento e drenagem, no local 
assinalado em planta anexa, conforme planta 
em anexo com a localização das instalações 
modulares provisórias (Anexo II). 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Compromissos da Segunda Contraente) 

 
1. A Segunda Contraente compromete-se a 

permitir a ocupação/utilização do Quartel nos 
termos acordados no presente protocolo, a 
título gratuito, durante a execução das obras 
de Regularização Fluvial e Controlo de Cheias 
da Ribeira do Prior Velho e Beneficiação e 
Ampliação da EB n.º 3 de Sacavém, ao/pelo 
Município ou por terceiros pelo Município 
contratados ou previamente autorizados. 

 
2. A Segunda Contratante não assume, 

nomeadamente, mas sem restringir, qualquer 
responsabilidade decorrente da execução ou 
não execução das obras, derrocadas e outros 
sinistros (dentro destes, os sinistros 
automóveis) cujos danos sejam patrimoniais 
ou não patrimoniais, bem como, dos quais 
tenha resultado a morte ou invalidez dos 
intervenientes. 

CLÁUSULA QUARTA 
(Levantamento fotográfico e descritivo) 

 
1. A CML procederá a um levantamento 

fotográfico e descritivo da situação dos 
edifícios devolutos existentes no Quartel, o 
qual será aceite pela Segunda Outorgante 
(Termo de Aceitação). 

 
2. A ocupação/utilização do Quartel nos termos 

acordados no presente protocolo só terá início 
após o cumprimento do disposto no número 
anterior. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
(Colaboração entre as partes) 

 
As Contraentes comprometem-se a prestar 
reciprocamente toda a colaboração que se revele 
necessária à boa e regular execução do presente 
protocolo. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
(Acompanhamento e controlo) 

 
As Primeira e Segunda Contraentes 
acompanharão o correto cumprimento do presente 
Protocolo. 

 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Duração) 

 
O presente protocolo entra em vigor na data da 
sua assinatura e mantém-se válido até ao final de 
2020, sendo renovável, por acordo entre as 
partes, por períodos de um ano, salvo denúncia 
por qualquer das partes, efetuada por escrito, com 
a antecedência mínima de 30 (trinta) dias sobre a 
data em que se pretende que a renúncia produza 
os seus efeitos. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
(Alteração ou revisão) 

 
1. Este protocolo poderá ser alterado ou revisto 

por mútuo acordo das Contraentes. 
 
2. Eventuais alterações ou revisões ao 

documento serão efetuadas por aditamento 
escrito ao agora celebrado. 
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CLÁUSULA NONA 
(Resolução) 

 
1. Qualquer das entidades signatárias poderá, 

nos termos gerais de direito, proceder à 
resolução do presente Protocolo, quando se 
verifique ter havido da outra parte 
incumprimento de uma ou mais obrigações 
dele decorrentes. 

 
2. A resolução prevista neste artigo será 

efetuada por meio de carta registada com 
aviso de receção, na qual a entidade 
signatária que a invoque deverá fundamentar 
as disposições contratuais que considera 
violadas e os eventuais prejuízos sofridos em 
consequência do invocado incumprimento, 
bem como a data a partir da qual a resolução 
deverá produzir efeitos. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
(Aceitação) 

 
As Contraentes aceitam para si, os termos e forma 
expressos, comprometendo-se a cumprir 
integralmente as respetivas condições e cláusulas. 
 
 
Celebrado em duplicado, em Loures, aos __ de 
__________ de 2019, destinando-se cada uma 
das vias do Protocolo a cada uma das 
Contraentes. 

 
 

Primeira Contraente 
 

________________________ 
 
 

Segunda Contraente 
 

________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

 
 

ANEXO II 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
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ESTUDOS E PROJETOS 
 

Proposta de celebração de Protocolo entre o 
LoureShopping - Centro Comercial, S.A. e o 
Município de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 290/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Constitui atribuição expressa dos municípios o 

desenvolvimento da rede de transportes e 
comunicações, preferencialmente, em 
articulação com medidas sustentáveis do 
ponto de vista energético, ambiental e 
económico; 

 
B. A sustentabilidade dos transportes urbanos e 

a crescente preocupação com o ambiente leva 
a que as ciclovias sejam cada vez mais 
importantes no panorama mundial, o que 
explica o forte crescimento deste tipo de 
infraestruturas; 

 
C. Estimular a locomoção, a pé ou de bicicleta, 

implica prover as cidades de infraestruturas 
que satisfaçam as necessidades dos peões e 
dos ciclistas; 

 
D. A Câmara Municipal de Loures tem em curso 

uma estratégia de promoção do uso 
quotidiano da bicicleta, tendo iniciado a 
construção de uma rede de percursos e 
corredores cicláveis; 

 
E. O LoureShopping - Centro Comercial, S.A., na 

qualidade de entidade gestora do maior 
espaço comercial do Município, apoia uma 
série de iniciativas que promovem a 
preservação do ambiente, a saúde e o 
desporto em comunidade, no âmbito das suas 
políticas de sustentabilidade; 

 
F. Em particular, constitui vontade do 

LoureShopping apoiar a construção da ciclovia 
em causa, como medida de promoção de uma 
mobilidade urbana mais saudável vocacionada 
para uma cidadania ambiental. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nas alíneas j) e ee) do n.º 1 do artigo 33.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
 

a) Aprovar a celebração do Protocolo entre o 
LoureShopping e o Município de Loures, nos 
termos da minuta em anexo. 

 
 

Loures, 17 de maio de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 

PROTOCOLO 
 

Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, 
2674-501 Loures, neste ato representado por Dr. 
Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de 
Presidente da Câmara de Loures, adiante 
designada por Primeira Outorgante ou CML 
 
e 
 
LoureShopping - Centro Comercial, S.A., pessoa 
coletiva n.º 503645265 com sede no Lugar do 
Espido, Via Norte, 4470-177 Maia, neste ato 
representada por Alexandre Miguel Durão 
Fernandes e Ricardo Filipe Arade Bravo Vilaça 
Pereira, na qualidade de respetivamente, 
administrador e procurador, adiante designada por 
Segunda Outorgante. 
 
A Primeira Outorgante e a Segunda Outorgante 
conjuntamente designadas por “Outorgantes”. 
 
 
Considerando que: 
 
A) A sustentabilidade dos transportes urbanos e 

a crescente preocupação com o ambiente 
levam a que as ciclovias sejam cada vez mais 
importantes no panorama mundial, o que 
explica o forte crescimento deste tipo de 
infraestruturas; 

 
B) Estimular a locomoção a pé ou de bicicleta 

implica prover as cidades de infraestruturas 
que satisfaçam as necessidades dos peões e 
dos ciclistas; 

 
C) A CML tem em curso uma estratégia de 

promoção do uso quotidiano da bicicleta, 
tendo iniciado a construção de uma rede de 
percursos e corredores cicláveis; 
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D) A Segunda Outorgante, na qualidade de 
entidade proprietária do Centro Comercial 
LoureShopping, maior espaço comercial do 
município, apoia uma série de iniciativas que 
promovem a preservação do ambiente, a 
saúde e o desporto em comunidade no âmbito 
das suas políticas de sustentabilidade. 

 
 
É livremente celebrado e de boa-fé reduzido a 
escrito o presente protocolo que se regerá pelos 
considerandos acima e pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objeto) 

 
O presente protocolo tem por objeto os 
compromissos que as Outorgantes acordam 
assumir para a construção de uma ciclovia, no 
concelho de Loures, que liga o Infantado ao 
Parque Adão Barata, passando junto ao Centro 
Comercial LoureShopping, com um percurso de 
cerca de 2,5km, conforme planta que consta do 
Anexo I.  

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Obrigações da Primeira Outorgante) 

 
Para efeitos do presente protocolo a CML 
compromete-se a promover a execução dos 
trabalhos inerentes à construção da ciclovia 
identificada no Anexo I, adjudicando, contratando 
e fiscalizando o empreiteiro encarregue da 
execução da empreitada, nos termos do Código 
dos Contratos Públicos. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Obrigações da Segunda Outorgante) 

 
1. A Segunda Outorgante compromete-se a 

comparticipar nos custos de execução da 
ciclovia objeto do presente protocolo, no 
montante máximo de 30.000,00 € (trinta mil 
euros), valor que se obriga a entregar à CML 
nos seguintes termos: 

 
a) Pagamento integral, após notificação da 

receção provisória da empreitada. 
 
2. A quantia prevista no número 1 será paga pela 

Segunda Outorgante à CML, para a conta 
desta aberta junto do Banco Caixa Geral de 
Depósitos, com o IBAN PT50 0035 0402 
00000012632 44 ou por outro meio a indicar 
pela mesma. 

 

CLÁUSULA QUARTA 
(Alterações) 

 
Qualquer alteração ou aditamento ao presente 
protocolo deverá ser reduzida a escrito e assinada 
pelas Outorgantes, passando a dele fazer parte 
integrante. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
(Incumprimento) 

 
1. O incumprimento definitivo por uma das 

Outorgantes de qualquer das obrigações 
decorrentes do presente Protocolo confere à 
parte não faltosa o direito de rescindir o 
Protocolo nos termos previstos nos números 
seguintes. 

 
2. A rescisão prevista no número anterior deve 

ser precedida de notificação prévia, remetida 
por carta registada à contraparte respetiva, na 
qual deverão constar os motivos 
determinantes da rescisão, devendo ainda ser 
concedido um prazo não inferior a 30 (trinta) 
dias para que esta regularize a obrigação 
incumprida. 

 
3. Se, no caso previsto no número anterior, a 

parte faltosa não tiver regularizado a sua 
situação de incumprimento dentro do prazo 
que lhe tiver sido fixado pela parte não faltosa, 
esta última terá a faculdade de rescindir o 
presente Protocolo, mediante o envio de nova 
notificação à contraparte comunicando 
expressamente tal decisão.  

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
(Notificações) 

 
Quaisquer notificações ou comunicações entre as 
Outorgantes serão efetuadas por escrito para as 
moradas indicadas infra: 
 
a) Para a LoureShopping - Centro Comercial, 

S.A. 
A/C: Ana Sousa 
Morada: Lugar do Espido, Via Norte,  
4470-177 
Maia 

 
 
b) Para o Município de Loures 

A/C: Arqt.º João Félix - Divisão de Estudos e 
Projetos (Departamento de Obras Municipais) 
Morada: Praça da Liberdade 
2674-501  
Loures 
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CLÁUSULA SÉTIMA 
(Disposições finais) 

 
1. Qualquer lacuna ou omissão do presente 

Protocolo deverá ser suprida por consenso 
entre as Outorgantes e, supletivamente, por 
recurso à legislação em vigor aplicável. 

 
2. As Outorgantes comprometem-se a envidar 

todos os esforços para chegarem a soluções 
concertadas e de interesse comum no caso de 
surgirem dúvidas ou diferendos respeitantes à 
validade, interpretação ou execução do 
presente Protocolo. 

 
3. As Outorgantes convencionam que, em caso 

de litígio, se consideram domiciliadas nas 
moradas indicadas no presente Protocolo, 
devendo a sua alteração ser comunicada à 
parte contrária por carta registada. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
(Foro) 

 
Qualquer questão emergente do presente 
Protocolo, que faça surgir a necessidade de 
precisar, completar, interpretar ou atualizar o teor 
do mesmo, será dirimida com recurso ao Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Lisboa, no caso de as 
Outorgantes não conseguirem, entre elas, 
consensualmente, ultrapassar o diferendo. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
(Vigência) 

 
O presente Protocolo produzirá efeitos a partir da 
data da sua assinatura e cessará na data em que 
se encontrarem cumpridas ou esgotadas as 
obrigações de execução da empreitada 
identificada no Anexo I e do pagamento da 
respetiva contrapartida. 
 
Feito em Loures, em [•] de [•] de 2019, em dois 
exemplares, assinados e rubricados, ficando cada 
uma das Outorgantes na posse de um exemplar. 

 
Pela LoureShopping - Centro Comercial, S.A. 

 
____________________________ 

 
____________________________ 

 
 

Pelo Município de Loures, 
 

____________________________ 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de transferência de verbas para Juntas 
de Freguesia, no âmbito dos transportes escolares 
- 2.º período do ano letivo 2018-2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 291/2019 

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

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, é competência do Município 
assegurar, organizar e gerir os transportes 
escolares; 
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B. Para além das competências autárquicas 
decorrentes da legislação sobre esta matéria, 
o plano de transportes escolares do Município 
de Loures regulamenta a atribuição de 
transportes concedidos pela Câmara 
Municipal; 

 
C. De acordo com o plano de transportes em 

vigor as Juntas de Freguesia procedem ao 
pagamento dos subsídios de transporte aos 
alunos após transferência das verbas para 
esse efeito. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea gg), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a transferência, no âmbito do 
transporte escolar, de 6.151,39 € (seis mil, cento e 
cinquenta e um euros e trinta e nove cêntimos), 
para as Juntas de Freguesia, nos moldes previstos 
na informação n.º 243/DE-DASE/FL, de 22 de abril 
de 2019. 

 
 

Loures, 14 de maio de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

Junta de Freguesia de Loures 
NIF: 506849171 
Valor: 2.232,69 € 
 
 
Junta de Freguesia de Lousa 
NIF: 507084233 
Valor: 184,50 € 
 
 
Junta da União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação 
NIF: 510835384 
Valor: 247,20 € 
 
 
Junta da União das Freguesias de Sacavém e 
Prior Velho 
NIF: 510839355 
Valor: 579,18 € 
 
 
 

Junta da União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela 
NIF: 510839533 
Valor: 2.542,09 € 
 
 
Junta da União das Freguesias de Santo Antão 
e São Julião do Tojal 
NIF: 510839657 
Valor: 365,73 € 
 
 
TOTAL: 6.151,39 € (seis mil cento e cinquenta e 
um euros e trinta e nove cêntimos. 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de transferência de verbas, referentes ao 
pagamento da 3.ª tranche, para as entidades 
dinamizadoras de Atividades de Enriquecimento 
Curricular. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 292/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Programa de Enriquecimento Curricular, no 

1.º Ciclo do Ensino Básico Público, nas 
Escolas do Município de Loures, é dinamizado 
pelas entidades que se constituíram como 
parceiras diretas do Município no 
desenvolvimento deste programa, para o ano 
letivo de 2018/2019; 

 
B. Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 

144/2008, de 28 de julho, em especial ao 
determinado no seu artigo 12.º, o qual 
estabelece o quadro de transferência de 
atribuições e competências para os Municípios 
em matéria de Educação, em 16 de setembro 
de 2008 foi celebrado o Contrato de Execução 
entre o Ministério da Educação e a Câmara 
Municipal de Loures; 
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C. Este Contrato de Execução, na sua cláusula 
primeira, alínea b), transfere para o Município 
de Loures a competência de prossecução das 
atividades de enriquecimento curricular no 1.º 
Ciclo do Ensino Básico; 

 
D. O Decreto-Lei n.º 169/2015, de 24 de agosto e 

a Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, do 
Gabinete do Ministro da Educação e Ciência, 
definem as autarquias locais como uma das 
entidades promotoras das atividades de 
enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do 
Ensino Básico. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, 
aprovar a transferência de verbas referentes ao 
pagamento da 3.ª tranche, nos moldes previstos 
na informação n.º 146/DIPE-ASE/HG, que se 
encontra em anexo, às entidades dinamizadoras 
de Atividades de Enriquecimento Curricular, num 
total de 181.378,28 € (cento e oitenta e um mil, 
trezentos e setenta e oito euros e vinte e oito 
cêntimos).  

 
 

Loures, 14 de maio de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Associações de Pais e Encarregados de Educação e outras 
 

Entidade Contribuinte Verba 
a transferir 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 
dos Alunos da Escola Básica Integrada da Bobadela 

 
509368212 

 
2.992,94 € 

Associação de Pais/Encarregados de Educação 
da Escola do Ensino Básico do 1.º Ciclo n.º 3 da Bobadela 

 
504949853 

 
2.089,41 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 
dos Alunos da Escola Básica 1 n.º 1 da Bobadela 

 
505293447 

 
2.392,95 € 

Associação Pais e Encarregados de Educação 
do Agrupamento de Escolas Catujal-Unhos 

 
502368845 

 
10.790,46 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 
do Agrupamento General Humberto Delgado 

 
505426390 

 
10.089,89 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da Escola Básica 1,2,3 de Bucelas 

 
503670910 

 
5.124,71 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 
do Núcleo Escolar de Fanhões 

 
503965685 

 
2.857,42 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de Infância do Infantado - 
Loures 

 
 

503845531 

 
 

7.921,42 € 
Associação A.P.A.D.L (Associação de Pais da EB de A-das-Lebres 514036206 2.069,65 € 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Primária 
n.º 3 de Loures 

 
503058793 

 
6.465,88 € 

Associação de Pais da Escola E.B. 1, n.º 1 de Santo Antão do Tojal, 
Loures 

 
504076116 

 
1.200,00 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da Escola Básica n.º 1 de S. Julião do Tojal 

 
505198908 

 
3.748,24 € 
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APEEFS — Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da Escola EB1/Jl da Fonte Santa 

 
509065686 

 
7.396,23 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da Escola EB1/Jardim de Infância da Portela 

 
504927493 

 
7.805 64 € 

Bússola da Brincadeira - Associação de Pais 509497810 7.281,88 € 
Sítio da Bela Vista - Associação de Pais e Encarregados de Educação 508613418 2.597,65 € 
Associação de Pais e Encarregados de Educação 
das Escolas EB1/Jl da Portela da Azóia 

 
508384320 

 
2.844,71 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da Escola EB1/Jl Alto da Eira 

 
501926712 

 
4.023,53 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da Escola EB1 da Covina 

 
507602838 

 
2.647,06 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da Escola Básica de Via Rara 

 
504447050 

 
3.247,06 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
n.º 4 de São João da Talha 

 
 

503389684 

 
 

15.760,96 € 
Associação de Pais do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 504183397 18.005,66 € 
A.E.C. - Associação Escola Comvida 508265339 17.376,00 € 

Total 146.729,35 € 
 
 
Instituições Particulares de Solidariedade Social 
 

Entidade Contribuinte Verba 
a transferir 

Jardim de Infância O Nosso Mundo 501354760 4.807,06 € 
Centro Popular Infantil Nascer do Sol 501391509 2.483,30 € 
Associação Cantinho da Pequenada 503666602 2.066,82 € 
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos 
de São Julião do Tojal 

503180360 947,29 € 

Centro Social Paroquial de São Pedro de Lousa 501683755 3.320,47 € 
Associação Dr. João dos Santos 503045020 2.923,77 € 
Associação “O Saltarico” 501400206 10.338,35 € 

Total 26.887,06 € 
 
 
Junta de Freguesia 
 

Entidade Contribuinte Verba 
a transferir 

Junta de Freguesia de Moscavide e Portela 510838162 7.761,87 € 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia Alexandra da 
Silva Paixão dos Santos Bernardo Lopes) 
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GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVO 
 

Proposta de aceitação, a título de inventário, da 
doação de espólios documentais destinados a 
incorporação no acervo documental do Arquivo 
Municipal de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 294/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Os Municípios têm atribuições nos domínios 

do património e da cultura, nos termos 
estatuídos na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, incumbindo-
lhes o conhecimento, estudo, proteção, 
valorização e divulgação do património cultural 
como preceituado no n.º 3 do artigo 3.º da Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro; 

 
B. Nos termos do artigo 24.º do Regulamento 

Municipal de Acesso e Utilização do Arquivo 
Municipal de Loures, o Município de Loures 
desenvolve uma política ativa de valorização 
do seu património arquivístico, através da 
aquisição por compra, doação ou depósito de 
fundos arquivísticos de natureza diversa, 
provenientes de entidades públicas ou 
privadas, em qualquer tipo de suporte, com 
origem em entidades e/ou com interesse 
histórico-cultural para o Município; 

 
C. Foi manifestada a intenção de doar, por 

António Manuel Pombinho Costa Guilherme, 
Duarte Nuno Ferreira Madaleno Ferreira 
Morgado, Fernando Galrão, Joaquim Gomes 
Soares e Sebastião Monteiro Freire, ao 
Município, com vista à sua incorporação no 
acervo documental do Arquivo Municipal de 
Loures, dos espólios documentais melhor 
identificado na informação técnica n.º 
65/DGDA/2019, de 6 de maio de 2019, em 
anexo; 

 
D. A aceitação da proposta de doação permite, 

com efeito, valorizar e enriquecer o património 
arquivístico do Arquivo Municipal de Loures; 

 
E. A Divisão de Gestão Documental e Arquivo 

prestou parecer favorável à incorporação 
daqueles espólios no Arquivo Municipal. 

 
 
 

Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
da alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, aprovar a aceitação, a título de 
inventário, da doação dos espólios documentais 
descritos na informação 65/DGDA/2019, e melhor 
identificados nos anexos A a E, em anexo, que se 
destinam a incorporar o acervo documental do 
Arquivo Municipal de Loures. 

 
 

Loures, 10 de maio de 2019 
 

O Vereador, 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

Anexo A - António Manuel Pombinho Costa 
Guilherme 

 
INTRODUÇÃO 

 
O acervo documental proposto por António Manuel 
Pombinho Costa Guilherme reúne documentação 
referente ao período imediatamente a seguir à 
Revolução de Abril de 1974, nomeadamente uma 
monografia, panfletos e publicações periódicas. O 
espólio inclui ainda, fotografias sobre as cheias de 
1983, em Loures. 
 
Listagem de Documentação Doada 
 
MONOGRAFIA 
 
- Cartas e Poemas ao Capitão Paulino, 1976. 
 
 
 
COMUNICADOS E PANFLETOS 
 
- Panfleto “poesia dedicada à Isabel”, de 3 anos 

de idade, filha do camarada tenente-coronel 
Arnão Metelo, ferida gravemente a tiro pela 
GNR, junto à prisão de Custóias em 1 de 
janeiro de 1976, Edição da Associação de 
Familiares dos Militares Revolucionários 
Presos, 2 de janeiro de 1976. 

 
- Panfleto “Não aos revolucionários na prisão”. 

Comício no Pavilhão dos Desportos, pela 
imediata libertação dos homens da revolução, 
13 de fevereiro 21 horas. Promovido pela 
Associação de Familiares dos Militares 
Revolucionários Presos. 
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PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 
 
- A CAPITAL 
 
1974: Ano VII nºs - 2213, 2214, 2215, 2216, 2219, 
2345, 2346 
 
1975: Ano VIII n.ºs 2480, 2481, 2482 
 
 
- DIÁRIO DE LISBOA 
 
1974: Ano 54, n.º 18447 
 
 
- DIÁRIO DE NOTÍCIAS 
 
1974: abril (incompleto) 
 
1974: Ano 110, n.ºs 38.974 (incompleto), 38.975 
 
 
- DIÁRIO POPULAR 
 
1974: Ano XXXII, n.º 11.324 
 
 
- EXPRESSO 
 
1974: n.º 83, 3 de agosto 
 
 
- EXPRESSO REVISTA 
 
1974: maio, agosto 
 
 
- O SÉCULO 
 
1974: Ano 94, n.ºs 33.053, 33.056 
 
1975: Ano 95, n.º 33.336 
 
 
- UNIDADE 
 
1975: Ano 1, n.ºs 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 
21, 32, 33, 37, 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo B - Duarte Nuno Ferreira Madaleno 
Ferreira Morgado 

 
INTRODUÇÃO 

 
O acervo documental proposto por Duarte Nuno 
Ferreira Madaleno Ferreira Morgado é composto 
por uma obra de Félix Avelar Brotero (1744-1828), 
ilustre médico, professor e botânico, Diretor do 
jardim Botânico da Universidade de Coimbra e do 
Museu e Jardim Botânico da Ajuda, nascido em 
Santo Antão do Tojal, localidade onde ainda 
persiste a casa onde viveu, no largo com o seu 
nome. 
 
Listagem de Documentação Doada 
 
MONOGRAFIA 
 
Compendio de Botanica, ou noções elementares 
desta sciencia segundo os melhores escritores 
modernos, expostas na língua portuguesa, livros 
do séc. XVIII - 2 vols. (2 Tomos). Por Félix Avellar 
Brotero. MDCCLXXXVIII 1788. 
 
Dimensões: 21 x 13,5 cm. Encadernação (da 
época) francesa, inteira em pele e ouro nas 
lombadas. Ilustrado com XXXI Estampas com 
centenas de plantas, uma delas é desdobrável 
com o ramo da árvore do chá, dedicada a D. Maria 
de Noronha e Silva. 
 
 
 
Anexo C - Fernando GaIrão 

 
INTRODUÇÃO 

 
O acervo documental proposto por Fernando 
GaIrão, inclui um folheto, originais de postais 
ilustrados e uma fotografia. 
 
Listagem de Documentação Doada 
 
FOLHETOS 
 
- Folheto anunciando o filme “Aldeia da Roupa 

Branca”, formato 20 x 30. 
 
 
POSTAIS 
 
4 Bilhetes Postais, originais. 
 
- Postal, Costumes de Portugal-Saloia, formato 

9 x 14. 
 
- Postal, Vista parcial de Lousa de Cima, 

formato 15 x 20. 
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- Postal, Vista parcial de Cabeço de 
Montachique, 10 x 15. 

 
- Postal, Cabeço de Montachique - Uma rua, 

onde se visualizam duas saloias trajadas e em 
pose, mais algumas pessoas e casario. 
Datado de 30-08-1924, formato 10 x 15. 

 
 
FOTOGRAFIAS 
 
1 fotografia, original 
 
- Fotografia, Vila de Lousa e Igreja Matriz 

(escadaria, um homem trajado de saloio, com 
cajado, e do lado direito o chafariz, algum 
casario e ao fundo a serra), formato 15 x 20. 

 
 
 
Anexo D - Joaquim Gomes Soares 

 
INTRODUÇÃO 

 
O acervo documental proposto por Joaquim 
Gomes Soares reúne publicações periódicas 
referentes ao período de 1931 a 1938. 
 
Listagem de Documentação Doada 
 
PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 
 
- QUATRO DE OUTUBRO 
 
1931: Ano XX, série 2.ª, n.º 5 (incompleto), n.ºs 6 e 
7. 
 
1932: Ano XX, série 2.ª, n.ºs 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 (2 exemplares), 17, 18. 
 
1933: Ano XXI, série 2.ª, n.ºs 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29. 
 
1934: Ano XXI, série 2.ª, n.ºs 30, fevereiro 
(incompleto), 33, 34, junho, 36, 37, outubro, 
novembro, 41. 
 
1935: Ano XXI, série 2.ª, n.ºs 42, 43, março, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 
 
1936: Ano XXI, série 2.ª, n.ºs 53, 54, 55, abril, 57, 
58, 59, 60, 61, 62. 
 
1937: Ano XXI, série 2.ª, n.ºs 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70. 
 
1938: Ano XXI, série 2.ª, n.ºs 71, 72. 
 
 

Anexo E - Sebastião Monteiro Freire 
 

INTRODUÇÃO 
 

O acervo documental proposto por Sebastião 
Monteiro Freire reúne publicações periódicas 
referentes ao período de 1966 a 1978. 
 
Listagem de documentação Doada 
 
PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 
 
REVISTA SEARA NOVA 
 
1966: Ano XLV, n.ºs 1443, 1444, 1445, 1446, 
1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454. 
 
1967: Ano XLV, n.ºs 1456, 1457, 1458, 1459, 
1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466. 
 
1968: Ano XLVI, n.ºs 1467, 1468, 1469, 1470, 
1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478. 
 
1969: Ano XLVII, n.ºs 1479, 1480, 1481, 1482, 
1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490. 
 
1970: Ano XLVIII, n.ºs 1491, 1492, 1493, 1494, 
1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502. 
 
1971: n.ºs 1503, 1504, 1506, 1507, 1508, 1509, 
1511, 1512, 1513, 1514. 
 
1972: n.ºs 1515, 1516, 1517, 1518, 1520, 1521, 
1522, 1523, 1524, 1525, 1526. 
 
1973: n.ºs 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 
1533, 1535, 1536, 1537, 1538. 
 
1974: n.ºs 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 
1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550. 
 
1975: n.ºs 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 
1558, 1559, 1560, 1561, 1562. 
 
1976: n.ºs 1563, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 
1571. 
 
1977: n.ºs 1577, 1580, 1581, 1582, 1583, 1585, 
1586. 
 
1978: n.ºs 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594-
1595,1596-1597. 
 
Índices Analítico e Onomástico de 1968 (n.ºs 1467 
a 1478). 
 
Índices Analítico e Onomástico de 1969 (n.ºs 1479 
a 1490). 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
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PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 115/2019 
 

de 21 de maio de 2019 
 

(registo E/56826/2019, de 22.05.2019) 
 

Grupo de Trabalho 
para a elaboração  

do Plano Estratégico Educativo 
e revisão da Carta Educativa 

do Município de Loures 
 

Considerando que: 
 
- A Carta Educativa do Concelho de Loures foi 

homologada pelo Ministério de Educação em 
maio de 2007, na sequência das adaptações 
introduzidas e que decorreram, em grande 
medida, da publicação do Decreto-Lei n.º 
7/2003, de 15 de janeiro; 

 
- A Carta Educativa é entendida como um 

instrumento de planeamento prospetivo e 
dinâmico, em constante avaliação e 
readaptação; 

 
- Nos últimos anos ocorreram várias alterações 

legislativas e ajustes às orientações para o 
planeamento educativo que implicam uma 
reavaliação do território face às respostas 
necessárias para garantir a cobertura da 
população em idade escolar; 

 
- Desde a aprovação da Carta Educativa foram 

ocorrendo alterações à rede escolar concelhia, 
desde a abertura de novas salas de 
aula/atividades, encerramento de 
equipamentos educativos ou reorganização de 
tipologias que reconfiguraram a rede educativa 
no Concelho de Loures; 

 
- A atualização deste documento é fundamental, 

face à revisão do Plano Diretor Municipal do 
Concelho em curso; 

 
- Assume também uma elevada importância a 

definição de um Plano Estratégico Educativo 
para o Município de Loures, no qual serão 
apresentadas as ações estruturantes para o 
desenvolvimento da Educação no território, 
sendo essencial o envolvimento da 
comunidade educativa neste processo. 

Determino: 
 
1. A constituição do Grupo de Trabalho para a 

Elaboração do Plano Estratégico Educativo e 
Revisão da Carta educativa do Município de 
Loures, que integrará elementos das seguintes 
unidades orgânicas: 

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

Juventude; 
 
- Gabinete de Planeamento; 
 
- Departamento de Obras Municipais; 
 
- Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística. 
 
 
2. A coordenação do Grupo de Trabalho para a 

Elaboração do Plano Estratégico Educativo e 
Revisão da Carta educativa do Município de 
Loures caberá à Dr.ª Ana Raquel Antunes 
Oliveira da Silva, Chefe da Divisão de 
Intervenção e Planeamento Educativo. 

 
3. Os serviços acima referidos deverão indicar, 

até ao próximo dia 1 de junho, os respetivos 
representantes no Grupo de Trabalho. 

 
4. A primeira reunião do Grupo de Trabalho para 

a Elaboração do Plano Estratégico Educativo 
e Revisão da Carta Educativa do Município de 
Loures realizar-se-á no dia 7 de junho de 
2019, pelas 10:00 horas, no Auditório da Casa 
do Adro. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.° 196/DA/DSPA/RMS 

 
de 13 de maio de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 16 de maio de 2019, 

pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 
 

(registo E/52791/2019, de 17.05.2019) 
 

Substituição na ausência do signatário 
 

Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, proponho que no período compreendido 
entre 20 e 22 de maio, a minha substituição seja 
assegurada pela Eng.ª Odete Conceição Nabais 
Lourenço, com as competências que me foram 
subdelegadas pelo Sr. Diretor de Departamento. 
 
Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

O Chefe da Divisão 
de Serviços Públicos Ambientais 

 
(a) Rui Máximo Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 8158/2019 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

da trabalhadora Dinamene Ribeiro de Sousa 
 

Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho do Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, e 
por acordo da trabalhadora, foi autorizada a 
consolidação definitiva da mobilidade na categoria 
da Assistente Técnica Dinamene Ribeiro de 
Sousa, nesta Câmara Municipal, a partir do dia 31 
de dezembro de 2018, nos termos da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual 
redação. 

 
9 de abril de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 90, de 10 de maio de 2019] 

 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

AVISO n.º 8247/2019 
 

Nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, 
adaptado à administração local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e da deliberação do 
Conselho de Administração em reunião de 20 de 
março de 2019, faz-se público que foi designada, 
em comissão de serviço, por um período de três 
anos, renovável por iguais períodos, com efeitos à 
data da deliberação, para o cargo de Chefe de 
Divisão Administrativa e Documental - Isabel Maria 
Duarte Fernandes, a que se refere o aviso de 
abertura publicado na Bolsa de Emprego Público 
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sob o código de oferta OE201703/0170, no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 54, de 2017/03/16 e no 
jornal "Público" de 2017/03/17, por corresponder 
ao perfil previamente definido para prosseguir as 
atribuições da unidade orgânica, conforme é 
comprovado através do currículo académico e 
profissional, cuja nota curricular se indica: 
 
Nota Curricular da designada: 
 
I - Identificação: 
 
Nome: Isabel Maria Duarte Fernandes 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de Nascimento: 16 de março de 1970. 
 
II - Habilitações Literárias: 
 
Licenciatura em Relações Internacionais - UAL 
(1993); 
Pós-Graduação em Relações Internacionais - 
ISCSP (1995). 
 
III - Experiência Profissional: 
 
1993: 
Câmara Municipal de Lisboa: Estágio de Relações 
Públicas na Biblioteca Municipal Central-Palácio 
Galveias. 
Outubro/1994-fevereiro/1998: 
Serviços Municipalizados de Loures: Apoio 
Técnico-Administrativo ao Conselho de 
Administração. 
Março/1998-fevereiro/2000: 
Serviços Municipalizados de Loures: Assistente 
Administrativa na Divisão Comercial com funções 
de atendimento ao público. 
Março/2001-maio/2009: 
Serviços Municipalizados de Loures: Técnica 
Superior na Divisão Comercial, tendo exercido 
funções de Chefia do Setor de Controlo Funcional; 
Chefia do Balcão de Atendimento de Odivelas; 
Substituição da Chefe de Divisão Comercial em 
agosto/2005; Chefia da Secção de Leituras; Chefia 
do Setor de Gestão Comercial/Reclamações. 
Junho/2009-janeiro/2011: 
Serviços Municipalizados de Loures: Técnica 
Superior na Divisão de Esgotos, tendo exercido 
funções no Setor de Apoio Técnico-Administrativo. 
Fevereiro/2011-setembro/2014: 
Serviços Municipalizados de Loures: Técnica 
Superior na Divisão de Recursos Humanos, tendo 
exercido funções no Setor de Formação e 
Avaliação. 
 
 
 
 
 

Desde Outubro/2014: 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas: 
Chefe da Divisão Administrativa e Documental, em 
regime de substituição, responsável pela 
coordenação e qualidade técnica das atividades 
da unidade orgânica. 
 
IV - Formação Profissional: 
 
Formação diversa na área do Trabalho em 
Funções Públicas, SIADAP, Código dos Contratos 
Públicos, Código do Procedimento Administrativo, 
Liderança e Gestão de Equipas; Gestão de 
Conflitos; Gestão de Queixas e Reclamações; 
Segurança no Trabalho; Projeto Formação-Ação 
para implementação de um Sistema de Gestão da 
Qualidade. 
Diversas conferências, congressos e encontros 
técnicos promovidos por entidades de referência 
(AMEGA, APRH, ERSAR, Fundação CEFA e INA). 

 
17 de abril de 2019. 

 
Pela Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Jacinto, técnico superior. 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 91, de 13 de maio de 2019] 
 
 
 

AVISO n.º 8248/2019 
 

Nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, 
adaptado à administração local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e da deliberação do 
Conselho de Administração em reunião de 20 de 
março de 2019, faz-se público que foi designada, 
em comissão de serviço, por um período de três 
anos, renovável por iguais períodos, com efeitos à 
data da deliberação, para o cargo de Chefe de 
Divisão de Aprovisionamento - Maria João Onofre 
Pinto Marques, a que se refere o aviso de abertura 
publicado na Bolsa de Emprego Público sob o 
código de oferta OE201703/0172, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 54, de 2017/03/16 e no 
jornal Público de 2017/03/17, por corresponder ao 
perfil previamente definido para prosseguir as 
atribuições da unidade orgânica, conforme é 
comprovado através do currículo académico e 
profissional, cuja nota curricular se indica: 
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Nota Curricular da designada: 
 
I - Identificação: 
 
Nome: Maria João Onofre Pinto Marques 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de Nascimento: 6 de setembro de 1971. 
 
II - Habilitações Literárias: 
 
Licenciatura em Gestão e Administração Pública - 
Especialização em Administração Urbana e 
Municipal - ISCSP (1996). 
 
III - Experiência Profissional: 
 
1990-maio/1998: 
Serviços Municipalizados de Loures: 
Administrativa na Divisão Financeira, com funções 
na área da Cabimentação Orçamental, Património, 
Custeio de Obras, apoio na elaboração dos 
Documentos Previsionais, Alterações e Revisões 
dos mesmos, colaboração na elaboração dos 
Documentos de Prestação de Contas, apoio à 
implementação do Sistema Informático Minimal. 
Junho/1998-março/2017: 
Serviços Municipalizados de Loures: Técnica 
Superior de Gestão e Administração Pública na 
Divisão Financeira, com funções de Coordenação 
das áreas de Cabimentação Orçamental, 
Património, Custeio de Obras, Orçamento e Plano 
de Investimentos, preparação dos Documentos 
Previsionais, acompanhamento da Execução 
Orçamental, operacionalização interna da Lei dos 
Compromissos e Pagamentos em Atraso. 
Substituição do Chefe da Divisão Financeira nas 
suas ausências e impedimentos. 
Abril/2017-março/2019: 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas: 
Chefe da Divisão de Aprovisionamento, em regime 
de substituição, responsável pela coordenação e 
qualidade técnica das atividades da unidade 
orgânica. 
 
IV - Formação Profissional: 
 
Formação diversa na área do POCAL; Sistema de 
Normalização Contabilística para as 
Administrações Públicas; Código da Contratação 
Pública; SIADAP; Segurança no Trabalho; 
Liderança; Lei dos Compromissos e Pagamentos 
em Atraso; Sistema de Normalização 
Contabilística para a Administração Pública; 
Gestão, Estratégia e Planeamento; Projeto 
Formação-Ação para implementação de um 
Sistema de Gestão da Qualidade. 
Diversos encontros técnicos promovidos por 
entidades de referência (Fundação CEFA, INA). 

17 de abril de 2019. 
 

Pela Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Jacinto, técnico superior. 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 91, de 13 de maio de 2019] 

 
 
 

AVISO n.º 8249/2019 
 

Nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, 
adaptado à administração local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e da deliberação do 
Conselho de Administração em reunião de 20 de 
março de 2019, faz-se público que foi designada, 
em comissão de serviço, por um período de três 
anos, renovável por iguais períodos, com efeitos à 
data da deliberação, para o cargo de Chefe de 
Divisão de Atendimento e Gestão de Clientes - 
Inês Margarida Teixeira Lourenço Rodrigues, a 
que se refere o aviso de abertura publicado na 
Bolsa de Emprego Público sob o código de oferta 
OE201703/0173, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 54, de 2017/03/16 e no jornal "Público" de 
2017/03/17, por corresponder ao perfil 
previamente definido para prosseguir as 
atribuições da unidade orgânica, conforme é 
comprovado através do currículo académico e 
profissional, cuja nota curricular se indica: 
 
Nota Curricular da designada: 
 
I - Identificação: 
 
Nome: Inês Margarida Teixeira Lourenço 
Rodrigues 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de Nascimento: 6 de setembro de 1975. 
 
II - Habilitações Literárias: 
 
Licenciatura em Direito, UI (1999). 
 
III - Experiência Profissional: 
 
1999-março/2011: 
Câmara Municipal de Odivelas: Divisão Jurídica, 
Divisão de Licenciamentos, Departamento de 
Gestão Administrativa e Financeira e Gabinete da 
Vereação, com funções de natureza jurídica 
enquadradas nas áreas de atividade dos diversos 
serviços municipais. 
Março/2011-2012: 
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Câmara Municipal de Odivelas: Chefe da Divisão 
Municipal de Aprovisionamento, responsável pela 
coordenação e qualidade técnica das atividades 
da unidade orgânica. 
2013-outubro/2014: 
Câmara Municipal de Odivelas: Apoio técnico 
jurídico ao Diretor Municipal nas várias atividades 
e processos dos serviços municipais sob a sua 
dependência. 
Desde outubro/2014: 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas: 
Chefe de Divisão de Atendimento e Gestão de 
Clientes, em regime de substituição, responsável 
pela coordenação e qualidade técnica das 
atividades da unidade orgânica. 
 
IV - Formação Profissional 
 
Formação diversa na Área Jurídica; Código dos 
Contratos Públicos; SIADAP; Segurança no 
Trabalho; Lei das Finanças Locais e Pocal; Gestão 
por Objetivos, Motivação e Responsabilidade 
Pessoal; Satisfação do Cliente como Estímulo ao 
Aumento da Eficiência. 
 
V - Outros: 
 
Membro de Júri de procedimentos concursais para 
recrutamento de trabalhadores. 

 
17 de abril de 2019. 

 
Pela Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Jacinto, técnico superior. 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 91, de 13 de maio de 2019] 
 
 
 

AVISO n.º 8250/2019 
 

Nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, 
adaptado à administração local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e da deliberação do 
Conselho de Administração em reunião de 20 de 
março de 2019, faz-se público que foi designada, 
em comissão de serviço, por um período de três 
anos, renovável por iguais períodos, com efeitos à 
data da deliberação, para o cargo de Chefe de 
Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos - Maria 
Sofia de Freitas da Trindade Pargana de Melo, a 
que se refere o aviso de abertura publicado na 
Bolsa de Emprego Público sob o código de oferta 
OE201703/0177, no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 54, de 2017/03/16 e no jornal "Público" de 
2017/03/17, por corresponder ao perfil 
previamente definido para prosseguir as 
atribuições da unidade orgânica, conforme é 
comprovado através do currículo académico e 
profissional, cuja nota curricular se indica: 
 
Nota Curricular da designada: 
 
I - Identificação: 
 
Nome: Maria Sofia de Freitas da Trindade 
Pargana de Melo 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de Nascimento: 27 de maio de 1964. 
 
II - Habilitações Literárias: 
 
Licenciatura em Engenharia Civil - IST (1990). 
 
III - Experiência Profissional: 
 
1990-1992: 
Serviços Municipalizados de Loures: Técnica 
superior da Divisão de Águas responsável pela 
coordenação da manutenção e exploração das 
redes de abastecimento de água. 
1993-outubro/2014: 
Serviços Municipalizados de Loures: Técnica 
superior da Divisão Estudos e Cadastro, Divisão 
de Planeamento, Projetos e Cadastros, e Divisão 
de Exploração de Redes de Água, responsável 
pela coordenação e elaboração de projetos de 
redes de abastecimento de água e redes de 
drenagem de águas residuais domésticas e 
pluviais. Apreciação de projetos de redes prediais. 
Elaboração de peças para procedimentos para 
concursos de prestação de serviços e 
empreitadas. 
Outubro/2014- março/2019: 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas: 
Chefe de Divisão de Cadastro, Estudos e Projetos 
em regime de substituição, responsável pela 
coordenação e qualidade técnica das atividades 
da unidade orgânica. 
 
IV - Formação Profissional: 
 
Formação diversa na área do Trabalho em 
Funções Públicas; SIADAP; Código dos Contratos 
Públicos; Código do Procedimento Administrativo; 
Liderança e Gestão de Equipas; Gestão por 
Objetivos, Motivação e Responsabilidade Pessoal; 
Regime Jurídico de Empreitadas de Obras 
Públicas; Coordenação em Obra; Pessoal, 
Empreitadas e Fornecimentos; Elaboração de 
Cadernos de Encargos. 
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Diversas conferências, congressos e encontros 
técnicos promovidos por entidades de referência 
(APDA, APRH, EPAL, Fundação CEFA, IST, 
LNEC). 
 
V - Outros: 
 
Membro de Júris de Concursos Públicos no âmbito 
do CCP. 

 
17 de abril de 2019. 

 
Pela Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Jacinto, técnico superior. 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 91, de 13 de maio de 2019] 
 
 
 

AVISO n.º 8251/2019 
 

Nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, 
adaptado à administração local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e da deliberação do 
Conselho de Administração em reunião de 20 de 
março de 2019, faz-se público que foi designado, 
em comissão de serviço, por um período de três 
anos, renovável por iguais períodos, com efeitos à 
data da deliberação, para o cargo de Chefe de 
Divisão de Exploração de Redes de Águas - Filipe 
Manuel Cardão Varges, a que se refere o aviso de 
abertura publicado na Bolsa de Emprego Público 
sob o código de oferta OE201703/0179, no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 54, de 2017/03/16 e no 
jornal Público de 2017/03/17, por corresponder ao 
perfil previamente definido para prosseguir as 
atribuições da unidade orgânica, conforme é 
comprovado através do currículo académico e 
profissional, cuja nota curricular se indica: 
 
Nota Curricular do designado: 
 
I - Identificação: 
 
Nome: Filipe Manuel Cardão Varges 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de Nascimento: 3 de fevereiro de 1981. 
 
II - Habilitações Literárias: 
 
Licenciatura em Engenharia Civil, ULHT - 2007. 
 
 
 
 

III - Experiência Profissional: 
 
Setembro/2007-novembro/2008: 
Atividade profissional em empresas privadas, 
nomeadamente, nas áreas de medidor 
orçamentista, preparação de propostas para 
concursos de obras públicas, técnico de higiene e 
segurança no trabalho, assistente de diretor de 
obra e técnico de qualidade; apoio e 
acompanhamento de auditorias internas da 
qualidade; implementação do Plano de Qualidade 
e Procedimentos. 
Dezembro/2008-outubro/2014: 
Serviços Municipalizados de Loures: Funções de 
Técnico Superior, na área de formação de 
engenharia civil, na Divisão de Abastecimento de 
Água, responsável pela gestão técnica e funcional 
do Piquete de Redes de Abastecimento e 
fiscalização e controlo financeiro de obras de 
substituição e ampliação das redes de água. 
Desde outubro/2014: 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas: 
Chefe de Divisão de Exploração de Redes de 
Água, em regime de substituição, responsável 
pela coordenação e qualidade técnica das 
atividades da unidade orgânica. 
 
IV - Formação Profissional: 
 
Formação diversa na área do Código dos 
Contratos Públicos; Gestão por Objetivos, 
Motivação e Responsabilidade Pessoal; 
Segurança no Trabalho; Controlo de Perdas de 
Água. ENEG 2011, 2013 e 2015. 
Diversas conferências, congressos e encontros 
técnicos promovidos por entidades de referência 
(APDA, EPAL, Fundação CEFA, LNEC). 
 
V - Outros: 
 
Membro de Júris de Concursos Públicos no âmbito 
do CCP e Júris de procedimentos concursais de 
recrutamento de trabalhadores. 

 
17 de abril de 2019. 

 
Pela Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Jacinto, técnico superior. 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 91, de 13 de maio de 2019] 
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AVISO n.º 8252/2019 
 

Nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, 
adaptado à administração local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e da deliberação do 
Conselho de Administração em reunião de 20 de 
março de 2019, faz-se público que foi designado, 
em comissão de serviço, por um período de três 
anos, renovável por iguais períodos, com efeitos à 
data da deliberação, para o cargo de Chefe de 
Divisão de Faturação e Controlo de Consumos - 
Filipe Duarte Marques Cordeiro, a que se refere o 
aviso de abertura publicado na Bolsa de Emprego 
Público sob o código de oferta OE201703/0180, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 54, de 
2017/03/16 e no jornal "Público" de 2017/03/17, 
por corresponder ao perfil previamente definido 
para prosseguir as atribuições da unidade 
orgânica, conforme é comprovado através do 
currículo académico e profissional, cuja nota 
curricular se indica: 
 
Nota Curricular do designado: 
 
I - Identificação: 
 
Nome: Filipe Duarte Marques Cordeiro 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de Nascimento: 18 de outubro de 1978. 
 
II - Habilitações Literárias: 
 
Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos - 
Universidade Lusíada (2001). 
 
III - Experiência Profissional: 
 
Março/1995-julho/2001: 
Portugal Telecom - Operador de Registo de 
Dados. 
Novembro 2001/setembro/2014: 
Câmara Municipal de Odivelas: Técnico Superior, 
na Divisão Financeira e de Aprovisionamento, com 
funções diversas na área de acompanhamento e 
controlo de custos com pessoal, de registo e 
conferência de processos de despesa e 
responsável pela análise e emissão de pareceres 
dos contratos de factoring propostos pelos 
fornecedores. 
Desde outubro/2014: 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas: 
Chefe de Divisão de Faturação e Controlo de 
Consumos, em regime de substituição, 
responsável pela coordenação e qualidade técnica 
das atividades da unidade orgânica. 
 

IV - Formação Profissional 
 
Formação diversa na área do Trabalho em 
Funções Públicas; Pocal; Gestão de Conflitos; 
Motivação e Gestão de Equipas de Trabalho; 
Segurança no Trabalho; Gestão por Objetivos, 
Motivação e Responsabilidade Pessoal. 
 
V - Outros: 
 
Membro de Júris de Concursos Públicos no âmbito 
do CCP. 

 
17 de abril de 2019. 

 
Pela Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Jacinto, técnico superior. 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 91, de 13 de maio de 2019] 
 
 
 

AVISO n.º 8253/2019 
 

Nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, 
adaptado à administração local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e da deliberação do 
Conselho de Administração em reunião de 20 de 
março de 2019, faz-se público que foi designado, 
em comissão de serviço, por um período de três 
anos, renovável por iguais períodos, com efeitos à 
data da deliberação, para o cargo de Chefe de 
Divisão de Fiscalização - José António Samina 
Fernandes, a que se refere o aviso de abertura 
publicado na Bolsa de Emprego Público sob o 
código de oferta OE201703/0182, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 54 de 2017/03/16 e no 
jornal Público de 2017/03/17, por corresponder ao 
perfil previamente definido para prosseguir as 
atribuições da unidade orgânica, conforme é 
comprovado através do currículo académico e 
profissional, cuja nota curricular se indica: 
 
Nota Curricular do designado: 
 
I - Identificação: 
 
Nome: José António Samina Fernandes 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de Nascimento: 9 de dezembro de 1963. 
 
II - Habilitações Literárias: 
 
Licenciatura em Engenharia Civil, ISEL (2007). 
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III - Experiência Profissional: 
 
1983-1986: 
Serviços Municipalizados de Loures: Técnico-
Profissional na Divisão de Aprovisionamento com 
funções na área da verificação de stocks, 
catalogação de materiais, controle e plano de 
manutenção de maquinaria ligeira. 
1986-1989: 
Serviços Municipalizados de Loures: Técnico-
Profissional na Divisão Financeira com funções de 
atendimento ao público, cobrança de faturas, 
balancetes e pagamento de salários. 
1989-2005: 
Serviços Municipalizados de Loures: Técnico-
Profissional com funções de Fiscal de Água e 
Fiscal de Águas Residuais, respetivamente na 
Divisão de Água e Divisão de Águas Residuais, 
com funções de verificação da conformidade das 
redes prediais com o projeto aprovado, deteção de 
ligações irregulares com atuação de acordo com 
os regulamentos, verificação das condições de 
abastecimento e drenagem para orçamentação, e 
fiscalização de loteamentos. 
2005-2007: 
Serviços Municipalizados de Loures: Técnico, na 
área funcional de Engenheiro Técnico Civil na 
Divisão de Água responsável pela fiscalização de 
empreitadas e loteamentos e pela fiscalização de 
redes prediais. 
2008-outubro/2009: 
Serviços Municipalizados de Loures: Técnico 
Superior na área funcional de Engenheiro Civil, 
designado como Chefe do Gabinete de 
Fiscalização. 
Outubro/2009-outubro/2014: 
Serviços Municipalizados de Loures: Chefe da 
Divisão de Fiscalização e Chefe de Divisão de 
Redes e Manutenção, responsável pela 
coordenação e qualidade técnica das atividades 
das unidades orgânicas. 
Desde outubro/2014: 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas: 
Chefe de Divisão de Fiscalização, em regime de 
substituição, responsável pela coordenação e 
qualidade técnica das atividades da unidade 
orgânica. 
 
IV - Formação Profissional: 
 
Formação diversa na área do Código dos 
Contratos Públicos, SIADAP, Curso de Gestão 
Pública na Administração Local (Gepal), Regime 
da Urbanização e da Edificação; Segurança no 
Trabalho; Coordenação e fiscalização de obras; 
Gestão por Objetivos, Motivação e 
Responsabilidade Pessoal; ENEG 2011 e 2013; 

Pessoal, Empreitadas e Fornecimentos; Gestão 
Estratégica e Planeamento. 
Diversas conferências, congressos e encontros 
técnicos promovidos por entidades de referência 
(AMEGA, APDA, ERSAR, Fundação CEFA, 
LNEC). 
 
V - Outros: 
 
Membro dos grupos de trabalho para a elaboração 
do regulamento do serviço de abastecimento de 
água, do regulamento do serviço de drenagem de 
águas residuais, de manuais de procedimento em 
várias áreas e tarifários. 

 
17 de abril de 2019. 

 
Pela Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Jacinto, técnico superior. 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 91, de 13 de maio de 2019] 
 
 
 

AVISO n.º 8254/2019 
 

Nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, 
adaptado à administração local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e da deliberação do 
Conselho de Administração em reunião de 20 de 
março de 2019, faz-se público que foi designada, 
em comissão de serviço, por um período de três 
anos, renovável por iguais períodos, com efeitos à 
data da deliberação, para o cargo de Chefe de 
Divisão de Laboratório e Qualidade - Maria 
Cristina Pedrosa Simões Cortez, a que se refere o 
aviso de abertura publicado na Bolsa de Emprego 
Público sob o código de oferta OE201703/0190, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 54, de 
2017/03/16 e no jornal "Público" de 2017/03/17, 
por corresponder ao perfil previamente definido 
para prosseguir as atribuições da unidade 
orgânica, conforme é comprovado através do 
currículo académico e profissional, cuja nota 
curricular se indica: 
 
Nota Curricular da designada: 
 
I - Identificação: 
 
Nome: Maria Cristina Pedrosa Simões Cortez 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de Nascimento: 20 de maio de 1965. 
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II - Habilitações Literárias: 
 
Licenciatura em Engenharia Química - IST (1988). 
 
III - Experiência Profissional: 
 
Julho/1989-março/2002: 
Serviços Municipalizados de Loures: Técnica 
Superior na área funcional de engenharia química, 
responsável pelo Laboratório da ETAR de Frielas; 
responsável pela gestão do Regulamento de 
Descargas de Águas Residuais Industriais; 
elaboração de métodos e técnicas de análise; 
elaboração do programa de monitorização e 
avaliação do funcionamento da ETAR; 
Substituição da Chefe de Divisão de Tratamento e 
Análise de Águas Residuais nas suas ausências e 
impedimentos. 
Abril/2002-novembro/2008: 
Serviços Municipalizados de Loures: Chefe da 
Divisão de Tratamento e Análise de Águas 
Residuais, responsável pela coordenação e 
qualidade técnica das atividades da unidade 
orgânica. 
Dezembro/2008-dezembro/2009: 
Serviços Municipalizados de Loures: Chefe da 
Divisão de Tratamento e Análise de Águas 
Potáveis, responsável pela coordenação e 
qualidade técnica das atividades da unidade 
orgânica. 
Janeiro/2010-março/2013 
Serviços Municipalizados de Loures: Chefe da 
Divisão de Tratamento e Controlo da Qualidade 
das Águas, responsável pela coordenação e 
qualidade técnica das atividades da unidade 
orgânica. 
Abril/2013-setembro/2014: 
Serviços Municipalizados de Loures: Técnica 
Superior, designada como Responsável do 
Laboratório de Água. 
Desde outubro 2014: 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas: 
Chefe de Divisão de Laboratório e Qualidade, em 
regime de substituição, responsável pela 
coordenação e qualidade técnica das atividades 
da unidade orgânica. 
 
IV - Formação Profissional: 
 
Formação diversa na área do Código dos 
Contratos Públicos; SIADAP; Liderança e Gestão 
de Equipas; Gestão por Objetivos, Motivação e 
Responsabilidade Pessoal; Segurança no 
Trabalho; Segurança e Saúde em Laboratórios; 
Formação-Ação para implementação de um 
Sistema de Gestão da Qualidade; ENEG 2011. 
Diversas formações, conferências, congressos e 
encontros técnicos nas áreas da qualidade e 

segurança da água, do ambiente e da gestão de 
resíduos e tratamento de efluentes promovidos por 
entidades de referência (AMEGA, APDA, APRH, 
DGS, ERSAR, Fundação CEFA, FCEE - Católica, 
INA, IPQ, IST e RELACRE). 
 
V - Outros: 
 
Membro de Júris de Concursos Públicos no âmbito 
do CCP e Júris de procedimentos concursais de 
recrutamento de trabalhadores. 

 
17 de abril de 2019. 

 
Pela Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Jacinto, técnico superior. 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 91, de 13 de maio de 2019] 
 
 
 

AVISO n.º 8255/2019 
 

Nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, 
adaptado à administração local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e da deliberação do 
Conselho de Administração em reunião de 20 de 
março de 2019, faz-se público que foi designado, 
em comissão de serviço, por um período de três 
anos, renovável por iguais períodos, com efeitos à 
data da deliberação, para o cargo de Chefe de 
Divisão Financeira - Filipe Vítor dos Santos, a que 
se refere o aviso de abertura publicado na Bolsa 
de Emprego Público sob o código de oferta 
OE201703/0197, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 54, de 2017/03/16 e no jornal "Público" de 
2017/03/17, por corresponder ao perfil 
previamente definido para prosseguir as 
atribuições da unidade orgânica, conforme é 
comprovado através do currículo académico e 
profissional, cuja nota curricular se indica: 
 
Nota Curricular do designado: 
 
I - Identificação: 
 
Nome: Filipe Vítor dos Santos 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de Nascimento: 25 de outubro de 1974. 
 
II - Habilitações Literárias: 
 
Licenciatura em Gestão - Universidade 
Internacional (2001). 
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III - Experiência Profissional: 
 
1997-1999: 
Atividade profissional em empresas privadas - 
análise financeira e assessoria na área de fusão e 
aquisição de empresas, técnico oficial de contas, 
prestação de serviços de contabilidade e 
fiscalidade. 
2000-2008: 
Serviços Municipalizados de Loures: Técnico 
Superior de Gestão na Divisão Financeira com 
funções na área de gestão financeira e 
patrimonial. 
Dezembro/2008-setembro/2014: 
Chefe da Divisão Financeira, responsável pela 
coordenação e qualidade técnica das atividades 
da unidade orgânica. 
Desde outubro/2014: 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas: 
Chefe de Divisão Financeira, em regime de 
substituição, responsável pela coordenação e 
qualidade técnica das atividades da unidade 
orgânica. 
 
IV - Formação Profissional: 
 
Formação diversa na área do Trabalho em 
Funções Públicas; Gestão por Objetivos 
Motivação e Responsabilidade Pessoal; SIADAP; 
Normalização Contabilística para as 
Administrações Públicas; Gestão Pública na 
Administração Local (GEPAL); Novo Modelo de 
Governação Autárquica; Auditoria Interna nas 
Autarquias Locais; Código dos Contratos Públicos; 
Regime Jurídico de Empreitadas e de Obras 
Públicas; Responsabilidades e Competências no 
âmbito da Segurança no Trabalho. 
Diversas conferências, congressos e encontros 
técnicos promovidos por entidades de referência 
(ANMP, APDA, EPAL, Fundação CEFA, ISCAL, 
Ordem dos Contabilistas Certificados). 
 
V - Outros: 
Membro de Júris de Concursos Públicos no âmbito 
do CCP e Júris de procedimentos concursais de 
recrutamento de trabalhadores. 

 
17 de abril de 2019. 

 
Pela Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Jacinto, técnico superior. 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 91, de 13 de maio de 2019] 
 
 
 

AVISO n.º 8256/2019 
 

Nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, 
adaptado à administração local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e da deliberação do 
Conselho de Administração em reunião de 20 de 
março de 2019, faz-se público que foi designado, 
em comissão de serviço, por um período de três 
anos, renovável por iguais períodos, com efeitos à 
data da deliberação, para o cargo de Chefe de 
Divisão de Resíduos Urbanos - Hélder Jorge 
Oliveira da Silva Lucas, a que se refere o aviso de 
abertura publicado na Bolsa de Emprego Público 
sob o código de oferta OE201703/0196, no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 54, de 2017/03/16 e no 
jornal Público de 2017/03/17, por corresponder ao 
perfil previamente definido para prosseguir as 
atribuições da unidade orgânica, conforme é 
comprovado através do currículo académico e 
profissional, cuja nota curricular se indica: 
 
Nota Curricular do designado: 
 
I - Identificação: 
 
Nome: Hélder Jorge Oliveira da Silva Lucas 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de Nascimento: 3 de março de 1978. 
 
II - Habilitações Literárias: 
 
Bacharelato em Engenharia Mecânica - ISEL 
(2004); 
Licenciatura em Engenharia Mecânica - ISEL 
(2007). 
 
III - Experiência Profissional: 
 
Setembro/2004-janeiro/2017: 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira: 
Coordenador do Setor de Gestão de Exploração 
do Departamento de Obras, Viaturas e 
Infraestruturas; Responsável pela logística do 
Setor de Transportes; Coordenação das áreas de 
manutenção das viaturas municipais, gestão do 
equipamento de deposição de resíduos; Em 
acumulação desde 2011 com a Coordenação do 
Setor de Serralharia. 
2008-2010: 
Formador de Logística e Armazenagem - Curso 
EFA, Escola EB 2,3 de Vialonga. 
Desde fevereiro/2017: 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas: 
Chefe de Divisão de Resíduos Urbanos, em 
regime de substituição, responsável pela 



 

 
N.º 10 

  

 
 

22 de MAIO 
de 2019 

 
 
 
 

91 

 

coordenação e qualidade técnica das atividades 
da unidade orgânica. 
 
IV - Formação Profissional: 
 
Formação diversa na área do Trabalho em 
Funções Públicas, SIADAP, Contratação Pública, 
Gestão da Qualidade, Liderança e Gestão de 
Equipas; Dinâmica da Gestão da Qualidade; 
Formação Inicial de Formadores. 

 
17 de abril de 2019. 

 
Pela Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Jacinto, técnico superior. 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 91, de 13 de maio de 2019] 
 
 
 

AVISO n.º 8257/2019 
 

Nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, 
adaptado à administração local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e da deliberação do 
Conselho de Administração em reunião de 20 de 
março de 2019, faz-se público que foi designada, 
em comissão de serviço, por um período de três 
anos, renovável por iguais períodos, com efeitos à 
data da deliberação, para o cargo de Chefe de 
Divisão de Recursos Humanos - Ana Teresa 
Mendes da Costa Dinis, a que se refere o aviso de 
abertura publicado na Bolsa de Emprego Público 
sob o código de oferta OE201703/0191, no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 54, de 2017/03/16 e no 
jornal Público de 2017/03/17, por corresponder ao 
perfil previamente definido para prosseguir as 
atribuições da unidade orgânica, conforme é 
comprovado através do currículo académico e 
profissional, cuja nota curricular se indica: 
 
Nota Curricular da designada: 
 
I - Identificação: 
 
Nome: Ana Teresa Mendes da Costa Dinis 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de Nascimento: 21 de outubro de 1972. 
 
II - Habilitações Literárias: 
 
Licenciatura em Direito - UAL (1996). 
 
 
 

III - Experiência Profissional: 
 
Novembro/1996-março/1999: 
Advogada Estagiária - Prova de Agregação com 
classificação de Muito Bom. 
Março/1999-junho/2001: 
Advogada, em acumulação com Estágio 
Profissional como jurista, no âmbito do Plano 
Nacional de Estágios, na Câmara Municipal de 
Azambuja, entre agosto de 1999 e maio de 2000, 
com a classificação de Muito Bom. 
Junho/2001-outubro/2014: 
Serviços Municipalizados de Loures: Funções de 
técnica superior, na área de formação de direito, 
na Divisão de Recursos Humanos, onde exercia a 
substituição do Chefe de Divisão em períodos de 
férias, faltas ou impedimentos. 
Desde outubro/2014 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas: 
Chefe da Divisão de Recursos Humanos, em 
regime de substituição, responsável pela 
coordenação e qualidade técnica das atividades 
da unidade orgânica. 
 
IV - Formação Profissional: 
 
Formação diversa na área dos recursos humanos, 
designadamente: 
Técnicas de Avaliação de Desempenho na 
Administração Pública; Novo Regime de Carreiras 
na Administração Pública; O Novo Regime de 
Direito do Trabalho nos Recursos Humanos; 
Regime da Aposentação na Administração 
Pública; O Concurso de Pessoal na Administração 
Pública; Processamento Salarial: Novas Regras 
da Segurança Social; Técnicas de Entrevista 
Profissional e de Seleção; Gestão de Conflitos e 
Sensibilização da Qualidade; O Novo Regime do 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas; A 
Tramitação do Processo Concursal; Código da 
Contratação Pública; Sistema de Gestão de 
Carreiras e Estrutura Remuneratória; Formação-
Ação para implementação de um Sistema de 
Gestão da Qualidade; Novo Código do 
Procedimento Administrativo; Lei do Trabalho em 
Funções Públicas; SIADAP; Segurança e Higiene 
no Trabalho; Sistemas de Gestão Documental. 
Entre outros eventos promovidos pela APDA, 
salienta-se o ENEG 2015; 
Diversos encontros técnicos promovidos por 
entidades de referência (AMEGA, ATAM, 
Fundação CEFA, INA). 
 
V - Outros: 
 
Membro da Comissão Especializada de Recursos 
Humanos da APDA. 
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Membro de Júris de Concursos Públicos no âmbito 
do CCP e Júris de procedimentos concursais de 
recrutamento de trabalhadores. 
Participação como instrutora e inquiridora em 
processos disciplinares e de inquérito; Membro do 
grupo de trabalho que elaborou o quadro de 
pessoal de direito privado dos Serviços 
Municipalizados de Loures e respetivo 
regulamento; Membro da equipa de trabalho que 
elaborou a proposta de Acordo Coletivo de 
Entidade Empregadora Pública e respetiva 
negociação com as estruturas sindicais; 
Elaboração de Regulamentos internos, no âmbito 
do SIADAP, Prevenção e Consumo de Álcool e 
Outras Substâncias em Meio Laboral; Membro da 
equipa de formandos do Projeto E+, no âmbito do 
POPH, constituído em janeiro de 2014, com o 
objetivo da preparação da certificação da 
organização; Elaboração anual, desde 2009, do 
Mapa de Pessoal dos Serviços Municipalizados de 
Loures e posteriormente dos SIMAR de Loures e 
Odivelas; Formadora interna dos SIMAR de 
Loures e Odivelas. 

 
17 de abril de 2019. 

 
Pela Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Jacinto, técnico superior. 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 91, de 13 de maio de 2019] 
 
 
 
 

AVISO n.º 8714/2019 
 

Nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, 
adaptado à administração local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e da deliberação do 
Conselho de Administração em reunião de 20 de 
março de 2019, faz-se público que foi designada, 
em comissão de serviço, por um período de três 
anos, renovável por iguais períodos, com efeitos à 
data da deliberação, para o cargo de Chefe de 
Divisão de Apoio Logístico - Maria de Fátima 
Coelho das Dores Mateus, a que se refere o aviso 
de abertura publicado na Bolsa de Emprego 
Público sob o código de oferta OE201703/0171, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 54, de 
2017/03/16 e no jornal "Público" de 2017/03/17, 
por corresponder ao perfil previamente definido 
para prosseguir as atribuições da unidade 
orgânica, conforme é comprovado através do 
currículo académico e profissional, cuja nota 
curricular se indica: 

Nota Curricular da designada: 
 
I - Identificação: 
 
Nome: Maria de Fátima Coelho das Dores Mateus 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de Nascimento: 26 de outubro de 1969. 
 
II - Habilitações Literárias: 
 
Bacharelato de Engenharia Civil, ISEL (1994); 
Mestrado em Engenharia Civil, área de 
Especialização em Edificações, ISEL (2010). 
 
III - Experiência Profissional: 
 
Novembro/1994-agosto/1998: 
ENSUL, Empreendimentos Norte Sul, SA: Estágio 
no Setor de Orçamentação durante 6 meses, 
tendo seguidamente integrado a equipa de 
Direção de obra; Telecel: Funções de fiscalização 
de obras de lojas. 
Agosto/1998-abril/2008: 
Serviços Municipalizados de Loures: Funções de 
Técnica, na área de formação de engenharia civil, 
na Divisão de Esgotos, onde exercia a substituição 
do Chefe de Divisão em períodos de férias, faltas 
ou impedimentos. 
Maio/2008-outubro/2014: 
Serviços Municipalizados de Loures: Funções de 
Técnica e de Técnica Superior, na área de 
formação de engenharia civil, na Divisão de 
Fiscalização e Divisão de Redes e Manutenção, 
onde exercia a substituição dos Chefes de Divisão 
em períodos de férias, faltas ou impedimentos. 
Desde outubro/2014: 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas: 
Chefe de Divisão de Apoio Logístico, em regime 
de substituição, responsável pela coordenação e 
qualidade técnica das atividades da unidade 
orgânica. 
 
IV - Formação Profissional: 
 
Formação diversa na área do Código dos 
Contratos Públicos, SIADAP, Trabalho em 
Funções Públicas; Qualidade de misturas 
betuminosas; Regime Jurídico de Empreitadas e 
de Obras Públicas; Segurança no Trabalho; 
Coordenação e Fiscalização de Obras; Gestão por 
Objetivos, Motivação e Responsabilidade Pessoal. 
 
V - Outros: 
 
Membro de Júris de Concursos Públicos no âmbito 
do CCP e Júris de procedimentos concursais de 
recrutamento de trabalhadores. 
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17 de abril de 2019. 
 

Pela Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Jacinto 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 96, de 20 de maio de 2019] 

 
 
 


