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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

9.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 11 de julho de 2019 

 
 
 
 

SUSPENSÃO DE MANDATO 
 

Pedido de suspensão de mandato, apresentado 
por Fernanda Maria Cardoso Santos, eleita pela 
CDU - Coligação Democrática Unitária, com 
efeitos a partir de 1 de agosto de 2019 e até 31 de 
agosto de 2019. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Jorge Daniel Sousa Moreira da Silva, eleito pelo 
PS - Partido Socialista, por João António Leal Cruz 
Franco. 
 
 
Tiago Pereira da Silva Abade, eleito pelo PS - 
Partido Socialista, por Álvaro António Figueiredo 
dos Santos. 
 
 
Raquel Filipa Rodrigues Duarte, eleita pelo PS - 
Partido Socialista, por João Filipe de Jesus Pinto. 
 
 
Sónia Andreia Dias Vaz Cardoso, eleita pelo PS - 
Partido Socialista, por Paulo Alexandre Teixeira 
Cunha. 
 
 
Artur Manuel Moreira Lopes, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Ana Cristina 
Jacinto da Silva Capitão Tiago Raquel. 
 
 

Maria de Fátima Amaral, eleita pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Elisa Pinto 
Canelas Boaventura. 
 
 
Mário Rui Pedroso Pina, eleito pela CDU - 
Coligação Democrática Unitária, por Vanda Sofia 
Fernandes Correia. 
 
 
Ricardo da Cunha Costa Andrade, eleito pelo 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, por 
Catarina Alexandra Soares Lopes. 
 
 
Paulo Luís Ferreira Mendes dos Santos, eleito 
pelo PPD/PSD - Partido Social Democrata, por 
Carlos Jorge Nunes Amorim. 
 
 
Ana Isabel Serras dos Santos Graça, eleita pelo 
PPD/PSD - Partido Social Democrata, por António 
Cândido Alves Cunha. 
 
 
 
Carlos Manuel Alves Gonçalves, Presidente da 
Junta da União das Freguesias de Sacavém e 
Prior Velho, pelo substituto legal Jorge Manuel 
Garcias e Sousa. 
 
 
Glória Maria Trindade, Presidente da Junta da 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas, pelo substituto legal João 
Valente Breia. 
 
 
Nelson César Gonçalves Batista, Presidente da 
Junta de Freguesia de Lousa, pelo substituto legal 
Lino Manuel Gomes Franco. 

 
 
 
 

ADMISSÃO DE DOCUMENTOS 
 

Foram apresentados à Mesa da Assembleia 
Municipal 7 documentos, abaixo listados. 
 
 
Voto de Saudação a Diogo Oliveira, jovem 
campeão europeu - apresentado pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata. 
 
 
(Admitido por unanimidade) 
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Moção - Pela revisão em baixa das tarifas da 
EPAL aos SIMAR - apresentada pelo Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação Democrática 
Unitária. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Moção - Pela reparação urgente das canalizações 
de água da EB 2,3 Bartolomeu Dias - apresentada 
pelo Representante do BE - Bloco de Esquerda. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Recomendação - Pelo fim da poluição da unidade 
industrial da Alves Ribeiro nos bairros de 
Camarate - apresentada pelo Representante do 
BE - Bloco de Esquerda. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Voto de Repúdio - Às atividades tauromáquicas no 
Concelho  - apresentado pelo Representante do 
PAN - Pessoas-Animais-Natureza. 
 
 
(Admitido por unanimidade) 
 
 
 
Voto de Congratulação - Petição Pública para o 
alargamento do Metropolitano a Loures e 
Sacavém - apresentado pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata. 
 
 
(Admitido por unanimidade) 
 
 
 
Saudação - Saudação à Equipa de Natação 
Artística da Gesloures - apresentada pelo Grupo 
de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 

Adveniente da 3.ª Sessão Ordinária, realizada em 
27 de junho de 2019, a prossecução da 
apreciação e votação da Moção - A função do 
audiovisual na valorização da proximidade entre 
eleitos e eleitores no âmbito de um contexto de 
aprofundamento da democracia participativa 
[publicitada em L o u r e sL o u r e sL o u r e sL o u r e s  MUNICIPAL, Edição Especial n.º 
15, de 27 de Junho de 2019, pág.s 10-11] - apresentada 
pelo Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista. 

 
 
 

MOÇÃO 
 

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

 
A função do audiovisual 

na valorização da proximidade 
entre eleitos e eleitores 

no âmbito de um contexto de aprofundamento 
da democracia participativa 

 
Considerando que o paradigma constitucional, que 
estrutura e organiza o nosso Estado de direito 
democrático, tem como cenário de fundo “a 
realização da democracia económica, social e 
cultural e o aprofundamento da democracia 
participativa”, plasmado no art.º 2.º da 
Constituição da República Portuguesa; 
 
Considerando que o aprofundamento da 
democracia participativa, nos seus múltiplos 
patamares, pressupõe cidadãos e cidadãs 
informados e mobilizados para uma participação 
cívica consciente e por isso consolidada em torno 
de uma informação acessível; 
 
Considerando por isso a necessidade crescente 
de reforçar os mecanismos e ferramentas que 
permitam o conhecimento das dinâmicas no plano 
do debate político e até da sua transparência, 
neste contexto de apelo a uma democracia 
participativa e consequente exercício de uma 
cidadania ativa e interveniente; 
 
Considerando que, neste contexto de uma maior 
fluidez e acessibilidade comunicacional, o 
audiovisual tem um papel importante, criando 
estratégias diversificadas, que tornem mais fluida 
e acessível a comunicação; 
 
Considerando ainda que no plano local, o 
audiovisual, é ainda dominado pelos grandes 
canais comunicacionais, sobretudo nas áreas 
metropolitanas e particularmente em Loures, 
sendo escassa a informação e o debate político 
sobre temas locais; 
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Considerando que o debate político local carece 
de entidades que estejam atentas a esta realidade 
e assegurem, com isenção, a divulgação das 
opções políticas e estratégicas para o concelho; 
 
Considerando que as Assembleias Municipais, 
enquanto órgãos autárquicos de natureza 
deliberativa, representativa e plural, são os polos 
centrais do debate político local, aberto à 
população; 
 
Considerando que ao nível do Concelho de 
Loures, tem sido a Loures TV quem mais tem 
trabalhado este contexto comunicacional, 
privilegiando o Município e, em particular, os seus 
órgãos autárquicos com cerca de 70 % de todo o 
seu material editado relativo ao município de 
Loures; 
 
Considerando que, ao nível do debate político 
local, tem sido esta a entidade a única a 
acompanhar todas as reuniões da Assembleia 
Municipal, procurando esclarecer os munícipes do 
concelho com informação plural e apartidária; 
 
Considerando que este trabalho, contribui para a 
divulgação das ideias, projetos e também do 
contraditório, tal como a democracia o exige, 
ampliando o conhecimento das dinâmicas do 
debate político e até da sua transparência, neste 
contexto de apelo a uma democracia participativa 
e consequente exercício de uma cidadania ativa e 
interveniente no plano autárquico; 
 
Considerando, finalmente, que em 2018 foi 
enviada uma proposta à Câmara Municipal de 
Loures, no sentido de efetivar um compromisso 
com esta entidade, tendo em conta o trabalho que 
tem vindo a desenvolver no âmbito das 
Assembleias Municipais e dinâmicas das várias 
bancadas representadas neste órgão autárquico, e 
que até ao momento ainda não se obteve 
resposta. 
 
 
Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia 
Municipal de Loures, na 3.ª sessão ordinária, 
realizada a 27 de junho de 2019, colocam à 
consideração dos restantes eleitos: 
 
1. Solicitar informação sobre o estado da 

proposta apresentada; 
 
2. Reforçar a necessidade de divulgação do 

trabalho da Assembleia Municipal de Loures, 
por forma a que se consolide uma relação de 
maior proximidade entre eleitos e eleitores, 
num contexto de aprofundamento da 
democracia participativa, que aliás tem 

constituído um objetivo central desta 
Assembleia, como o comprova a realização 
das Assembleias Municipais 
descentralizadas/temáticas; 

 
3. Caso a moção seja aprovada que a mesma 

seja remetida ao Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Loures. 

 
 

Loures, 27 de junho de 2019 
 

Os eleitos do Partido Socialista 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes da CDU - Coligação 
Democrática Unitária e os votos a favor dos 
demais Representantes) 

 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Voto de Saudação, apresentado pelo Grupo de 
Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata. 

 
Decorreu em Ponte de Lima, de 4 a 7 de julho, o 
Campeonato da Europa de Equitação de trabalho 
de juniores e young riders. 
 
Na sequência das várias provas realizadas, o 
bucelense Diogo Oliveira sagrou-se campeão 
europeu a título individual nesta categoria e 
também por equipas em representação da seleção 
portuguesa da modalidade. 
 
Montando o cavalo Heros, um dos produtos do 
Centro Equestre de Bucelas - Quinta da Amorosa, 
este jovem cavaleiro de 20 anos tem vindo a 
afirmar-se de forma inequívoca nos últimos anos 
no panorama equestre nacional e internacional. 
 
O Partido Social Democrata não pode deixar de 
congratular-se com a obtenção de tão prestigiado 
título e que em muito honra o concelho de Loures 
no País e além-fronteiras. 
 
Desta forma, propõe que a Assembleia Municipal 
de Loures, reunida em 11 de julho, delibere saudar 
o jovem cavaleiro Campeão Europeu Diogo 
Oliveira, felicitando-o pela sua conquista e 
incentivando-o a prosseguir com o excelente 
trabalho que tem vindo a desenvolver em prol da 
Equitação Nacional. 
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Loures, 11 de julho de 2019 
 

O Grupo de Representantes do PSD 
na Assembleia Municipal 

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

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação Democrática 
Unitária. 

 
Pela Revisão em Baixa das Tarifas da EPAL 

aos SIMAR 
 

As alterações legislativas iniciadas na anterior 
legislatura e sua não reversão ou mitigação 
durante a atual tiveram como consequência a 
implementação de uma política tarifária da EPAL, 
fornecedora de água em alta, aos sistemas 
municipais e intermunicipais de distribuição em 
baixa, que nos últimos anos representaram uma 
evolução do custo na ordem dos 15%, de acordo 
com os dados da AMEGA - Associação de 
Municípios de Estudos e Gestão de Água. 
 
O impacto da subida dos custos da água em alta 
foi, quase na totalidade, acomodado pelas 
entidades municipais e intermunicipais, que não 
fizeram refletir essa subida no preço ao 
consumidor final, como é o caso dos SIMAR - 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos de Loures e Odivelas. 
 
Desta opção, socialmente justificada, tem 
resultado uma descapitalização dos sistemas 
municipais e intermunicipais, retirando-lhes a 
margem indispensável para a concretização de 
investimentos fundamentais para a melhoria da 
qualidade do serviço prestado às populações e da 
eficiência e fiabilidade das suas redes. 
 
O desequilíbrio provocado no sistema da atual 
política tarifária está patente no contraponto entre 
o espartilho financeiro que a mesma gera nos 
sistemas em baixa face aos resultados 
apresentados pela EPAL, que no último ano 
ascendem aos 50 milhões de euros. 
 

Acresce a esta situação a limitação no acesso a 
financiamento no âmbito do POSEUR para 
intervenções de renovação de redes dos sistemas 
municipais e intermunicipais. 
 
 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, reunida 
a 11 de julho de 2019, delibera: 
 
a) Exortar o Governo a alterar a atual política 

tarifária da EPAL, por forma a introduzir no 
sistema o equilíbrio de que ele carece. 

 
b) Apelar aos Grupos Parlamentares que 

intervenham no sentido de se consagrar 
legislativamente um modelo de regulação e 
tarifário mais equilibrado e justo. 

 
c) Exortar o Governo a colocar como prioridade 

na definição do próximo quadro de 
financiamento do POSEUR a elegibilidade dos 
investimentos em construção e renovação de 
rede dos sistemas municipais e 
intermunicipais. 

 
d) Apelar às Assembleias Municipais dos 

municípios que integram a AMEGA - 
Associação de Municípios de Estudos e 
Gestão de Água que tomem posição 
institucional sobre este assunto. 

 
e) Exortar a Câmara Municipal de Loures a criar 

um Plano Estratégico de Reutilização da Água 
no Concelho de Loures. 

 
 
Sendo aprovada, a presente moção deve ser 
enviada a: 
 
Presidência do Conselho de Ministros 
Aos Grupos Parlamentares na Assembleia da 
República 
Câmara e Assembleia Municipal de Alcanena 
Câmara e Assembleia Municipal de Alenquer 
Câmara e Assembleia Municipal de Amadora 
Câmara e Assembleia Municipal de Arruda dos 
Vinhos 
Câmara e Assembleia Municipal de Azambuja 
Câmara e Assembleia Municipal de Cascais 
Câmara e Assembleia Municipal de Constância 
Câmara e Assembleia Municipal de 
Entroncamento 
Câmara e Assembleia Municipal de Mafra 
Câmara e Assembleia Municipal de Odivelas 
Câmara e Assembleia Municipal de Oeiras 
Câmara e Assembleia Municipal de Sintra 
Câmara e Assembleia Municipal de Sobral de 
Monte Agraço 
Câmara e Assembleia Municipal de Tomar 
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Câmara e Assembleia Municipal de Torres Novas 
Câmara e Assembleia Municipal de Torres Vedras 
Câmara e Assembleia Municipal de Vila Franca de 
Xira 
Câmara e Assembleia Municipal de Vila Nova da 
Barquinha 
Aos órgãos de comunicação social locais e 
nacionais 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Representante do BE - 
Bloco de Esquerda. 

 
Pela reparação urgente 

das canalizações de água 
da EB 2,3 Bartolomeu Dias 

 
A escola EB 2,3 Bartolomeu Dias, em Sacavém, 
equipamento escolar que, desde a sua 
inauguração nunca sofreu obras estruturais de 
requalificação, debate-se com problemas graves e 
extremamente urgentes, mormente por afetarem a 
saúde pública da comunidade escolar, problemas 
esses já reconhecidos pelo Ministério da 
Educação que tutela este equipamento escolar. 
 
Entre esses problemas prementes, conta-se a 
rotura das canalizações de água, nomeadamente 
por estarem a ser perfuradas e afetadas por raízes 
de árvores que se encontram dentro e perto 
daquele equipamento escolar. 
 
Estas roturas têm levado a problemas de 
salubridade, nomeadamente maus odores e 
entupimentos nas casas de banho, que constituem 
um problema de saúde pública que é necessário 
resolver com urgência e que têm levado ao 
encerramento e limitação das casas de banho 
daquela escola. 
 
Esta Assembleia não pode ficar indiferente a esta 
situação grave que se passa numa escola do 
concelho e envolve muitas centenas de crianças e 
jovens do concelho, de várias freguesias, assim 
como professores e funcionários não-docentes. 
 
 
Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 9.ª Sessão Extraordinária, de 11 de 
julho de 2019, delibera: 
 
 

1- Exigir ao Ministério da Educação que proceda 
com a máxima celeridade à resolução deste 
problema e que proceda igualmente à 
calendarização das restantes intervenções 
identificadas pela Câmara Municipal de 
Loures, Direção do Agrupamento e a 
comunidade educativa. 

 
2- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que 

proceda a todas as diligências com vista à 
resolução dos problemas da EB 2,3 
Bartolomeu Dias, nomeadamente os relativos 
às canalizações de água. 

 
3- Solicitar à Câmara Municipal de Loures que, 

periodicamente, vá informando esta 
Assembleia do andamento dos trabalhos, bem 
como da sua conclusão. 

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

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

Loures 
- Comunicação social local e nacional 
- Direção do Agrupamento de Escolas Eduardo 

Gageiro 
- Associação de Pais do Agrupamento de 

Escolas Eduardo Gageiro 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
Loures, 11 de julho de 2019 

 
Carlos Gonçalves 

 
 
(Aprovada por maioria, com a abstenção de um 
Representante da CDU, do Presidente da Junta 
da União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal e os votos a favor dos demais 
Representantes) 
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RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pelo Representante 
do BE - Bloco de Esquerda. 

 
Pelo fim da poluição 

da unidade industrial da Alves Ribeiro 
nos bairros de Camarate 

 
A unidade industrial da empresa Alves Ribeiro 
está instalada na Quinta do Gradil, em Camarate, 
junto ao Bairro de S. Francisco, na freguesia de 
Camarate, Unhos e Apelação. 
 
A atividade desta empresa, que opera a poucos 
metros de zonas habitacionais, resulta na 
libertação de substâncias tóxicas que são 
componentes base do alcatrão e do asfalto, 
substâncias essas das quais pelo menos 60 são 
comprovadamente cancerígenas e severamente 
poluentes, constituindo um atentado à saúde 
pública e um ataque ao meio ambiente. 
 
Está em curso o processo de renovação, por parte 
do IAPMEI - Agência para a Competitividade e 
Inovação, l.P., do licenciamento industrial da 
atividade desta fábrica, cuja atividade se enquadra 
no grupo de empresas de tipo 3, não se 
encontrando inserida numa ZER - Zona de 
Emissões Reduzidas, razão pela qual a Câmara é 
a sua entidade coordenadora, de acordo com o 
estipulado no DL 73/2015, de 11 de maio. 
 
Portanto, o IAPMEI só pode proceder à renovação 
desta licença com o aval da Câmara Municipal de 
Loures. 
 
Não há espaço de manobra possível para alterar 
ou minimizar os efeitos nocivos da atividade desta 
empresa para as pessoas e para o ambiente, 
porque, simplesmente, a atividade que ali está a 
ser exercida é incompatível com a zona 
populacional onde está inserida. 
 
É impossível a empresa conter, nas suas 
imediações, estas substâncias que tanto 
prejudicam a saúde das pessoas, que tanto 
prejudicam o ambiente, os animais, as plantas, e 
que reduzem drasticamente a qualidade de vida 
dos habitantes. 
 
A Câmara Municipal de Loures tem o poder de 
acabar com este crime ambiental e com esta 
agressão cega à saúde dos moradores do Bairro 
de S. Francisco e zonas populacionais limítrofes. 
 
 
 

Neste sentido, a Assembleia Municipal de Loures, 
reunida na 9.ª Sessão Extraordinária, de 11 de 
julho de 2019, delibera recomendar à Câmara 
Municipal de Loures: 
 
• Que dê parecer negativo à renovação da 

licença da unidade industrial da Alves Ribeiro 
adjacente ao Bairro de S. Francisco, em 
Camarate. 

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

República 
- IAPMEI - - Agência para a Competitividade e 

Inovação, I.P. 
- Câmara Municipal de Loures 
- Juntas de Freguesia do concelho de Loures 
- Assembleias de Freguesia do concelho de 

Loures 
- Comunicação social local e nacional 
- Grupo de Moradores do Bairro de São 

Francisco 
 
 

O eleito do Bloco de Esquerda 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
11 de julho de 2019 

 
Carlos Gonçalves 

 
 
(Aprovada por maioria, com a abstenção do 
Representante do PPM - Partido Popular 
Monárquico e os votos a favor dos demais 
Representantes) 
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VOTO DE REPÚDIO 
 

Voto de repúdio, apresentado pelo Representante 
do PAN - Pessoas-Animais-Natureza. 

 
Voto de repúdio às atividades tauromáquicas 

no Concelho 
 

O PAN insta os partidos com assento nesta 
Assembleia a repudiar os eventos baseados em 
atividades tauromáquicas que estão a ter lugar no 
Concelho, como a largada noturna que teve lugar 
no passado dia 19 de junho em A-das-Lebres, a 
garraiada que teve lugar no passado dia 29 de 
junho no quartel dos Bombeiros Voluntários de 
Camarate e a garraiada que terá lugar já este 
sábado, dia 13 de julho em Bucelas (entre outros). 
 
A declaração de Cambridge sobre a consciência 
em animais humanos e não humanos defende que 
os animais são seres conscientes. E, como 
animais sencientes, são capazes de sentir stress e 
sofrimento, não existindo nenhum estudo 
cientificamente comprovado que prove o contrário. 
As garraiadas, por exemplo, são realizadas com 
bezerros que são transportados da ganadaria em 
condições que lhes causam stress, conduzidos 
com aguilhões para o cercado onde são 
perseguidos, atormentados e violentados e onde 
frequentemente sofrem lesões. É uma prática 
altamente exaustiva para os animais apenas para 
diversão e entretenimento dos humanos. 
 
Particularmente triste é ver representantes 
políticos a promoverem este tipo de atividades 
como no caso da garraiada de Camarate onde o 
próprio presidente da União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação, e também 
Presidente da direção da Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de Camarate, está por 
detrás de uma organização que ao mesmo tempo 
que é suposto defender o bem-estar de pessoas e 
animais em situações de emergência, é a 
organização que promove este tipo de atividades 
em prol da angariação de fundos. 
 
Loures é um município que está atento, e um 
Concelho movido pela compaixão e pela 
consciência do que está correto, como mostram as 
muitas demonstrações de repúdio por parte da 
população que levaram à emissão de um 
comunicado de imprensa por parte dos Bombeiros 
de Camarate, por exemplo. Porém é uma pena 
constatar que a vontade e as preocupações de um 
grande número de fregueses não estão a ser 
ouvidas, visto que estas atividades tiveram lugar e 
irão ter lugar, apesar das muitas queixas 
recebidas. 
 

A própria ONU através do seu Comité dos Direitos 
da Criança das Nações Unidas (CDC) recomenda 
que se impeça que as crianças e jovens 
participem ou assistam a touradas e eventos 
tauromáquicos por serem considerados uma 
atividade de “extrema violência” que prejudica o 
bem-estar físico e emocional dos mais jovens, 
instando a assegurar a proteção da infância 
afastando as crianças e jovens da “violência da 
tauromaquia”.(1) A 5 de fevereiro de 2014 o CDC 
incluiu esta questão no relatório dirigido a Portugal 
com a seguinte advertência: “O Comité, com vista 
à eventual proibição da participação de crianças 
na tauromaquia, insta o Estado Parte a adotar as 
medidas legislativas e administrativas necessárias 
com o objetivo de proteger todas as crianças que 
participam em treinos e atuações de tauromaquia, 
assim como na qualidade de espetadores”. E, 
entre outras observações, acrescentou: “O 
Comité, insta também o Estado Parte, para que 
adote medidas de sensibilização sobre a violência 
física e mental, associada à tauromaquia e o seu 
impacto nas crianças”.(2) 
 
Nesta lógica, uma garraiada, como atividade 
tauromáquica, não deve ser considerada uma 
atividade apta para famílias, nem uma 
“socialização Homem/Animal”. 
 
Com este voto de repúdio, instamos ainda que 
seja feita uma escolha de atividades mais inclusiva 
e que gere menos constrangimento tanto em 
pessoas como em animais. O Município de Loures 
sempre foi conhecido pela sua vertente cultural 
diversa, desde as Bandas Filarmónicas, ao Teatro, 
e a Dança, entre diversos outros meios de 
passagem da tradição e da Cultura. 
 
Chegou a altura de Loures se mostrar como um 
concelho progressista, moderno e consciente do 
sofrimento que este tipo de eventos causa nos 
animais e consequências negativas no 
desenvolvimento das nossas crianças. Vamos 
mostrar ao Mundo que somos de facto um 
Município com paixão e compaixão com um voto 
de repúdio conjunto contra este tipo de atividades. 

 
 

Loures, 11 de julho 2019 
 

Pessoas-Animais-Natureza 
 

(GM PAN) 
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(1) Parecer CRC/C/COL/CO/4-5 
 
https://www.slideshare.net/MartaEstebanMiano/declaracin-de-
las-naciones-unidas-sobre-tauromaquia-en-su-revisin-a-
colombia 
 
 
(2) CRC/C/PRT/CO/3-4 
 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Document
s/PRT/CRC_C_PRT_CO_3-4_16303_E.pdf 
 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos contra do 
Grupo de Representantes do PS - Partido 
Socialista, do Grupo de Representantes da 
CDU - Coligação Democrática Unitária, do 
Grupo de Representantes do PPD/PSD - 
Partido Social Democrata e do Representante 
do PPM - Partido Popular Monárquico, a 
abstenção da Representante do CDS-PP - 
Partido Popular e os votos a favor do 
Representante do PAN - Pessoas-Animais-
Natureza, do Representante do BE - Bloco de 
Esquerda e da Representante Beatriz Goulart 
da Silva Pinheiro) 

 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

Voto de Congratulação apresentado pelo Grupo 
de Representantes do PPD/PSD - Partido Social 
Democrata. 

 
No passado dia 5 de julho, foi apreciada no 
Parlamento a Petição Pública para o alargamento 
do Metropolitano a Loures e Sacavém. 
 
A referida Petição foi aprovada na Assembleia da 
República por maioria, com a abstenção do 
Partido Socialista, no mesmo sentido, aliás, que os 
Projetos de resolução apresentados por algumas 
das forças políticas, designadamente pelo Partido 
Social Democrata, e que fez aprovar uma 
recomendação que defende a suspensão da linha 
circular. 
 
Assim, o Grupo de Representantes do PSD na 
Assembleia Municipal de Loures, congratulando-
se com o resultado obtido, deseja saudar todos os 
partidos que localmente pugnaram para a 
aprovação destes documentos não esquecendo as 
estruturas partidárias locais que souberam fazer 
corresponder essa vontade junto das respetivas 
estruturas nacionais e representantes na 
Assembleia da República, obtendo sentidos de 
voto em conformidade com o compromisso que 
assumiram com os Lourenses, ajudando de forma 
inequívoca a atingir mais uma etapa nesta difícil 

luta e dando ainda mais alento a todos os 
Lourenses que, diariamente, continuam a ser 
prejudicados pelo não avanço de soluções 
prometidas no passado mas ainda sem 
concretização no presente. 

 
 

Loures, 11 de julho de 2019 
 

O Grupo de Representantes do PSD 
na Assembleia Municipal. 

 
 
(Após apreciação e discussão preliminares, foi 
decidido adiar a continuação daquela 
apreciação, e respetiva votação, para próxima 
Sessão de Assembleia Municipal) 

 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação apresentada pelo Grupo de 
Representantes da CDU - Coligação Democrática 
Unitária. 

 
Saudação à Equipa de Natação Artística 

da GesLoures 
 

Completando e dando expressão maior ao 
processo de aprendizagem de qualquer 
modalidade desportiva, a competição proporciona 
vivências e confere competências específicas e 
únicas que marcarão indelevelmente a 
personalidade dos seus principais protagonistas. 
 
Quem reúne as condições técnicas, físicas e 
psicológicas necessárias e está disponível para se 
dedicar a um nível de exigência superior, em que 
a auto-superação, o rigor e a dedicação são uma 
constante, merece poder desenvolver as suas 
potencialidades entre os seus e ter o 
reconhecimento da comunidade em que está 
inserido. 
 
Significam mais que o seu esforço pessoal e os 
objetivos que se propõem alcançar, sendo 
referência de boas práticas e exemplo para os 
seus pares. 
 
A vertente desportiva da GesLoures, nas suas 
diferentes dimensões, merece ser aqui 
referenciada, não só pelos resultados alcançados, 
mas acima de tudo pela preocupação em valorizar 
o melhor de cada um. 
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Dá-se hoje particular destaque às equipas de 
Natação Artística que, no decorrer do Campeonato 
Nacional, que teve lugar nas piscinas municipais 
de Santo António dos Cavaleiros no passado fim 
de semana (5, 6 e 7 de julho), obtiveram três 
primeiros lugares nas categorias de juvenis e 
juniores e na Taça de Portugal. 
 
 
A Assembleia Municipal de Loures, reunida a 11 
de julho de 2019, saúda as atletas que integraram 
cada uma das provas, a equipa técnica e respetiva 
seccionista que, com a dedicada colaboração dos 
pais, proporcionaram as condições necessárias 
para que a GesLoures se tenha sagrado 
Hexacampeã Nacional, com a vitória na Taça de 
Portugal. 
 
Da presente saudação deverá ser dado 
conhecimento às atletas e equipa técnica, assim 
como às seguintes entidades; 
 
Câmara Municipal de Loures 
 
Federação Portuguesa de Natação 
 
Conselho de Administração da GesLoures 
 
Agrupamento de Escolas em que as atletas 
desenvolvem a sua escolaridade 
 
À Coordenação Local do Desporto Escolar - 
DGEST 
 
Aos Colaboradores da GesLoures 

 
 

Os Eleitos da CDU 
na Assembleia Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
DA CÂMARA MUNICIPAL 

NAS JUNTAS DE FREGUESIA 
 

Proposta de concessão de autorização para 
celebração do Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
- Investimento, na União das Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal, para colocação de 
cobertura nas bancadas do campo de futebol do 
Zambujalense Futebol Clube. 
 
(Autorização nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 365/2019 

 
[Aprovada na 41.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 3 de julho de 2019] 

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

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

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

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

 
C. À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público; 
e da necessidade e suficiência dos recursos; 
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D. A par das regras estabelecidas pelo regime 
jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo; 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

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

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

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

 
I. Constituem atribuições do Município de 

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

 
 
 
 
 

J. A celebração de contratos administrativos 
adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados encontra-se prevista no n.º 5 da 
cláusula 18.ª do Contrato Interadministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018; 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

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

 
L. A União das Freguesias de Santo Antão e São 

Julião do Tojal, no âmbito deste processo, 
manifestou interesse na celebração do 
contrato interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de cobertura das 
bancadas do campo de futebol do 
Zambujalense Futebol Clube, no Zambujal; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais - 
alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

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

 
Loures, 26 de junho de 2019 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE INVESTIMENTO 

 
- UNIÃO DAS FREGUESIAS 

DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL - 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público n.º 501294996 com sede na Praça da 
Liberdade, neste ato representado por…,  
 
adiante designado como PRIMEIRO 
OUTORGANTE 
 
e 
 
União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal, pessoa coletiva de direito público 
n.º 510839657, com sede em Largo Francisco 
Maria Borges, 2660-161 Santo Antão do Tojal, 
neste ato representada por ..… , 
 
adiante designado como SEGUNDA 
OUTORGANTE. 
 
 
Considerando que: 
 
• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

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

 
• Os contratos interadministrativos visam regular 

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

 
• À negociação, celebração, execução e 

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

 
• A par das regras estabelecidas pelo regime 

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

 
• Uma administração local moderna assenta a 

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

 
• O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
• No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 
• As atribuições dos municípios podem ser 

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

 
• Constituem atribuições do Município de 

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

 
• A celebração de contratos administrativos 

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

 
• A União das Freguesias de Santo Antão e São 

Julião do Tojal, no âmbito deste processo, 
manifestou interesse na celebração do 
contrato interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de colocação de 
cobertura das bancadas do campo de futebol 
do Zambujalense Futebol Clube, no Zambujal; 

 
• Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
• Que a celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das assembleias de 
freguesia, quer das assembleias municipais - 
[alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 
25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

 
• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a 

Assembleia de Freguesia autorizaram a 
celebração do presente Contrato 
Interadministrativo nas suas reuniões de 
__/__/2019 e __/__/2019, respetivamente. 

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

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto do contrato 

 
O presente contrato tem por objeto estabelecer 
mecanismos de cooperação entre os outorgantes 
com vista à cobertura das bancadas do campo de 
futebol do Zambujalense Futebol Clube, no 
Zambujal. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Competências do primeiro outorgante 

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

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

 
b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE 

os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a 
assinatura do presente contrato. 

 
 

Cláusula 3.ª 
Competências da segunda outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram 
obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 
 
a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos 

projetos, peças desenhadas, escritas e 
procedimentos com vista à abertura dos 
concursos públicos ou procedimentos 
administrativos necessários à realização das 
obras e respetiva fiscalização, de acordo com 
os pareceres técnicos e licenciamentos 
emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de 
acordo com as suas competências; 

 
b) Proceder à adjudicação das eventuais 

empreitadas e celebração dos contratos 
necessários e relativos às obras a realizar; 

 
c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a 

data de início dos trabalhos objeto do presente 
contrato; 

 
d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à 

fiscalização da eventual empreitada relativa à 
intervenção objeto do presente contrato; 

 
e) Promover todas as ações que garantam o 

cumprimento das condições contratadas; 
 
f) Assegurar o cumprimento das boas regras de 

arte na execução dos trabalhos de construção, 
independentemente dos mesmos serem 
realizados por meios próprios e/ou 
subcontratados; 

 
g) Informar por escrito o PRIMEIRO 

OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na 
execução dos trabalhos objeto do presente 
contrato, em virtude de qualquer facto 
imputável a terceiros, a fim de aquela ficar 
habilitada a tomar as providências que 
estejam ao seu alcance; 

 
h) Assumir a reparação e a indemnização de 

todos os prejuízos que, por motivos que lhe 
sejam imputáveis e que resultem da própria 
natureza dos trabalhos, sejam sofridos por 
terceiros, em consequência do seu modo de 
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execução, da atuação dos funcionários e do 
deficiente comportamento ou da falta de 
segurança, materiais e equipamentos; 

 
i) Assumir todos os danos causados no decorrer 

da execução dos trabalhos objeto do presente 
contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que 
sejam de natureza humana ou material, 
devendo reparar com urgência, e à sua custa, 
os danos que venham a ocorrer. Qualquer 
ocorrência desta natureza deverá ser 
comunicada por escrito ao Gabinete de 
Intervenção Local, para que seja registada; 

 
j) Realizar os trabalhos objeto do presente 

contrato sem qualquer quebra de continuidade 
ou qualidade da execução dos mesmos ainda 
que, para tal, tenha de recorrer a situações 
alternativas; 

 
k) Executar alterações necessárias aos traçados 

de redes de concessionárias de 
infraestruturas; 

 
l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE 

no acompanhamento e controlo do exato e 
pontual cumprimento do presente contrato, 
prestando todas as informações necessárias à 
sua boa execução; 

 
m) Apresentar um relatório final de execução dos 

trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto 
do presente contrato; 

 
n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou 

outros que venham a ser solicitados pelo 
PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do 
objeto do presente contrato; 

 
o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito 

cumprimento da lei e dos regulamentos 
aplicáveis, os recursos financeiros, tendo em 
conta o objeto do presente contrato. 

 
 

Cláusula 4.ª 
Recursos financeiros 

 
O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a 
SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 
18.081,00 € para execução do objeto do presente 
contrato. 

 
 
 
 
 
 
 

Cláusula 5.ª 
Publicitação da obra 

 
A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar 
no local da obra uma placa identificativa da 
mesma e que contenha menção expressa e 
quantificada da participação das partes na obra. 

 
 

Cláusula 6.ª 
Acompanhamento e monitorização 

 
A execução do presente contrato será 
acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de 
forma contínua, pelos respetivos serviços 
municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, 
trabalho coordenado pelo Gabinete de Intervenção 
Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, 
reuniões conjuntas com a SEGUNDA 
OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto 
do presente contrato. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Incumprimentos e consequências 

 
1. Considera-se que existe incumprimento 

contratual, designadamente, quando não 
sejam cumpridas as obrigações da SEGUNDA 
OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 
5.ª do presente contrato. 

 
2. O incumprimento por parte da SEGUNDA 

OUTORGANTE terá como consequência um 
corte nas verbas a transferir mensalmente 
pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do 
Acordo de Execução e Contrato 
Interadministrativo assinados a 16 de abril de 
2018), até ao valor máximo definido na 
cláusula 4.ª do presente contrato. 

 
 

Cláusula 8.ª 
Resolução e cessação do contrato 

 
1. As partes podem resolver o contrato por 

incumprimento da contraparte ou por razões 
de relevante interesse público devidamente 
fundamentado. 

 
2. A resolução deve ser submetida a deliberação 

dos órgãos autárquicos. 
 
3. A resolução é concretizada mediante ofício 

registado remetido ao outro outorgante. 
 
4. O contrato pode cessar por caducidade, 

revogação ou resolução, nos termos previstos 
na lei. 
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Cláusula 9.ª 
Informação ao Munícipe 

 
Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e 
divulgar a concretização do investimento previsto 
de acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 
 

Cláusula 10.ª 
Entrada em vigor e período de vigência 

 
O presente contrato entra em vigor com a 
assinatura do mesmo. 
O período de vigência do presente contrato é de 
um ano, contado a partir da data da sua entrada 
em vigor. 

 
 

Loures, ___ de __________ de 2019. 
 
 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE 
 

O Presidente da Câmara 
(Bernardino José Torrão Soares) 

 
 
 

Pela SEGUNDA OUTORGANTE 
 

O Presidente da Junta 
(___________________) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de concessão de autorização para 
celebração do Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
- Investimento, na União das Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal, para colocação de 
relva sintética no polidesportivo de A-das-Lebres. 
 
(Autorização nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 366/2019 

 
[Aprovada na 41.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 3 de julho de 2019] 

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

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

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

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

 
C. À negociação, celebração, execução e 

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

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo; 
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E. Uma administração local moderna assenta a 
sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações; 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

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

 
I. Constituem atribuições do Município de 

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

 
J. A celebração de contratos administrativos 

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

 
 
 
 
 

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

 
L. A União das Freguesias de Santo Antão e São 

Julião do Tojal, no âmbito deste processo, 
manifestou interesse na celebração do 
contrato interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de colocação de relva 
sintética no polidesportivo de A-das-Lebres; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais - 
alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

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

 
 

Loures, 26 de junho de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 17 
 

11 de JULHO 
de 2019 

 
 
 
 

20 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE INVESTIMENTO 

 
- UNIÃO DAS FREGUESIAS 

DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL - 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público n.º 501294996 com sede na Praça da 
Liberdade, neste ato representado por…,  
 
adiante designado como PRIMEIRO 
OUTORGANTE 
 
e 
 
União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal, pessoa coletiva de direito público 
n.º 510839657, com sede em Largo Francisco 
Maria Borges, 2660-161 Santo Antão do Tojal, 
neste ato representada por ..… , 
 
adiante designado como SEGUNDA 
OUTORGANTE. 
 
 
Considerando que: 
 
• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

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

 
• Os contratos interadministrativos visam regular 

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

 
• À negociação, celebração, execução e 

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

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

 

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

 

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

 

• No atual contexto, importa rentabilizar os 
meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas; 

 

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

 

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

 

• A celebração de contratos administrativos 
adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados encontra-se prevista no n.º 5, da 
cláusula 18.ª do Contrato Interadministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018; 
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• A União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal, no âmbito deste processo, 
manifestou interesse na celebração do 
contrato interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de colocação de relva 
sintética no polidesportivo de A-das-Lebres; 

 
• Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
• Que a celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das assembleias de 
freguesia, quer das assembleias municipais - 
[alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 
25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

 
• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a 

Assembleia de Freguesia autorizaram a 
celebração do presente Contrato 
Interadministrativo nas suas reuniões de 
__/__/2019 e __/__/2019, respetivamente. 

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

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto do contrato 

 
O presente contrato tem por objeto estabelecer 
mecanismos de cooperação entre os outorgantes 
com vista à colocação de relva sintética no 
polidesportivo de A-das-Lebres. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Competências do primeiro outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram 
obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 
 
a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra 

em estreita ligação com a SEGUNDA 
OUTORGANTE; 

 
b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE 

os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a 
assinatura do presente contrato. 

Cláusula 3.ª 
Competências da segunda outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram 
obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 
 
a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos 

projetos, peças desenhadas, escritas e 
procedimentos com vista à abertura dos 
concursos públicos ou procedimentos 
administrativos necessários à realização das 
obras e respetiva fiscalização, de acordo com 
os pareceres técnicos e licenciamentos 
emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de 
acordo com as suas competências; 

 
b) Proceder à adjudicação das eventuais 

empreitadas e celebração dos contratos 
necessários e relativos às obras a realizar; 

 
c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a 

data de início dos trabalhos objeto do presente 
contrato; 

 
d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à 

fiscalização da eventual empreitada relativa à 
intervenção objeto do presente contrato; 

 
e) Promover todas as ações que garantam o 

cumprimento das condições contratadas; 
 
f) Assegurar o cumprimento das boas regras de 

arte na execução dos trabalhos de construção, 
independentemente dos mesmos serem 
realizados por meios próprios e/ou 
subcontratados; 

 
g) Informar por escrito o PRIMEIRO 

OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na 
execução dos trabalhos objeto do presente 
contrato, em virtude de qualquer facto 
imputável a terceiros, a fim de aquela ficar 
habilitada a tomar as providências que 
estejam ao seu alcance; 

 
h) Assumir a reparação e a indemnização de 

todos os prejuízos que, por motivos que lhe 
sejam imputáveis e que resultem da própria 
natureza dos trabalhos, sejam sofridos por 
terceiros, em consequência do seu modo de 
execução, da atuação dos funcionários e do 
deficiente comportamento ou da falta de 
segurança, materiais e equipamentos; 

 
i) Assumir todos os danos causados no decorrer 

da execução dos trabalhos objeto do presente 
contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que 
sejam de natureza humana ou material, 
devendo reparar com urgência, e à sua custa, 
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os danos que venham a ocorrer. Qualquer 
ocorrência desta natureza deverá ser 
comunicada por escrito ao Gabinete de 
Intervenção Local, para que seja registada; 

 
j) Realizar os trabalhos objeto do presente 

contrato sem qualquer quebra de continuidade 
ou qualidade da execução dos mesmos ainda 
que, para tal, tenha de recorrer a situações 
alternativas; 

 
k) Executar alterações necessárias aos traçados 

de redes de concessionárias de 
infraestruturas; 

 
l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE 

no acompanhamento e controlo do exato e 
pontual cumprimento do presente contrato, 
prestando todas as informações necessárias à 
sua boa execução; 

 
m) Apresentar um relatório final de execução dos 

trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto 
do presente contrato; 

 
n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou 

outros que venham a ser solicitados pelo 
PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do 
objeto do presente contrato; 

 
o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito 

cumprimento da lei e dos regulamentos 
aplicáveis, os recursos financeiros, tendo em 
conta o objeto do presente contrato. 

 
 

Cláusula 4.ª 
Recursos financeiros 

 
O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a 
SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 
27.436,02 € para execução do objeto do presente 
contrato. 

 
 

Cláusula 5.ª 
Publicitação da obra 

 
A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar 
no local da obra uma placa identificativa da 
mesma e que contenha menção expressa e 
quantificada da participação das partes na obra. 

 
 
 
 
 
 
 

Cláusula 6.ª 
Acompanhamento e monitorização 

 
A execução do presente contrato será 
acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de 
forma contínua, pelos respetivos serviços 
municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, 
trabalho coordenado pelo Gabinete de Intervenção 
Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, 
reuniões conjuntas com a SEGUNDA 
OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto 
do presente contrato. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Incumprimentos e consequências 

 
1. Considera-se que existe incumprimento 

contratual, designadamente, quando não 
sejam cumpridas as obrigações da SEGUNDA 
OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 
5.ª do presente contrato. 

 
2. O incumprimento por parte da SEGUNDA 

OUTORGANTE terá como consequência um 
corte nas verbas a transferir mensalmente 
pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do 
Acordo de Execução e Contrato 
Interadministrativo assinados a 16 de abril de 
2018), até ao valor máximo definido na 
cláusula 4.ª do presente contrato. 

 
 

Cláusula 8.ª 
Resolução e cessação do contrato 

 
1. As partes podem resolver o contrato por 

incumprimento da contraparte ou por razões 
de relevante interesse público devidamente 
fundamentado. 

 
2. A resolução deve ser submetida a deliberação 

dos órgãos autárquicos. 
 
3. A resolução é concretizada mediante ofício 

registado remetido ao outro outorgante. 
 
4. O contrato pode cessar por caducidade, 

revogação ou resolução, nos termos previstos 
na lei. 

 
 

Cláusula 9.ª 
Informação ao Munícipe 

 
Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e 
divulgar a concretização do investimento previsto 
de acordo e ao abrigo do presente contrato. 
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Cláusula 10.ª 
Entrada em vigor e período de vigência 

 
O presente contrato entra em vigor com a 
assinatura do mesmo. 
O período de vigência do presente contrato é de 
um ano, contado a partir da data da sua entrada 
em vigor. 

 
 

Loures, ___ de __________ de 2019. 
 
 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE 
 

O Presidente da Câmara 
(Bernardino José Torrão Soares) 

 
 
 

Pela SEGUNDA OUTORGANTE 
 

O Presidente da Junta 
(___________________) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de concessão de autorização para 
celebração do Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
- Investimento, na União das Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal, para requalificação da 
área de estadia junto ao campo de futebol do 
Zambujalense Futebol Clube. 
 
(Autorização nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 367/2019 

 
[Aprovada na 41.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 3 de julho de 2019] 

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

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 

das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais; 

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

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

 
C. À negociação, celebração, execução e 

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

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

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

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

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

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 17 
 

11 de JULHO 
de 2019 

 
 
 
 

24 

 

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

 
I. Constituem atribuições do Município de 

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

 
J. A celebração de contratos administrativos 

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

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

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

 
L. A União das Freguesias de Santo Antão e São 

Julião do Tojal, no âmbito deste processo, 
manifestou interesse na celebração do 
contrato interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de requalificação da 
área de estadia junto ao campo de futebol do 
Zambujalense Futebol Clube, no Zambujal; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais - 
alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

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

 
 

Loures, 26 de junho de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE INVESTIMENTO 

 
- UNIÃO DAS FREGUESIAS 

DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL - 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público n.º 501294996 com sede na Praça da 
Liberdade, neste ato representado por…,  
 
adiante designado como PRIMEIRO 
OUTORGANTE 
e 
 
União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal, pessoa coletiva de direito público 
n.º 510839657, com sede em Largo Francisco 
Maria Borges, 2660-161 Santo Antão do Tojal, 
neste ato representada por ..… , 
 
adiante designado como SEGUNDA 
OUTORGANTE. 
 
 
Considerando que: 
 
• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais; 
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• Os contratos interadministrativos visam regular 
relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências; 

 
• À negociação, celebração, execução e 

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

 
• A par das regras estabelecidas pelo regime 

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

 
• Uma administração local moderna assenta a 

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

 
• O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
• No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 
• As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 

atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual; 

 
• Constituem atribuições do Município de 

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

 
• A celebração de contratos administrativos 

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

 
• A União das Freguesias de Santo Antão e São 

Julião do Tojal, no âmbito deste processo, 
manifestou interesse na celebração do 
contrato interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de requalificação da 
área de estadia junto ao campo de futebol do 
Zambujalense Futebol Clube, no Zambujal; 

 
• Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
• Que a celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das assembleias de 
freguesia, quer das assembleias municipais - 
[alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 
25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

 
• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a 

Assembleia de Freguesia autorizaram a 
celebração do presente Contrato 
Interadministrativo nas suas reuniões de 
__/__/2019 e __/__/2019, respetivamente. 

 
 
Após negociação é livremente celebrado e de boa-
fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 
subordina aos considerandos que antecedem e se 
regerá pelas seguintes cláusulas: 
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Cláusula 1.ª 
Objeto do contrato 

 
O presente contrato tem por objeto estabelecer 
mecanismos de cooperação entre os outorgantes 
com vista à requalificação da área de estadia junto 
ao campo de futebol do Zambujalense Futebol 
Clube, no Zambujal. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Competências do primeiro outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram 
obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 
 
a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra 

em estreita ligação com a SEGUNDA 
OUTORGANTE; 

 
b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE 

os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a 
assinatura do presente contrato. 

 
 

Cláusula 3.ª 
Competências da segunda outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram 
obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 
 
a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos 

projetos, peças desenhadas, escritas e 
procedimentos com vista à abertura dos 
concursos públicos ou procedimentos 
administrativos necessários à realização das 
obras e respetiva fiscalização, de acordo com 
os pareceres técnicos e licenciamentos 
emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de 
acordo com as suas competências; 

 
b) Proceder à adjudicação das eventuais 

empreitadas e celebração dos contratos 
necessários e relativos às obras a realizar; 

 
c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a 

data de início dos trabalhos objeto do presente 
contrato; 

 
d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à 

fiscalização da eventual empreitada relativa à 
intervenção objeto do presente contrato; 

 
e) Promover todas as ações que garantam o 

cumprimento das condições contratadas; 
 
f) Assegurar o cumprimento das boas regras de 

arte na execução dos trabalhos de construção, 
independentemente dos mesmos serem 
realizados por meios próprios e/ou 
subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO 
OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na 
execução dos trabalhos objeto do presente 
contrato, em virtude de qualquer facto 
imputável a terceiros, a fim de aquela ficar 
habilitada a tomar as providências que 
estejam ao seu alcance; 

 
h) Assumir a reparação e a indemnização de 

todos os prejuízos que, por motivos que lhe 
sejam imputáveis e que resultem da própria 
natureza dos trabalhos, sejam sofridos por 
terceiros, em consequência do seu modo de 
execução, da atuação dos funcionários e do 
deficiente comportamento ou da falta de 
segurança, materiais e equipamentos; 

 
i) Assumir todos os danos causados no decorrer 

da execução dos trabalhos objeto do presente 
contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que 
sejam de natureza humana ou material, 
devendo reparar com urgência, e à sua custa, 
os danos que venham a ocorrer. Qualquer 
ocorrência desta natureza deverá ser 
comunicada por escrito ao Gabinete de 
Intervenção Local, para que seja registada; 

 
j) Realizar os trabalhos objeto do presente 

contrato sem qualquer quebra de continuidade 
ou qualidade da execução dos mesmos ainda 
que, para tal, tenha de recorrer a situações 
alternativas; 

 
k) Executar alterações necessárias aos traçados 

de redes de concessionárias de 
infraestruturas; 

 
l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE 

no acompanhamento e controlo do exato e 
pontual cumprimento do presente contrato, 
prestando todas as informações necessárias à 
sua boa execução; 

 
m) Apresentar um relatório final de execução dos 

trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto 
do presente contrato; 

 
n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou 

outros que venham a ser solicitados pelo 
PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do 
objeto do presente contrato; 

 
o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito 

cumprimento da lei e dos regulamentos 
aplicáveis, os recursos financeiros, tendo em 
conta o objeto do presente contrato. 
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Cláusula 4.ª 
Recursos financeiros 

 
O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a 
SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 
11.187,01 € para execução do objeto do presente 
contrato. 

 
 

Cláusula 5.ª 
Publicitação da obra 

 
A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar 
no local da obra uma placa identificativa da 
mesma e que contenha menção expressa e 
quantificada da participação das partes na obra. 

 
 

Cláusula 6.ª 
Acompanhamento e monitorização 

 
A execução do presente contrato será 
acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de 
forma contínua, pelos respetivos serviços 
municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, 
trabalho coordenado pelo Gabinete de Intervenção 
Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, 
reuniões conjuntas com a SEGUNDA 
OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto 
do presente contrato. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Incumprimentos e consequências 

 
1. Considera-se que existe incumprimento 

contratual, designadamente, quando não 
sejam cumpridas as obrigações da SEGUNDA 
OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 
5.ª do presente contrato. 

 
2. O incumprimento por parte da SEGUNDA 

OUTORGANTE terá como consequência um 
corte nas verbas a transferir mensalmente 
pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do 
Acordo de Execução e Contrato 
Interadministrativo assinados a 16 de abril de 
2018), até ao valor máximo definido na 
cláusula 4.ª do presente contrato. 

 
 

Cláusula 8.ª 
Resolução e cessação do contrato 

 
1. As partes podem resolver o contrato por 

incumprimento da contraparte ou por razões 
de relevante interesse público devidamente 
fundamentado. 

 

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

 
3. A resolução é concretizada mediante ofício 

registado remetido ao outro outorgante. 
 
4. O contrato pode cessar por caducidade, 

revogação ou resolução, nos termos previstos 
na lei. 

 
 

Cláusula 9.ª 
Informação ao Munícipe 

 
Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e 
divulgar a concretização do investimento previsto 
de acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 
 

Cláusula 10.ª 
Entrada em vigor e período de vigência 

 
O presente contrato entra em vigor com a 
assinatura do mesmo. 
O período de vigência do presente contrato é de 
um ano, contado a partir da data da sua entrada 
em vigor. 

 
 

Loures, ___ de __________ de 2019. 
 
 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE 
 

O Presidente da Câmara 
(Bernardino José Torrão Soares) 

 
 
 

Pela SEGUNDA OUTORGANTE 
 

O Presidente da Junta 
(___________________) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de concessão de autorização para 
celebração do Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
- Investimento, na União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho, para execução de parque 
de lazer na Vila de Prior Velho. 
 
(Autorização nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 368/2019 

 
[Aprovada na 41.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 3 de julho de 2019] 

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

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

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

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

 
C. À negociação, celebração, execução e 

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

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

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

 
 

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

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

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

 
I. Constituem atribuições do Município de 

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

 
J. A celebração de contratos administrativos 

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

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

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

 
L. A União das Freguesias de Sacavém e Prior 

Velho, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do contrato 
interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de execução de 
parque de lazer na Vila de Prior Velho; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais - 
alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

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

 
 

Loures, 26 de junho de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE INVESTIMENTO 

 
- UNIÃO DAS FREGUESIAS 

DE SACAVÉM E PRIOR VELHO - 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público n.º 501294996 com sede na Praça da 
Liberdade, neste ato representado por…,  
 
adiante designado como PRIMEIRO 
OUTORGANTE 
 
e 
 
União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, 
pessoa coletiva de direito público n.º 510839355, 
com sede em Largo 1.º de Maio, n.º 1, 2685-099 
Sacavém, neste ato representada por ..… , 
 
adiante designado como SEGUNDA 
OUTORGANTE. 
 
 
Considerando que: 
 
• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

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

 
• Os contratos interadministrativos visam regular 

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

 
• À negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público; 
e da necessidade e suficiência dos recursos; 
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• A par das regras estabelecidas pelo regime 
jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo; 

 

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

 

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

 

• No atual contexto, importa rentabilizar os 
meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas; 

 

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

 

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

 

• A celebração de contratos administrativos 
adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados encontra-se prevista no n.º 5, da 
cláusula 18.ª do Contrato Interadministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018; 

• A União das Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do contrato 
interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de execução de 
parque de lazer na Vila de Prior Velho; 

 
• Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
• Que a celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das assembleias de 
freguesia, quer das assembleias municipais - 
[alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 
25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

 
• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a 

Assembleia de Freguesia autorizaram a 
celebração do presente Contrato 
Interadministrativo nas suas reuniões de 
__/__/2019 e __/__/2019, respetivamente. 

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

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto do contrato 

 
O presente contrato tem por objeto estabelecer 
mecanismos de cooperação entre os outorgantes 
com vista à execução de parque de lazer na Vila 
de Prior Velho. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Competências do primeiro outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram 
obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 
 
a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra 

em estreita ligação com a SEGUNDA 
OUTORGANTE; 

 
b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE 

os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a 
assinatura do presente contrato. 
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Cláusula 3.ª 
Competências da segunda outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram 
obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 
 
a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos 

projetos, peças desenhadas, escritas e 
procedimentos com vista à abertura dos 
concursos públicos ou procedimentos 
administrativos necessários à realização das 
obras e respetiva fiscalização, de acordo com 
os pareceres técnicos e licenciamentos 
emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de 
acordo com as suas competências; 

 
b) Proceder à adjudicação das eventuais 

empreitadas e celebração dos contratos 
necessários e relativos às obras a realizar; 

 
c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a 

data de início dos trabalhos objeto do presente 
contrato; 

 
d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à 

fiscalização da eventual empreitada relativa à 
intervenção objeto do presente contrato; 

 
e) Promover todas as ações que garantam o 

cumprimento das condições contratadas; 
 
f) Assegurar o cumprimento das boas regras de 

arte na execução dos trabalhos de construção, 
independentemente dos mesmos serem 
realizados por meios próprios e/ou 
subcontratados; 

 
g) Informar por escrito o PRIMEIRO 

OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na 
execução dos trabalhos objeto do presente 
contrato, em virtude de qualquer facto 
imputável a terceiros, a fim de aquela ficar 
habilitada a tomar as providências que 
estejam ao seu alcance; 

 
h) Assumir a reparação e a indemnização de 

todos os prejuízos que, por motivos que lhe 
sejam imputáveis e que resultem da própria 
natureza dos trabalhos, sejam sofridos por 
terceiros, em consequência do seu modo de 
execução, da atuação dos funcionários e do 
deficiente comportamento ou da falta de 
segurança, materiais e equipamentos; 

 
i) Assumir todos os danos causados no decorrer 

da execução dos trabalhos objeto do presente 
contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que 
sejam de natureza humana ou material, 
devendo reparar com urgência, e à sua custa, 

os danos que venham a ocorrer. Qualquer 
ocorrência desta natureza deverá ser 
comunicada por escrito ao Gabinete de 
Intervenção Local, para que seja registada; 

 
j) Realizar os trabalhos objeto do presente 

contrato sem qualquer quebra de continuidade 
ou qualidade da execução dos mesmos ainda 
que, para tal, tenha de recorrer a situações 
alternativas; 

 
k) Executar alterações necessárias aos traçados 

de redes de concessionárias de 
infraestruturas; 

 
l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE 

no acompanhamento e controlo do exato e 
pontual cumprimento do presente contrato, 
prestando todas as informações necessárias à 
sua boa execução; 

 
m) Apresentar um relatório final de execução dos 

trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto 
do presente contrato; 

 
n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou 

outros que venham a ser solicitados pelo 
PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do 
objeto do presente contrato; 

 
o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito 

cumprimento da lei e dos regulamentos 
aplicáveis, os recursos financeiros, tendo em 
conta o objeto do presente contrato. 

 
 

Cláusula 4.ª 
Recursos financeiros 

 
O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a 
SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 
36.173,46 € para execução do objeto do presente 
contrato. 

 
 

Cláusula 5.ª 
Publicitação da obra 

 
A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar 
no local da obra uma placa identificativa da 
mesma e que contenha menção expressa e 
quantificada da participação das partes na obra. 
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Cláusula 6.ª 
Acompanhamento e monitorização 

 
A execução do presente contrato será 
acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de 
forma contínua, pelos respetivos serviços 
municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, 
trabalho coordenado pelo Gabinete de Intervenção 
Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, 
reuniões conjuntas com a SEGUNDA 
OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto 
do presente contrato. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Incumprimentos e consequências 

 
1. Considera-se que existe incumprimento 

contratual, designadamente, quando não 
sejam cumpridas as obrigações da SEGUNDA 
OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 
5.ª do presente contrato. 

 
2. O incumprimento por parte da SEGUNDA 

OUTORGANTE terá como consequência um 
corte nas verbas a transferir mensalmente 
pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do 
Acordo de Execução e Contrato 
Interadministrativo assinados a 16 de abril de 
2018), até ao valor máximo definido na 
cláusula 4.ª do presente contrato. 

 
 

Cláusula 8.ª 
Resolução e cessação do contrato 

 
1. As partes podem resolver o contrato por 

incumprimento da contraparte ou por razões 
de relevante interesse público devidamente 
fundamentado. 

 
2. A resolução deve ser submetida a deliberação 

dos órgãos autárquicos. 
 
3. A resolução é concretizada mediante ofício 

registado remetido ao outro outorgante. 
 
4. O contrato pode cessar por caducidade, 

revogação ou resolução, nos termos previstos 
na lei. 

 
 

Cláusula 9.ª 
Informação ao Munícipe 

 
Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e 
divulgar a concretização do investimento previsto 
de acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

Cláusula 10.ª 
Entrada em vigor e período de vigência 

 
O presente contrato entra em vigor com a 
assinatura do mesmo. 
O período de vigência do presente contrato é de 
um ano, contado a partir da data da sua entrada 
em vigor. 

 
 

Loures, ___ de __________ de 2019. 
 
 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE 
 

O Presidente da Câmara 
(Bernardino José Torrão Soares) 

 
 
 

Pela SEGUNDA OUTORGANTE 
 

O Presidente da Junta 
(___________________) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de concessão de autorização para 
celebração do Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
- Investimento, na União das Freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas, para 
requalificação paisagística do talude da Praceta 
Natália Correia, na Urbanização do Almirante. 
 
(Autorização nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 369/2019 

 
[Aprovada na 41.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 3 de julho de 2019] 

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

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

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

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

 
C. À negociação, celebração, execução e 

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

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

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

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

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

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 
 

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

 
I. Constituem atribuições do Município de 

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

 
J. A celebração de contratos administrativos 

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

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

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

 
L. A União das Freguesias de Santo António dos 

Cavaleiros e Frielas, no âmbito deste 
processo, manifestou interesse na celebração 
do contrato interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de requalificação 
paisagística do talude da Praceta Natália 
Correia, na urbanização do Almirante; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais - 
alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas, conforme minuta em anexo. 

 
 

Loures, 26 de junho de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE INVESTIMENTO 

 
- UNIÃO DAS FREGUESIAS 

DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS 
E FRIELAS - 

 
Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público n.º 501294996 com sede na Praça da 
Liberdade, neste ato representado por…,  
 
adiante designado como PRIMEIRO 
OUTORGANTE 
e 
 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas, pessoa coletiva de direito 
público n.º 510839665, com sede em Rua José 
Afonso, n.º 1 A/B, Torres da Bela Vista, 2660-278 
Santo António dos Cavaleiros, neste ato 
representada por ..… , 
 
adiante designado como SEGUNDA 
OUTORGANTE. 
 
 
Considerando que: 
 
• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

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

no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais; 

 
• Os contratos interadministrativos visam regular 

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

 
• À negociação, celebração, execução e 

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

 
• A par das regras estabelecidas pelo regime 

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

 
• Uma administração local moderna assenta a 

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

 
• O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
• No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas; 
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• As atribuições dos municípios podem ser 
prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual; 

 
• Constituem atribuições do Município de 

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

 
• A celebração de contratos administrativos 

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

 
• A União das Freguesias de Santo António dos 

Cavaleiros e Frielas, no âmbito deste 
processo, manifestou interesse na celebração 
do contrato interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de requalificação 
paisagística do talude da Praceta Natália 
Correia, na urbanização do Almirante; 

 
• Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
• Que a celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das assembleias de 
freguesia, quer das assembleias municipais - 
[alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 
25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

 
• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a 

Assembleia de Freguesia autorizaram a 
celebração do presente Contrato 
Interadministrativo nas suas reuniões de 
__/__/2019 e __/__/2019, respetivamente. 

 
 

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

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto do contrato 

 
O presente contrato tem por objeto estabelecer 
mecanismos de cooperação entre os outorgantes 
com vista à requalificação paisagística do talude 
da Praceta Natália Correia, na urbanização do 
Almirante. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Competências do primeiro outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram 
obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 
 
a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra 

em estreita ligação com a SEGUNDA 
OUTORGANTE; 

 
b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE 

os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a 
assinatura do presente contrato. 

 
 

Cláusula 3.ª 
Competências da segunda outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram 
obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 
 
a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos 

projetos, peças desenhadas, escritas e 
procedimentos com vista à abertura dos 
concursos públicos ou procedimentos 
administrativos necessários à realização das 
obras e respetiva fiscalização, de acordo com 
os pareceres técnicos e licenciamentos 
emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de 
acordo com as suas competências; 

 
b) Proceder à adjudicação das eventuais 

empreitadas e celebração dos contratos 
necessários e relativos às obras a realizar; 

 
c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a 

data de início dos trabalhos objeto do presente 
contrato; 

 
d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à 

fiscalização da eventual empreitada relativa à 
intervenção objeto do presente contrato; 
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e) Promover todas as ações que garantam o 
cumprimento das condições contratadas; 

 
f) Assegurar o cumprimento das boas regras de 

arte na execução dos trabalhos de construção, 
independentemente dos mesmos serem 
realizados por meios próprios e/ou 
subcontratados; 

 
g) Informar por escrito o PRIMEIRO 

OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na 
execução dos trabalhos objeto do presente 
contrato, em virtude de qualquer facto 
imputável a terceiros, a fim de aquela ficar 
habilitada a tomar as providências que 
estejam ao seu alcance; 

 
h) Assumir a reparação e a indemnização de 

todos os prejuízos que, por motivos que lhe 
sejam imputáveis e que resultem da própria 
natureza dos trabalhos, sejam sofridos por 
terceiros, em consequência do seu modo de 
execução, da atuação dos funcionários e do 
deficiente comportamento ou da falta de 
segurança, materiais e equipamentos; 

 
i) Assumir todos os danos causados no decorrer 

da execução dos trabalhos objeto do presente 
contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que 
sejam de natureza humana ou material, 
devendo reparar com urgência, e à sua custa, 
os danos que venham a ocorrer. Qualquer 
ocorrência desta natureza deverá ser 
comunicada por escrito ao Gabinete de 
Intervenção Local, para que seja registada; 

 
j) Realizar os trabalhos objeto do presente 

contrato sem qualquer quebra de continuidade 
ou qualidade da execução dos mesmos ainda 
que, para tal, tenha de recorrer a situações 
alternativas; 

 
k) Executar alterações necessárias aos traçados 

de redes de concessionárias de 
infraestruturas; 

 
l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE 

no acompanhamento e controlo do exato e 
pontual cumprimento do presente contrato, 
prestando todas as informações necessárias à 
sua boa execução; 

 
m) Apresentar um relatório final de execução dos 

trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto 
do presente contrato; 

 
 
 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou 
outros que venham a ser solicitados pelo 
PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do 
objeto do presente contrato; 

 
o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito 

cumprimento da lei e dos regulamentos 
aplicáveis, os recursos financeiros, tendo em 
conta o objeto do presente contrato. 

 
 

Cláusula 4.ª 
Recursos financeiros 

 
O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a 
SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 
12.760,47 € para execução do objeto do presente 
contrato. 

 
 

Cláusula 5.ª 
Publicitação da obra 

 
A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar 
no local da obra uma placa identificativa da 
mesma e que contenha menção expressa e 
quantificada da participação das partes na obra. 

 
 

Cláusula 6.ª 
Acompanhamento e monitorização 

 
A execução do presente contrato será 
acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de 
forma contínua, pelos respetivos serviços 
municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, 
trabalho coordenado pelo Gabinete de Intervenção 
Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, 
reuniões conjuntas com a SEGUNDA 
OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto 
do presente contrato. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Incumprimentos e consequências 

 
1. Considera-se que existe incumprimento 

contratual, designadamente, quando não 
sejam cumpridas as obrigações da SEGUNDA 
OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 
5.ª do presente contrato. 

 
2. O incumprimento por parte da SEGUNDA 

OUTORGANTE terá como consequência um 
corte nas verbas a transferir mensalmente 
pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do 
Acordo de Execução e Contrato 
Interadministrativo assinados a 16 de abril de 
2018), até ao valor máximo definido na 
cláusula 4.ª do presente contrato. 
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Cláusula 8.ª 
Resolução e cessação do contrato 

 
1. As partes podem resolver o contrato por 

incumprimento da contraparte ou por razões 
de relevante interesse público devidamente 
fundamentado. 

 
2. A resolução deve ser submetida a deliberação 

dos órgãos autárquicos. 
 
3. A resolução é concretizada mediante ofício 

registado remetido ao outro outorgante. 
 
4. O contrato pode cessar por caducidade, 

revogação ou resolução, nos termos previstos 
na lei. 

 
 

Cláusula 9.ª 
Informação ao Munícipe 

 
Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e 
divulgar a concretização do investimento previsto 
de acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 
 

Cláusula 10.ª 
Entrada em vigor e período de vigência 

 
O presente contrato entra em vigor com a 
assinatura do mesmo. 
O período de vigência do presente contrato é de 
um ano, contado a partir da data da sua entrada 
em vigor. 

 
 

Loures, ___ de __________ de 2019. 
 
 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE 
 

O Presidente da Câmara 
(Bernardino José Torrão Soares) 

 
 
 

Pela SEGUNDA OUTORGANTE 
 

O Presidente da Junta 
(___________________) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 

Proposta de concessão de autorização para 
celebração do Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
- Investimento, na União das Freguesias de Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, para 
construção de um parque urbano no Bairro do 
Cativo. 
 
(Autorização nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 370/2019 

 
[Aprovada na 41.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 3 de julho de 2019] 

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

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

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

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

 
C. À negociação, celebração, execução e 

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

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo; 
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E. Uma administração local moderna assenta a 
sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações; 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

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

 
I. Constituem atribuições do Município de 

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

 
J. A celebração de contratos administrativos 

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

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2019, decidiu prever uma 
verba de 800.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias do concelho para a realização de 

investimentos em espaço público, da 
competência do município, sob proposta das 
freguesias; 

 
L. A União das Freguesias de Santa Iria de 

Azóia, São João da Talha e Bobadela, no 
âmbito deste processo, manifestou interesse 
na celebração do contrato interadministrativo 
adicional, tendo apresentado a proposta de 
construção de um parque urbano no Bairro do 
Cativo; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais - 
alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

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

 
 

Loures, 26 de junho de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE INVESTIMENTO 

 
- UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE SANTA IRIA DE AZÓIA, 

SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA - 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público n.º 501294996 com sede na Praça da 
Liberdade, neste ato representado por…,  
 
adiante designado como PRIMEIRO 
OUTORGANTE 
 
e 
 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, pessoa coletiva de 
direito público n.º 510839533, com sede em 
Praceta Aviador Plácido de Abreu, n.º 7 A, 2690-
521 Santa Iria de Azóia, neste ato representada 
por ..… , 
 
adiante designado como SEGUNDA 
OUTORGANTE. 
 
 
Considerando que: 
 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

• No atual contexto, importa rentabilizar os 
meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas; 

 

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

 

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

 

• A celebração de contratos administrativos 
adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados encontra-se prevista no n.º 5, da 
cláusula 18.ª do Contrato Interadministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018; 
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• A União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, no 
âmbito deste processo, manifestou interesse 
na celebração do contrato interadministrativo 
adicional, tendo apresentado a proposta de 
construção de um parque urbano no Bairro do 
Cativo; 

 
• Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
• Que a celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das assembleias de 
freguesia, quer das assembleias municipais - 
[alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 
25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

 
• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a 

Assembleia de Freguesia autorizaram a 
celebração do presente Contrato 
Interadministrativo nas suas reuniões de 
__/__/2019 e __/__/2019, respetivamente. 

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

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto do contrato 

 
O presente contrato tem por objeto estabelecer 
mecanismos de cooperação entre os outorgantes 
com vista à construção de um parque urbano no 
Bairro do Cativo. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Competências do primeiro outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram 
obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 
 
a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra 

em estreita ligação com a SEGUNDA 
OUTORGANTE; 

 

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

 
 

Cláusula 3.ª 
Competências da segunda outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram 
obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 
 
a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos 

projetos, peças desenhadas, escritas e 
procedimentos com vista à abertura dos 
concursos públicos ou procedimentos 
administrativos necessários à realização das 
obras e respetiva fiscalização, de acordo com 
os pareceres técnicos e licenciamentos 
emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de 
acordo com as suas competências; 

 
b) Proceder à adjudicação das eventuais 

empreitadas e celebração dos contratos 
necessários e relativos às obras a realizar; 

 
c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a 

data de início dos trabalhos objeto do presente 
contrato; 

 
d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à 

fiscalização da eventual empreitada relativa à 
intervenção objeto do presente contrato; 

 
e) Promover todas as ações que garantam o 

cumprimento das condições contratadas; 
 
f) Assegurar o cumprimento das boas regras de 

arte na execução dos trabalhos de construção, 
independentemente dos mesmos serem 
realizados por meios próprios e/ou 
subcontratados; 

 
g) Informar por escrito o PRIMEIRO 

OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na 
execução dos trabalhos objeto do presente 
contrato, em virtude de qualquer facto 
imputável a terceiros, a fim de aquela ficar 
habilitada a tomar as providências que 
estejam ao seu alcance; 

 
h) Assumir a reparação e a indemnização de 

todos os prejuízos que, por motivos que lhe 
sejam imputáveis e que resultem da própria 
natureza dos trabalhos, sejam sofridos por 
terceiros, em consequência do seu modo de 
execução, da atuação dos funcionários e do 
deficiente comportamento ou da falta de 
segurança, materiais e equipamentos; 
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i) Assumir todos os danos causados no decorrer 
da execução dos trabalhos objeto do presente 
contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que 
sejam de natureza humana ou material, 
devendo reparar com urgência, e à sua custa, 
os danos que venham a ocorrer. Qualquer 
ocorrência desta natureza deverá ser 
comunicada por escrito ao Gabinete de 
Intervenção Local, para que seja registada; 

 
j) Realizar os trabalhos objeto do presente 

contrato sem qualquer quebra de continuidade 
ou qualidade da execução dos mesmos ainda 
que, para tal, tenha de recorrer a situações 
alternativas; 

 
k) Executar alterações necessárias aos traçados 

de redes de concessionárias de 
infraestruturas; 

 
l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE 

no acompanhamento e controlo do exato e 
pontual cumprimento do presente contrato, 
prestando todas as informações necessárias à 
sua boa execução; 

 
m) Apresentar um relatório final de execução dos 

trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto 
do presente contrato; 

 
n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou 

outros que venham a ser solicitados pelo 
PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do 
objeto do presente contrato; 

 
o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito 

cumprimento da lei e dos regulamentos 
aplicáveis, os recursos financeiros, tendo em 
conta o objeto do presente contrato. 

 
 

Cláusula 4.ª 
Recursos financeiros 

 
O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a 
SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 
54.775,62 € para execução do objeto do presente 
contrato. 

 
 

Cláusula 5.ª 
Publicitação da obra 

 
A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar 
no local da obra uma placa identificativa da 
mesma e que contenha menção expressa e 
quantificada da participação das partes na obra. 

 
 

Cláusula 6.ª 
Acompanhamento e monitorização 

 
A execução do presente contrato será 
acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de 
forma contínua, pelos respetivos serviços 
municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, 
trabalho coordenado pelo Gabinete de Intervenção 
Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, 
reuniões conjuntas com a SEGUNDA 
OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto 
do presente contrato. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Incumprimentos e consequências 

 
1. Considera-se que existe incumprimento 

contratual, designadamente, quando não 
sejam cumpridas as obrigações da SEGUNDA 
OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 
5.ª do presente contrato. 

 
2. O incumprimento por parte da SEGUNDA 

OUTORGANTE terá como consequência um 
corte nas verbas a transferir mensalmente 
pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do 
Acordo de Execução e Contrato 
Interadministrativo assinados a 16 de abril de 
2018), até ao valor máximo definido na 
cláusula 4.ª do presente contrato. 

 
 

Cláusula 8.ª 
Resolução e cessação do contrato 

 
1. As partes podem resolver o contrato por 

incumprimento da contraparte ou por razões 
de relevante interesse público devidamente 
fundamentado. 

 
2. A resolução deve ser submetida a deliberação 

dos órgãos autárquicos. 
 
3. A resolução é concretizada mediante ofício 

registado remetido ao outro outorgante. 
 
4. O contrato pode cessar por caducidade, 

revogação ou resolução, nos termos previstos 
na lei. 

 
 

Cláusula 9.ª 
Informação ao Munícipe 

 
Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e 
divulgar a concretização do investimento previsto 
de acordo e ao abrigo do presente contrato. 
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Cláusula 10.ª 
Entrada em vigor e período de vigência 

 
O presente contrato entra em vigor com a 
assinatura do mesmo. 
O período de vigência do presente contrato é de 
um ano, contado a partir da data da sua entrada 
em vigor. 

 
 

Loures, ___ de __________ de 2019. 
 
 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE 
 

O Presidente da Câmara 
(Bernardino José Torrão Soares) 

 
 
 

Pela SEGUNDA OUTORGANTE 
 

O Presidente da Junta 
(___________________) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de concessão de autorização para 
celebração do Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
- Investimento, na União das Freguesias de Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, para 
requalificação do jardim de São João da Talha. 
 
(Autorização nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 371/2019 

 
[Aprovada na 41.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 3 de julho de 2019] 

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

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

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

 
C. À negociação, celebração, execução e 

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

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

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

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

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

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

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

 
I. Constituem atribuições do Município de 

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

 
J. A celebração de contratos administrativos 

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

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

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

 
L. A União das Freguesias de Santa Iria de 

Azóia, São João da Talha e Bobadela, no 
âmbito deste processo, manifestou interesse 
na celebração do contrato interadministrativo 
adicional, tendo apresentado a proposta de 
requalificação do jardim de São João da 
Talha; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais - 
alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
 
 
 
 

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

 
 

Loures, 26 de junho de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE INVESTIMENTO 

 
- UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE SANTA IRIA DE AZÓIA, 

SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA - 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público n.º 501294996 com sede na Praça da 
Liberdade, neste ato representado por…,  
 
adiante designado como PRIMEIRO 
OUTORGANTE 
e 
 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, pessoa coletiva de 
direito público n.º 510839533, com sede em 
Praceta Aviador Plácido de Abreu, n.º 7 A, 2690-
521 Santa Iria de Azóia, neste ato representada 
por ..… , 
 
adiante designado como SEGUNDA 
OUTORGANTE. 
 
 
Considerando que: 
 
• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

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



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 17 
 

11 de JULHO 
de 2019 

 
 
 
 

44 

 

no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às comunidades 
locais; 

 
• Os contratos interadministrativos visam regular 

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

 
• À negociação, celebração, execução e 

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

 
• A par das regras estabelecidas pelo regime 

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

 
• Uma administração local moderna assenta a 

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

 
• O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
• No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 
 

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

 
• Constituem atribuições do Município de 

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

 
• A celebração de contratos administrativos 

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

 
• A União das Freguesias de Santa Iria de 

Azóia, São João da Talha e Bobadela, no 
âmbito deste processo, manifestou interesse 
na celebração do contrato interadministrativo 
adicional, tendo apresentado a proposta de 
requalificação do jardim de São João da 
Talha; 

 
• Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
• Que a celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das assembleias de 
freguesia, quer das assembleias municipais - 
[alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 
25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

 
• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a 

Assembleia de Freguesia autorizaram a 
celebração do presente Contrato 
Interadministrativo nas suas reuniões de 
__/__/2019 e __/__/2019, respetivamente. 

 
 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 17 
 

11 de JULHO 
de 2019 

 
 
 
 

45 

 

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

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto do contrato 

 
O presente contrato tem por objeto estabelecer 
mecanismos de cooperação entre os outorgantes 
com vista à requalificação do jardim de São João 
da Talha. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Competências do primeiro outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram 
obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 
 
a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra 

em estreita ligação com a SEGUNDA 
OUTORGANTE; 

 
b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE 

os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a 
assinatura do presente contrato. 

 
 

Cláusula 3.ª 
Competências da segunda outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram 
obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 
 
a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos 

projetos, peças desenhadas, escritas e 
procedimentos com vista à abertura dos 
concursos públicos ou procedimentos 
administrativos necessários à realização das 
obras e respetiva fiscalização, de acordo com 
os pareceres técnicos e licenciamentos 
emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de 
acordo com as suas competências; 

 
b) Proceder à adjudicação das eventuais 

empreitadas e celebração dos contratos 
necessários e relativos às obras a realizar; 

 
c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a 

data de início dos trabalhos objeto do presente 
contrato; 

 
d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à 

fiscalização da eventual empreitada relativa à 
intervenção objeto do presente contrato; 

 

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

 
f) Assegurar o cumprimento das boas regras de 

arte na execução dos trabalhos de construção, 
independentemente dos mesmos serem 
realizados por meios próprios e/ou 
subcontratados; 

 
g) Informar por escrito o PRIMEIRO 

OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na 
execução dos trabalhos objeto do presente 
contrato, em virtude de qualquer facto 
imputável a terceiros, a fim de aquela ficar 
habilitada a tomar as providências que 
estejam ao seu alcance; 

 
h) Assumir a reparação e a indemnização de 

todos os prejuízos que, por motivos que lhe 
sejam imputáveis e que resultem da própria 
natureza dos trabalhos, sejam sofridos por 
terceiros, em consequência do seu modo de 
execução, da atuação dos funcionários e do 
deficiente comportamento ou da falta de 
segurança, materiais e equipamentos; 

 
i) Assumir todos os danos causados no decorrer 

da execução dos trabalhos objeto do presente 
contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que 
sejam de natureza humana ou material, 
devendo reparar com urgência, e à sua custa, 
os danos que venham a ocorrer. Qualquer 
ocorrência desta natureza deverá ser 
comunicada por escrito ao Gabinete de 
Intervenção Local, para que seja registada; 

 
j) Realizar os trabalhos objeto do presente 

contrato sem qualquer quebra de continuidade 
ou qualidade da execução dos mesmos ainda 
que, para tal, tenha de recorrer a situações 
alternativas; 

 
k) Executar alterações necessárias aos traçados 

de redes de concessionárias de 
infraestruturas; 

 
l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE 

no acompanhamento e controlo do exato e 
pontual cumprimento do presente contrato, 
prestando todas as informações necessárias à 
sua boa execução; 

 
m) Apresentar um relatório final de execução dos 

trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto 
do presente contrato; 
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n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou 
outros que venham a ser solicitados pelo 
PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do 
objeto do presente contrato; 

 
o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito 

cumprimento da lei e dos regulamentos 
aplicáveis, os recursos financeiros, tendo em 
conta o objeto do presente contrato. 

 
 

Cláusula 4.ª 
Recursos financeiros 

 
O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a 
SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 
54.775,63 € para execução do objeto do presente 
contrato. 

 
 

Cláusula 5.ª 
Publicitação da obra 

 
A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar 
no local da obra uma placa identificativa da 
mesma e que contenha menção expressa e 
quantificada da participação das partes na obra. 

 
 

Cláusula 6.ª 
Acompanhamento e monitorização 

 
A execução do presente contrato será 
acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de 
forma contínua, pelos respetivos serviços 
municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, 
trabalho coordenado pelo Gabinete de Intervenção 
Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, 
reuniões conjuntas com a SEGUNDA 
OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto 
do presente contrato. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Incumprimentos e consequências 

 
1. Considera-se que existe incumprimento 

contratual, designadamente, quando não 
sejam cumpridas as obrigações da SEGUNDA 
OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 
5.ª do presente contrato. 

 
2. O incumprimento por parte da SEGUNDA 

OUTORGANTE terá como consequência um 
corte nas verbas a transferir mensalmente 
pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do 
Acordo de Execução e Contrato 
Interadministrativo assinados a 16 de abril de 
2018), até ao valor máximo definido na 
cláusula 4.ª do presente contrato. 

Cláusula 8.ª 
Resolução e cessação do contrato 

 
1. As partes podem resolver o contrato por 

incumprimento da contraparte ou por razões 
de relevante interesse público devidamente 
fundamentado. 

 
2. A resolução deve ser submetida a deliberação 

dos órgãos autárquicos. 
 
3. A resolução é concretizada mediante ofício 

registado remetido ao outro outorgante. 
 
4. O contrato pode cessar por caducidade, 

revogação ou resolução, nos termos previstos 
na lei. 

 
 

Cláusula 9.ª 
Informação ao Munícipe 

 
Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e 
divulgar a concretização do investimento previsto 
de acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 
Cláusula 10.ª 

Entrada em vigor e período de vigência 
 

O presente contrato entra em vigor com a 
assinatura do mesmo. 
O período de vigência do presente contrato é de 
um ano, contado a partir da data da sua entrada 
em vigor. 

 
 

Loures, ___ de __________ de 2019. 
 
 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE 
 

O Presidente da Câmara 
(Bernardino José Torrão Soares) 

 
 
 

Pela SEGUNDA OUTORGANTE 
 

O Presidente da Junta 
(___________________) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de concessão de autorização para 
celebração do Contrato Interadministrativo de 
delegação de competências da Câmara Municipal 
- Investimento, na União das Freguesias de Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, para 
requalificação do jardim central da Bobadela. 
 
(Autorização nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro) 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 372/2019 

 
[Aprovada na 41.ª Reunião Extraordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 3 de julho de 2019] 

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

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

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

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

 
C. À negociação, celebração, execução e 

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

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

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

 
 

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

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

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

 
I. Constituem atribuições do Município de 

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

 
J. A celebração de contratos administrativos 

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

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

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

 
L. A União das Freguesias de Santa Iria de 

Azóia, São João da Talha e Bobadela, no 
âmbito deste processo, manifestou interesse 
na celebração do contrato interadministrativo 
adicional, tendo apresentado a proposta de 
requalificação do jardim central da Bobadela; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais - 
alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea m) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

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

 
 

Loures, 26 de junho de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 
DE INVESTIMENTO 

 
- UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE SANTA IRIA DE AZÓIA, 

SÃO JOÃO DA TALHA E BOBADELA - 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público n.º 501294996 com sede na Praça da 
Liberdade, neste ato representado por…,  
 
adiante designado como PRIMEIRO 
OUTORGANTE 
 
e 
 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, pessoa coletiva de 
direito público n.º 510839533, com sede em 
Praceta Aviador Plácido de Abreu, n.º 7 A, 2690-
521 Santa Iria de Azóia, neste ato representada 
por ..… , 
 
adiante designado como SEGUNDA 
OUTORGANTE. 
 
 
Considerando que: 
 

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

 

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

 

• À negociação, celebração, execução e 
cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público; 
e da necessidade e suficiência dos recursos; 
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• A par das regras estabelecidas pelo regime 
jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo; 

 

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

 

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

 

• No atual contexto, importa rentabilizar os 
meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas; 

 

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

 

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

 

• A celebração de contratos administrativos 
adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados encontra-se prevista no n.º 5, da 
cláusula 18.ª do Contrato Interadministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018; 

• A União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, no 
âmbito deste processo, manifestou interesse 
na celebração do contrato interadministrativo 
adicional, tendo apresentado a proposta de 
requalificação do jardim central da Bobadela; 

 
• Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
• Que a celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das assembleias de 
freguesia, quer das assembleias municipais - 
[alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 
25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

 
• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a 

Assembleia de Freguesia autorizaram a 
celebração do presente Contrato 
Interadministrativo nas suas reuniões de 
__/__/2019 e __/__/2019, respetivamente. 

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

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto do contrato 

 
O presente contrato tem por objeto estabelecer 
mecanismos de cooperação entre os outorgantes 
com vista à requalificação do jardim central da 
Bobadela. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Competências do primeiro outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram 
obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 
 
a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra 

em estreita ligação com a SEGUNDA 
OUTORGANTE; 

 
b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE 

os encargos previstos na cláusula 4.ª, após a 
assinatura do presente contrato. 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 17 
 

11 de JULHO 
de 2019 

 
 
 
 

50 

 

Cláusula 3.ª 
Competências da segunda outorgante 

 
Ao abrigo do presente contrato, configuram 
obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 
 
a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos 

projetos, peças desenhadas, escritas e 
procedimentos com vista à abertura dos 
concursos públicos ou procedimentos 
administrativos necessários à realização das 
obras e respetiva fiscalização, de acordo com 
os pareceres técnicos e licenciamentos 
emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de 
acordo com as suas competências; 

 
b) Proceder à adjudicação das eventuais 

empreitadas e celebração dos contratos 
necessários e relativos às obras a realizar; 

 
c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a 

data de início dos trabalhos objeto do presente 
contrato; 

 
d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à 

fiscalização da eventual empreitada relativa à 
intervenção objeto do presente contrato; 

 
e) Promover todas as ações que garantam o 

cumprimento das condições contratadas; 
 
f) Assegurar o cumprimento das boas regras de 

arte na execução dos trabalhos de construção, 
independentemente dos mesmos serem 
realizados por meios próprios e/ou 
subcontratados; 

 
g) Informar por escrito o PRIMEIRO 

OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na 
execução dos trabalhos objeto do presente 
contrato, em virtude de qualquer facto 
imputável a terceiros, a fim de aquela ficar 
habilitada a tomar as providências que 
estejam ao seu alcance; 

 
h) Assumir a reparação e a indemnização de 

todos os prejuízos que, por motivos que lhe 
sejam imputáveis e que resultem da própria 
natureza dos trabalhos, sejam sofridos por 
terceiros, em consequência do seu modo de 
execução, da atuação dos funcionários e do 
deficiente comportamento ou da falta de 
segurança, materiais e equipamentos; 

 
i) Assumir todos os danos causados no decorrer 

da execução dos trabalhos objeto do presente 
contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que 
sejam de natureza humana ou material, 
devendo reparar com urgência, e à sua custa, 

os danos que venham a ocorrer. Qualquer 
ocorrência desta natureza deverá ser 
comunicada por escrito ao Gabinete de 
Intervenção Local, para que seja registada; 

 
j) Realizar os trabalhos objeto do presente 

contrato sem qualquer quebra de continuidade 
ou qualidade da execução dos mesmos ainda 
que, para tal, tenha de recorrer a situações 
alternativas; 

 
k) Executar alterações necessárias aos traçados 

de redes de concessionárias de 
infraestruturas; 

 
l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE 

no acompanhamento e controlo do exato e 
pontual cumprimento do presente contrato, 
prestando todas as informações necessárias à 
sua boa execução; 

 
m) Apresentar um relatório final de execução dos 

trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto 
do presente contrato; 

 
n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou 

outros que venham a ser solicitados pelo 
PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do 
objeto do presente contrato; 

 
o) Aplicar e administrar, de boa-fé e no estrito 

cumprimento da lei e dos regulamentos 
aplicáveis, os recursos financeiros, tendo em 
conta o objeto do presente contrato. 

 
 

Cláusula 4.ª 
Recursos financeiros 

 
O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a 
SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 
54.775,62 € para execução do objeto do presente 
contrato. 

 
 

Cláusula 5.ª 
Publicitação da obra 

 
A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar 
no local da obra uma placa identificativa da 
mesma e que contenha menção expressa e 
quantificada da participação das partes na obra. 
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Cláusula 6.ª 
Acompanhamento e monitorização 

 
A execução do presente contrato será 
acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de 
forma contínua, pelos respetivos serviços 
municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, 
trabalho coordenado pelo Gabinete de Intervenção 
Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, 
reuniões conjuntas com a SEGUNDA 
OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto 
do presente contrato. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Incumprimentos e consequências 

 
1. Considera-se que existe incumprimento 

contratual, designadamente, quando não 
sejam cumpridas as obrigações da SEGUNDA 
OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 
5.ª do presente contrato. 

 
2. O incumprimento por parte da SEGUNDA 

OUTORGANTE terá como consequência um 
corte nas verbas a transferir mensalmente 
pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do 
Acordo de Execução e Contrato 
Interadministrativo assinados a 16 de abril de 
2018), até ao valor máximo definido na 
cláusula 4.ª do presente contrato. 

 
 

Cláusula 8.ª 
Resolução e cessação do contrato 

 
1. As partes podem resolver o contrato por 

incumprimento da contraparte ou por razões 
de relevante interesse público devidamente 
fundamentado. 

 
2. A resolução deve ser submetida a deliberação 

dos órgãos autárquicos. 
 
3. A resolução é concretizada mediante ofício 

registado remetido ao outro outorgante. 
 
4. O contrato pode cessar por caducidade, 

revogação ou resolução, nos termos previstos 
na lei. 

 
 

Cláusula 9.ª 
Informação ao Munícipe 

 
Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e 
divulgar a concretização do investimento previsto 
de acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

Cláusula 10.ª 
Entrada em vigor e período de vigência 

 
O presente contrato entra em vigor com a 
assinatura do mesmo. 
O período de vigência do presente contrato é de 
um ano, contado a partir da data da sua entrada 
em vigor. 

 
 

Loures, ___ de __________ de 2019. 
 
 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE 
 

O Presidente da Câmara 
(Bernardino José Torrão Soares) 

 
 
 

Pela SEGUNDA OUTORGANTE 
 

O Presidente da Junta 
(___________________) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

A Sessão terminou às 23h50. 
 
 
 


