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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

42.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 17 de julho de 2019 

 
 
 

PRESENÇAS 
 

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

Bernardo Lopes 
 
• Maria Teresa Gomes Figueiredo Gomes 
 
• Maria Arlete Rodrigues Augusto Barata Simão 
 
• Ivone de Fátima da Cunha Gonçalves 
 
 
 
Senhores Vereadores: 
 
• Tiago Farinha Matias 
 
• Gonçalo Filipe Vintém Caroço 
 
• António Manuel Lopes Marcelino 
 
• Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho 
 
• João Manuel Ferreira Calado 

 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Justificadas as faltas da Sr.ª Vereadora Maria Rita 
Colaço leão e do Sr. Vereador Nuno Ricardo 
Conceição Dias à presente Reunião. 

 

AMBIENTE 
 

Proposta de celebração de Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
Associação de Beneficiários de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 381/2019 

 

Considerando que: 
 

A. As áreas agrícolas e agroflorestais do 
Município de Loures, principalmente no âmbito 
das culturas temporárias e áreas agrícolas 
heterogéneas, ocupam aproximadamente 
7.491 hectares, correspondendo a 27% da 
área total municipal, enquanto as zonas 
húmidas e os corpos de água ocupam, 
conjuntamente, cerca de 336 hectares, 
representando aproximadamente 2% da área 
do concelho; 

 

B. A Diretiva-Quadro da Água (DQA, Diretiva 
2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro), transposta para 
a ordem jurídica nacional pela Lei da Água, 
aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, com a sua última redação dada 
pela Lei n.º 44/2017, de 19 de junho, 
estabelece um enquadramento de ação 
comunitária para a proteção das águas de 
superfície interiores, das águas de transição, 
das águas costeiras e das águas 
subterrâneas, estipulando como objetivos 
ambientais o bom estado ou o bom potencial 
ecológico das massas de água; 

 

C. No mesmo âmbito e em cumprimento do 
disposto pela Diretiva 2007/60/CE, do 
Parlamento e do Conselho, de 23 de outubro, 
transposta para o ordenamento jurídico 
nacional através do Decreto-Lei n.º 111/2010, 
de 22 de outubro, resultou da avaliação dos 
prejuízos provocados pelas cheias e da 
análise do fenómeno e dos procedimentos de 
mitigação e adaptação, a validação de uma 
estratégia para diminuir as vulnerabilidades ao 
risco, tendo sido desenvolvidos pela Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), Planos de 
Gestão de Riscos e Inundações (PGRI); 

 

D. As intervenções de requalificação, 
renaturalização e estabilização das linhas de 
água são, a par com as obras de fomento 
hidroagrícola, fundamentais para o 
desenvolvimento integrado e sustentado e de 
reabilitação territorial e ambiental, proteção e 
promoção da biodiversidade e dos 
ecossistemas e para a proteção de pessoas e 
bens; 
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E. O Aproveitamento Hidroagrícola de Loures 
(AHL) corresponde à obra de defesa e enxugo 
que beneficia cerca de 700 hectares no 
concelho de Loures, numa área de grande 
sensibilidade e que drena grandes áreas 
envolventes através de uma complexa rede de 
valas, diques e bacias de amortecimento 
exteriores, permitindo a utilização dos solos 
para fins agrícolas, para além de, em 
situações de risco, ser determinante para a 
defesa de áreas envolventes, evitando danos 
materiais e humanos, pelo que o seu papel na 
drenagem e amortecimento de cheias se 
revela também fundamental e estratégico para 
a segurança de pessoas e bens; 

 
F. A gestão do AHL está a cargo da Associação 

de Beneficiários de Loures (ABL), regulada 
pelo Decreto Regulamentar n.º 84/82, de 4 de 
novembro e tutelada pela DGADR; 

 
G. A manutenção das obras de fomento e o 

desempenho das funções do próprio AHIL 
depende, em larga medida, da capacidade de 
manutenção das linhas de água que confluem 
na área do Aproveitamento, pelo que se revela 
da máxima importância implementar um 
modelo de intervenção e gestão concertadas 
entre a ABL e o Município; 

 
H. Ao longo dos últimos 10 anos o Município de 

Loures e a ABL mantiveram uma parceria de 
atuação, assente na experiência desta última, 
e numa gestão conjunta das linhas de água do 
concelho e de complementaridade da 
intervenção da ABL no âmbito do AHL, 
permitido garantir o regime de escoamento 
das linhas de água, a preservação de obras de 
fomento e a segurança coletiva na prevenção 
de cenários de cheias em zonas críticas; 

 
I. Decorridos 10 anos de gestão conjunta e 

atendendo às recentes alterações no 
paradigma da gestão de linhas de água e às 
crescentes preocupações com a proteção de 
pessoas e bens, importa estabelecer uma 
parceria estratégica entre o Município e a ABL, 
de forma a potenciar e a partilhar o 
conhecimento já adquirido e a incrementar 
técnicas e intervenções nas linhas de água, 
sob a égide da sustentabilidade, promovendo 
ações de apoio mútuo e contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida dos munícipes 
do concelho de Loures. 

 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto pelas alíneas o) e t) do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
com as últimas alterações introduzidas pela Lei n.º 
50/2018, de 16 de agosto, aprovar a proposta de 
Protocolo de Colaboração anexa, a celebrar entre 
o Município de Loures e a Associação de 
Beneficiários de Loures. 

 
 

Loures, 26 de junho de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

Entre 
 
Município de Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, em 
Loures, neste ato representado pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal, Bernardino 
Soares, com poderes para o ato nos termos 
legais, adiante designado por “Município de 
Loures” ou Primeiro Outorgante 
 
e 
 
Associação de Beneficiários de Loures, com sede 
na Rua do Funchal, n.º 49, Fanqueiro, 2670-346 
Loures, pessoa coletiva de tipo associativo de 
utilidade pública, n.º 501081526, neste ato 
representada pelos membros da Direção Vítor 
Caliça, Gregório Silva e Joaquim Lopes, adiante 
designada por “ABL” ou Segunda Outorgante. 
 
Individualmente designadas por “Parte” e 
conjuntamente designadas por “Partes”. 
 
 
Considerando que: 
 
A) Em termos de ocupação e uso do solo, as 

áreas agrícolas e agroflorestais do Município 
de Loures, ocupam aproximadamente 7.491 
hectares, maioritariamente compostos por 
culturas temporárias e áreas agrícolas 
heterogéneas distribuídas por todo o concelho, 
correspondendo a 27% da área total 
municipal; 
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B) Por sua vez, as zonas húmidas estendem-se 
por cerca de 200 hectares e os corpos de 
água por 136 hectares, que, no conjunto, 
representam aproximadamente 2% da área do 
concelho; 

 
C) A Diretiva-Quadro da Água (DQA, Diretiva 

2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro), transposta para 
a ordem jurídica nacional pela Lei da Água, 
aprovada pela Lei n.º 58/2005, de 29 de 
dezembro, com a sua última redação dada 
pela Lei n.º 44/2017, de 19 de junho, 
estabelece um enquadramento de ação 
comunitária para a proteção das águas de 
superfície interiores, das águas de transição, 
das águas costeiras e das águas 
subterrâneas, estipulando como objetivos 
ambientais o bom estado ou o bom potencial 
ecológico das massas de água; 

 
D) No mesmo âmbito e em cumprimento do 

disposto pela Diretiva 2007/60/CE, do 
Parlamento e do Conselho, de 23 de outubro, 
que estabeleceu o quadro para a avaliação e 
gestão dos riscos de inundações, a fim de 
reduzir as consequências associadas às 
inundações e prejudiciais para a saúde 
humana, o ambiente, o património cultural e as 
atividades económicas e transposta para o 
ordenamento jurídico nacional através do 
Decreto-Lei n.º 111/2010, de 22 de outubro, 
resultou da avaliação dos prejuízos 
provocados pelas cheias e da análise do 
fenómeno e dos procedimentos de mitigação e 
adaptação, a validação de uma estratégia para 
diminuir as vulnerabilidades ao risco, tendo 
sido desenvolvidos pela Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA), Planos de Gestão de 
Riscos e Inundações (PGRI); 

 
E) A legislação nacional e comunitária no âmbito 

da limpeza, desmatação, desobstrução e 
valorização de linhas de água, funciona como 
um instrumento de fomento de um processo 
que pode e deve contribuir para a melhoria 
integrada dos recursos hídricos nas suas 
múltiplas funções, criando oportunidades de 
desenvolvimento integrado e sustentado e de 
reabilitação territorial e ambiental, proteção e 
promoção da biodiversidade e dos 
ecossistemas; 

 
F) As intervenções de requalificação, 

renaturalização e estabilização das linhas de 
água são, a par com as obras de fomento 
hidroagrícola, fundamentais para o 
desenvolvimento económico-social do 
Município e para a proteção de pessoas e 

bens, motivando o setor agrário para a 
renovação progressiva das bases 
fundamentais das obras, estruturas, usos e 
aproveitamento, classificadas em função do 
seu interesse e grau de impacte coletivo, 
conforme previsto no Decreto-Lei n.º 269/82, 
de 10 de julho, republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 86/2002, de 6 de abril e alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 169/2005, de 26 de setembro; 

 
G) O Aproveitamento Hidroagrícola de Loures 

(AHL) corresponde à obra de defesa e enxugo 
que beneficia cerca de 700 hectares, numa 
área de grande sensibilidade e que drena 
grandes áreas envolventes através de uma 
complexa rede de valas, diques e bacias de 
amortecimento exteriores, permitindo a 
utilização dos solos para fins agrícolas, para 
além de, em situações de risco, ser 
determinante para a defesa de áreas 
envolventes, evitando danos materiais e 
humanos, pelo que o seu papel na drenagem 
e amortecimento de cheias se revela também 
fundamental e estratégico para a segurança 
de pessoas e bens; 

 
H) A gestão do AHL está a cargo da Associação 

de Beneficiários de Loures (ABL), regulada 
pelo Decreto Regulamentar n.º 84/82, de 4 de 
novembro e tutelada pela DGADR; 

 
I) A manutenção das obras de fomento e o 

desempenho das funções do próprio AHL 
depende, em larga medida, da capacidade de 
manutenção das linhas de água que confluem 
na área do Aproveitamento, pelo que se revela 
da máxima importância implementar um 
modelo de intervenção e gestão concertadas 
entre a ABL e o Município; 

 
J) Ao longo dos últimos 10 anos o Município de 

Loures e a ABL mantiveram uma parceria de 
atuação, assente na experiência da ABL e 
numa gestão conjunta das linhas de água do 
concelho e de complementaridade da 
intervenção da ABL no âmbito do AHL, 
permitido garantir o regime de escoamento 
das linhas de água, a preservação de obras de 
fomento e a segurança coletiva na prevenção 
de cenários de cheias em zonas críticas; 

 
K) Decorridos 10 anos de gestão conjunta e 

atendendo às recentes alterações no 
paradigma da gestão de linhas de água e às 
crescentes preocupações com a proteção de 
pessoas e bens, importa estabelecer uma 
parceria estratégica entre o Município e a ABL, 
de forma a potenciar e a partilhar o 
conhecimento já adquirido e a incrementar 
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técnicas e intervenções nas linhas de água, 
sob a égide da sustentabilidade, promovendo 
ações de apoio mútuo e contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida dos munícipes 
do concelho de Loures. 

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

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto 

 
Pelo presente Protocolo as Partes comprometem-
se a implementar um sistema de colaboração que 
promova: 
 
a. O desenvolvimento de estratégias, programas, 

projetos e/ou iniciativas que proporcionem a 
sustentabilidade hidroagrícola na melhoria do 
desempenho territorial; 

 
b. O interesse mútuo na proteção do património 

natural, nomeadamente na promoção de 
medidas que visem a regeneração, 
renaturalização e reabilitação das linhas de 
água, regularização fluvial e obras de fomento; 

 
c. A conjugação do aproveitamento hidroagrícola 

e da prevenção e controlo de risco de 
inundações, garantindo o normal escoamento 
das massas de água; 

 
d. O controlo eficaz de espécies 

infestantes/invasoras/exóticas; 
 
e. A aplicação de métodos e técnicas 

relacionadas com os respetivos processos e 
procedimentos de atuação profissional, de 
organização e de equipa multidisciplinar face 
às intervenções a realizar nas diversas 
competências de gestão autárquica e de 
gestão associativa. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Obrigações da ABL 

 
1. Para além das competências próprias e 

missão da ABL junto dos seus associados, 
pelo presente Protocolo esta obriga-se a: 

 
a. Realizar trabalhos de limpeza, desmatação, 

desobstrução e valorização de linhas de água 
nos termos definidos nas Cláusulas seguintes, 
designadamente, na alínea c) da Cláusula 3.ª; 

b. Efetuar o reperfilamento e reforço dos taludes 
e diques de defesa contra cheias que 
necessitem dessa intervenção, com 
observância do disposto pela Cláusula 5.ª 
deste Protocolo; 

 
c. Colaborar com os serviços do Município de 

Loures na elaboração de planos, projetos e 
partilha de dados sobre as obras de fomento; 

 
d. Colaborar no planeamento e gestão dos 

recursos hídricos municipais e nas obras 
consideradas de utilidade coletiva; 

 
e. Controlar de forma eficaz a vegetação exótica 

e invasora existente nos leitos e nas margens, 
utilizando as melhores técnicas disponíveis; 

 
f. Implementar técnicas de engenharia natural 

de estabilização de taludes, com sementeira 
de gramíneas de elevado desenvolvimento 
radicular; 

 
g. Partilhar com o Município de Loures a 

informação técnica de que dispõe para 
intervenção nas linhas de água e na Várzea 
de Loures, sempre que solicitado; 

 
h. Desenvolver as intervenções de acordo com o 

Modelo de Intervenção em Linhas de Água em 
anexo. 

 
 
2. Para a operacionalização das obrigações 

assumidas, a ABL compromete-se a cumprir 
um plano de investimento inicial, 
providenciando os seguintes meios durante o 
primeiro ano de vigência do presente 
Protocolo: 

 
a. Um triturador de matos de rotor para máquina 

giratória; 
 
b. Um pulverizador de 600 L de barras com 12 

m; 
 
c. Contratação de uma unidade de trabalho 

como apoio apeado de tarefas de campo. 
 
 

Cláusula 3.ª 
Obrigações do Município de Loures 

 
1. O Município de Loures obriga-se a: 
 
a. Prestar apoio técnico e logístico à ABL 

designadamente no transporte de maquinaria; 
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b. Partilhar a informação cartográfica de que 
disponha e se revele necessária à 
concretização dos trabalhos; 

 
c. Prestar apoio financeiro à ABL, no valor anual 

de 106.860,00 € (cento e seis mil oitocentos e 
sessenta euros), correspondente a: 

 
i. Realização das intervenções identificadas nas 

alíneas a) e b) da Cláusula anterior, 
designadamente de limpeza, desmatação e 
desassoreamento de linhas de água, 
regularização de leitos, reperfilamento e 
reforço de taludes e diques, numa extensão de 
3.500 metros lineares, correspondentes a 
aproximadamente 82.145 m2; 

 
ii. Controlar de forma eficaz a vegetação exótica 

e invasora existente nos leitos e nas margens, 
utilizando as melhores técnicas disponíveis, 
numa área de aproximadamente 140.000 m2; 

 
iii. Estabilização de taludes com recurso a 

técnicas de engenharia natural, com recurso à 
sementeira de gramíneas de elevado 
desenvolvimento radicular ao longo da área 
intervencionada, nos locais a definir por 
ambas as Partes; 

 
 
d. Fornecer à ABL, anualmente, 9750 litros de 

combustível (gasóleo), para máquinas e 
equipamentos mecânicos. 

 
 
2. O apoio financeiro será prestado pelo 

Município através de transferência bancária, 
em tranches trimestrais, após emissão da 
respetiva fatura/nota de débito e validação da 
realização dos trabalhos previstos. 

 
3. O combustível para apoio do funcionamento 

de máquinas e equipamentos mecânicos será 
fornecido pelo Município com a periodicidade 
e de acordo com as necessidades expressas 
pela ABL, até ao limite máximo anual previsto. 

 
 

Cláusula 4.ª 
Zona de intervenção 

 
1. As linhas de água correspondentes à zona de 

intervenção encontram-se identificadas no 
mapa anexo ao presente Protocolo. 

 
2. A zona de intervenção e as linhas de água 

objeto do presente Protocolo poderão ser 
objeto de revisão, de acordo com as 
necessidades e mediante acordo de ambas as 
Partes. 

Cláusula 5.ª 
Controlo de infestantes e sementeira 

 
1. Com vista ao reperfilamento e reforço dos 

taludes e diques de defesa contra cheias, a 
ABL efetuará o controlo de infestantes em 
todas as áreas intervencionadas e estimadas 
em 140.000 m2, após a realização dos 
trabalhos de limpeza, desmatação, 
desobstrução e regularização. 

 
2. Após a realização dos trabalhos de controlo de 

infestantes e respeitando os devidos intervalos 
de segurança a que haja lugar, a ABL, nos 
locais definidos por ambas as Partes, semeará 
azevém (Lolium multiflorum), gramínea de 
elevado desenvolvimento radicular, como 
técnica de engenharia natural, para impedir a 
erosão das margens intervencionadas. 

 
3. O controlo de infestantes deverá respeitar a 

legislação em vigor, designadamente o 
disposto pela Lei n.º 26/2013, de 11 de abril e 
pela Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, bem 
como os termos dos pareceres e autorizações 
emitidos pela APA relativamente à matéria em 
causa. 

 
 

Cláusula 6.ª 
Plano de Intervenções 

 
1. Para a operacionalização dos termos deste 

Protocolo, o Município de Loures elaborará 
“Plano de Intervenções” anuais, relativos ao 
ano seguinte, constituídos por ações 
específicas nos quais serão determinadas as 
metas a alcançar. 

 
2. A ABL informará o Município de Loures das 

intervenções previstas e executadas 
anualmente. 

 
3. Todas as intervenções respeitarão os termos 

do Plano Estratégico de Reabilitação das 
Linhas de Água do Município, do “Modelo de 
Intervenção em Linhas de Água” 
disponibilizado pelo Município de Loures e 
anexo ao presente Protocolo, bem como os 
pareceres e autorizações emitidos pela APA e 
o manual para limpezas de linhas de água, 
também elaborado pela APA. 
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Cláusula 7.ª 
Ações a desenvolver conjuntamente 

 
As Partes estabelecem que cada ação específica 
a desenvolver será definida e detalhada, no que 
respeita aos objetivos, encargos, mecanismos e 
prazos, através de documentos complementares 
que farão parte deste Protocolo sob a forma de 
anexos. 

 
 

Cláusula 8.ª 
Situações de emergência 

 
A ABL prestará apoio técnico e logístico ao 
Município de Loures em casos de catástrofe 
natural e outras situações de emergência. 

 
 

Cláusula 9.ª 
Confidencialidade 

 
Cada uma das Partes compromete-se a não 
difundir, sob qualquer forma, as informações 
científicas e técnicas, ou de qualquer outro âmbito, 
pertencentes à outra Parte, enquanto para tal não 
esteja autorizada ou enquanto tais informações 
não sejam do domínio público. 

 
 

Cláusula 10.ª 
Resolução de conflitos 

 
1. As dúvidas suscitadas pela aplicação das 

regras do Protocolo serão esclarecidas e 
interpretadas de comum acordo, dentro do 
princípio geral da interpretação mais favorável 
à prossecução dos objetivos expressos. 

 
2. As Partes comprometem-se a resolver de 

forma amigável qualquer litígio que possa 
surgir da execução do presente Protocolo. 

 
3. Qualquer questão emergente do presente 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Cláusula 11.ª 
Incumprimento 

 
1. O incumprimento definitivo, por uma das 

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

 
2. A rescisão prevista no número anterior deve 

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

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

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

 
 

Cláusula 12.ª 
Gestão do Protocolo e notificações 

 
A gestão do Protocolo será assegurada por um 
representante de cada uma das Partes, que terá 
como missão ser o interlocutor privilegiado para as 
relações entre as organizações: 
 
a. Para o Município de Loures: Dr. Rui Máximo - 

chefe da Divisão de Serviços Públicos 
Ambientais, rui_maximo@cm-loures.pt. 
Para a ABL: Eng.º João Moreira, 
ab.loures@sapo.pt. 

 
 

Cláusula 13.ª 
Revisão 

 
O presente Protocolo poderá ser revisto sempre 
que uma das Partes o entenda por conveniente, 
visando a introdução das adaptações 
consideradas necessárias, desde que obtido o 
consentimento da outra Parte. 
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Cláusula 14.ª 
Casos Omissos 

 
Os casos omissos neste Protocolo e as eventuais 
dúvidas serão resolvidos ou esclarecidos por 
consenso entre as Partes signatárias. 

 
 

Cláusula 15.ª 
Entrada em vigor 

 
1. O presente Protocolo de colaboração entra em 

vigor à data da sua assinatura e tem a 
duração de 2 (dois) anos, renovável 
automática e sucessivamente por iguais 
períodos, a menos que qualquer das Partes o 
venha a denunciar por escrito com, pelo 
menos, 60 dias de antecedência relativamente 
à data do termo da sua vigência ou de cada 
uma das suas renovações. 

 
2. A entrada em vigor do presente Protocolo 

revoga o Protocolo de Colaboração outorgado 
pelas Partes em 30 de julho de 2008. 

 
 
Feito em Loures, em [*] de julho de 2019, em dois 
exemplares, assinados e rubricados, ficando cada 
uma das Partes na posse de um exemplar. 

 
 

Pela Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 
(O Presidente da Câmara Municipal de Loures) 

 
 
 

ABL 
Associação de Beneficiários de Loures 

 
Pela Associação de Beneficiários de Loures 

 
Vítor Caliça 
(Presidente 

da Associação de Beneficiários de Loures) 
 
 

Gregório Silva 
(1.º Vogal da Direção 

da Associação de Beneficiários de Loures) 
 
 

Joaquim Lopes 
(2.º Vogal da Direção 

da Associação de Beneficiários de Loures) 
 
 
 

 
 
 
 

Modelo de intervenção em Linhas de Água 
 

1. Objetivo 
 

As atuais intervenções nas linhas de água têm 
como fim repor as condições do ecossistema 
preexistente de uma forma sustentada e integrada, 
na situação de boa qualidade ambiental que já 
existiu nesse local e de acordo com os 
conhecimentos técnico-científicos e valores 
culturais atuais, seguindo sempre os princípios da 
reabilitação com técnicas de engenharia natural. 
 
Concretamente os objetivos passam por: 
 
• Manter árvores e arbustos, e a respetiva 

estrutura radicular, não infestante nas 
margens; 

• Manter a vegetação herbácea dos taludes e a 
respetiva estrutura radicular; 

• Permitir a utilização das águas; 
• Garantir condições de escoamento dos 

caudais líquidos e sólidos (areia, lama e 
sedimentos) em situações hidrológicas 
normais ou extremas; 

• Minimizar o risco para pessoas e bens em 
situações de cheia; 
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• Diminuir os riscos de erosão dos taludes e, 
consequentemente, o assoreamento das 
linhas de água. 

 
De forma a que apresentem: 
 
• Podas de formação seletivas, para potenciar a 

criação de sombra sobre o leito; 
• Vegetação ribeirinha em contínuo ao longo 

das margens; 
• Água e margens com boa qualidade; 
• Traçado curvilíneo e com margens naturais ou 

naturalizadas; 
• Biodiversidade no ecossistema. 
 
 
2. Limites de intervenção 
 
As ações de limpeza, desmatação, desobstrução e 
valorização realizam-se principalmente em linhas 
de água não navegáveis nem flutuáveis. 

 

 
 
LMBAVE - Linha da mínima baixa-mar de águas vivas 
equinociais 
IMPAVE - Linha da máxima preia-mar de águas vivas 
equinociais 
 
 
Existem situações em que a largura dos 50 m da 
margem se aplica para além do limite das águas 
sujeitas à influência das marés, cuja totalidade dos 
troços em território nacional está sob jurisdição da 
autoridade marítima e portuária por constituírem 
águas navegáveis ou flutuáveis. 
 
Nas linhas de água não navegáveis nem 
flutuáveis, incluindo linhas de água que secam 
temporariamente, a largura da margem é de 10 m. 

 

 
 
3. Metodologia geral de intervenção 
 
Os trabalhos de limpeza, desmatação, 
desobstrução e valorização, devem ser realizados 
ao longo de toda a extensão protocolada e no 
domínio hídrico (10 metros) em cada margem 
considerando: 
 
• Realizar-se de jusante para montante; 
• Efetuar-se manualmente ou com 

equipamentos de corte ligeiro (p.e. 
motosserras, moto-roçadoras), evitando-se o 
uso de meios mecânicos pesados; 

• Realizar-se do modo mais rápido e silencioso 
possível; 

• Ocorrer, sempre que possível, antes do 
período das chuvas e fora da época de 
reprodução da avifauna e ictiofauna locais; 

• Preservar a vegetação e fauna autóctone 
característica da região, promovendo, sempre 
que possível, a plantação de espécies 
autóctones; 

• Remover a vegetação exótica e invasora 
existente no leito e margens; 

• Efetuar-se numa margem de cada vez; 
• Incluir a realização de cortes e podas de 

formação da vegetação existente, de forma a 
garantir o ensombramento do leito; 

• Evitar o corte total da vegetação; 
• Evitar a remoção da vegetação fixadora das 

margens; 
• Manter a geometria da secção e não linearizar 

a linha de água; 
• Permitir que o material retirado possa ser 

separado e valorizado. 
 
As intervenções devem ser de melhoria contínua, 
onde se contemplem operações de manutenção e 
monitorização para avaliar a evolução. Ações de 
manutenção de vegetação (corte seletivo e ou 
poda de formação) devem ser realizadas 
preferencialmente no outono. 
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Seguir recomendações da Agência Portuguesa do 
Ambiente, sob registo de entrada na Câmara 
Municipal E/32077/2019, em anexo. 
 
3.1. Espécies a preservar (listagem não 

exaustiva) 
 
Salgueiro (Salicacea spp.); 
Freixo (Fraxinus angustifólia); 
Choupo-branco (Populus alba); 
Amieiro (Alnus glutinosa); 
Tamargueira (Tamarix africana); 
Tabuas (Typha latifólia); 
Loendro (Nerium oleander); 
Nenúfar (Nuphar luteum); 
Carrasco (Quercus coccifera subsp. Coccifera). 
 
 
3.2. Espécies a erradicar Cana (Arundo donax) 
 
A cana é uma invasora muito eficaz pelo facto de 
ter um desenvolvimento vegetativo com taxas de 
crescimento muito elevadas. Estas características 
são acentuadas pela capacidade vegetativa dos 
rizomas que funcionam quer como formas de 
propagação, quer de recuperação após corte, fogo 
ou outra destruição da parte aérea. O 
desenvolvimento dos rizomas pode originar 
inúmeros clones que colonizam amplas áreas 
impedindo o crescimento de qualquer outra 
vegetação e comprometendo as condições de 
instalação de espécies animais. Constitui um 
obstáculo muito significativo ao escoamento, 
produzindo ainda resíduos que em cheia podem 
acumular-se em obstáculos e originar 
represamento e situações de desvio de águas ou 
ondas de cheia secundárias após rutura. 
 
Silva (Rubus spp.) 
 
A silva é uma espécie autóctone que pertence às 
comunidades ripícolas naturais. Assume um 
caráter invasivo quando se desenvolve 
prioritariamente dentro do canal de escoamento 
originando com os seus ramos muito longos e 
flexíveis redes intrincadas que, em caso de cheia 
retêm todos os detritos transportados e podem 
originar estruturas de represamento que ao 
cederem causam ondas de cheia secundárias 
muitas vezes extremamente danosas. 
 
 
3.2.1. Metodologia 
 
• O corte de vegetação deverá ser realizado, 

preferencialmente, com equipamento 
mecânico manual. 

 

• Relativamente aos canaviais de Arundo 
donax, é conhecida a eficácia de abordagens 
que combinem a utilização de meios 
mecânicos com posterior remoção de raizame 
(desde que salvaguardada a estabilidade das 
margens da linha de água) em conjunto com a 
utilização de herbicidas sistémicos (glifosato), 
nomeadamente Piton Verde (produto 
recomendado pelo consultor Engenho e Rio), 
em plantas com 0,5 m a 1 m de altura 
(recomendação da APA, 2014). 

• Quando aplicável os materiais resultantes dos 
cortes de vegetação poderão ser destroçados 
e utilizados no controlo de erosão (cobertura 
do solo) ou na valorização agrícola 
(incorporação no solo). 

 
 
3.3. Manutenção 
 
• Retanchas de árvores e arbustos, sempre que 

se verifiquem espécies mortas (anualmente, 
preferencialmente em outubro/novembro); 

• Realizar corte seletivo, podas de formação 
(árvores e arbustos) com a frequência de 2 em 
2 anos preferencialmente em 
outubro/novembro; 

• Realizar trabalhos de desbaste da vegetação 
arbórea e arbustiva quando necessário, 
promovendo o desenvolvimento de acordo 
com o definido no projeto de intervenção (3 
em 3 anos, preferencialmente no verão). 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

Proposta de celebração de Protocolo de 
Cooperação entre o Município de Loures e a 
Associação de Beneficiários de Loures., para 
implementação do projeto de “Controlo 
Sustentável de Cheias na Ribeira da Póvoa e Rio 
de Loures”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 382/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Se encontra em implementação o projeto de 

“Controlo Sustentável de Cheias na Ribeira da 
Póvoa e Rio de Loures”, que envolve várias 
linhas de água do concelho, numa extensão 
total de 23.177 metros, enquadrado na visão 
convergente adotada pelo Município entre a 
questão hidráulica, o controlo dos riscos e as 
preocupações relativas ao estado ecológico e 
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ao equilíbrio do sistema fluvial no seu 
conjunto, em consonância com as disposições 
legais em vigor; 

 
B. A intervenção preconizada pretende a 

minimização do risco de inundação, 
beneficiando, de forma direta e indireta, cerca 
de 55.000 pessoas, nas freguesias de Loures, 
Santo António dos Cavaleiros e Frielas, 
salvaguardando, salvando património cultural, 
natural e ambiental; 

 
C. No sentido do desenvolvimento do projeto 

identificado, se encontra já em execução o 
levantamento topográfico da área objeto da 
intervenção, para suporte do projeto de 
execução; 

 
D. Para a concretização do levantamento 

topográfico é fundamental que o Município 
garanta o livre acesso às áreas em estudo, 
através da desmatação de espécies 
invasoras/exóticas/infestantes, 
maioritariamente canas, as quais, pela sua 
densidade e dimensão, não permitem o 
acesso pedonal à secção e perfil das linhas de 
água (leito, margens, obras de arte e obras de 
fomento hidroagrícola), nem mesmo a recolha 
de dados por drones; 

 
E. O Aproveitamento Hidroagrícola de Loures 

(AHL) integra aproximadamente 17.969 
metros lineares de linhas de água, dos quais, 
20,5%, correspondentes a 3.691 metros 
lineares e a uma área de cerca de 86.627 m², 
serão objeto de intervenção pelo projeto 
identificado em A.; 

 
F. A gestão do AHL - incluindo o benefício das 

obras de fomento, aproveitamento 
hidroagrícola e uso das águas, do domínio 
público para rega, drenagem, enxugo e defesa 
dos terrenos para fins agrícolas, que visam a 
intensificação sustentada da atividade agrícola 
na área abrangida por perímetro hidroagrícola 
- está a cargo da Associação de Beneficiários 
de Loures (ABL), regulada pelo Decreto 
Regulamentar n.º 84/82, de 4 de novembro, e 
tutelada pela DGADR; 

 
G. A ABL dispõe da experiência, do 

conhecimento e dos meios imprescindíveis à 
concretização das operações descritas, 
essenciais atendendo, por um lado, às 
necessidades de garantir um acesso à 
servidão do domínio público hídrico de forma 
ágil, uma abordagem mais próxima com os 
proprietários e que atenda e compatibilize as 
suas preocupações agrícolas e, por outro, às 

especificidades da desmatação - que terá que 
ser realizada de forma seccionada, contínua e 
em permanente acompanhamento do trabalho 
da entidade responsável pelo levantamento 
topográfico e com a implementação do próprio 
projeto de execução - e ainda à necessidade 
de assegurar o cumprimento dos prazos 
impostos pelo POSEUR; 

 
H. Pela dimensão da ambiciosa intervenção 

preconizada, é essencial a constituição de 
sinergias com os proprietários privados e com 
as entidades gestoras dos espaços alvo de 
intervenção, pelo que a ABL, não só na 
qualidade de entidade gestora das áreas que 
necessitam de intervenção, mas também em 
virtude das parcerias que vem desenvolvendo 
já de longa data com o Município, se assume 
como o parceiro ideal, reconhecendo o 
interesse da intervenção preconizada e os 
claros benefícios sociais, ambientais e 
económicos que a mesma representa. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto pelas alíneas o), r) e t) do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
com as últimas alterações introduzidas pela Lei n.º 
50/2018, de 16 de agosto, aprovar a proposta de 
Protocolo de Cooperação anexa, a celebrar entre 
o Município de Loures e a Associação de 
Beneficiários de Loures no sentido da 
Implementação do projeto de “Controlo 
Sustentável de Cheias na Ribeira da Póvoa e Rio 
de Loures” aprovado pelo POSEUR. 

 
 

Loures, 26 de junho de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

Entre 
 
Município de Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, em 
Loures, neste ato representado pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal, Bernardino 
Soares, com poderes para o ato nos termos 
legais, adiante designado por “Município de 
Loures” ou Primeiro Outorgante 
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e 
 
Associação de Beneficiários de Loures, com sede 
na Rua do Funchal, n.º 49, Fanqueiro, 2670-346 
Loures, pessoa coletiva de tipo associativo de 
utilidade pública, n.º 501081526, neste ato 
representada pelos membros da Direção Vítor 
Caliça, Gregório Silva e Joaquim Lopes, adiante 
designada por “ABL” ou Segunda Outorgante, 
 
individualmente designadas por “Parte” e 
conjuntamente designadas por “Partes”. 
 
Considerando que: 
 
A) Se encontra em implementação o projeto de 

“Controlo Sustentável de Cheias na Ribeira da 
Póvoa e Rio de Loures” que, com vista à 
minimização do risco de inundação, envolve a 
Ribeira da Póvoa - do limite do Concelho de 
Loures até à confluência com o rio de Loures e 
11 afluentes em ambas as margens - e no Rio 
de Loures - entre a confluência com a ribeira 
do Pinheiro de Loures e o Rio Trancão e 3 dos 
seus afluentes - e um troço do Rio Trancão 
entre as confluências com o Rio de Loures e a 
Ribeira de Alpriate, numa extensão total de 
23.177 metros; 

 
B) O projeto em causa resulta de uma 

candidatura submetida e aprovada pelo 
POSEUR 02-1810-FC000496 - “Intervenções 
Estruturais de Desobstrução, Regularização 
Fluvial e Controlo de Cheias em Zonas de 
Inundações Frequentes e Danos Elevados”, 
enquadrada na visão adotada pelo Município 
de Loures de convergência entre a questão 
hidráulica, o controlo dos riscos e as 
preocupações relativas ao estado ecológico e 
ao equilíbrio do sistema fluvial no seu 
conjunto, em consonância com as disposições 
legais em vigor; 

 
C) No sentido do desenvolvimento do projeto 

identificado e ao abrigo do contrato n.º 
282/2018, se encontra já em execução o 
levantamento topográfico da área objeto da 
intervenção, para suporte do projeto de 
execução; 

 
D) Para a concretização do levantamento 

topográfico é fundamental que o Município 
garanta o livre acesso às áreas em estudo, 
através da desmatação de espécies 
invasoras/exóticas/infestantes, 
maioritariamente canas, as quais, pela sua 
densidade e dimensão, não permitem o 
acesso pedonal à secção e perfil das linhas de 
água (leito, margens, obras de arte e obras de 
fomento hidroagrícola), nem mesmo a recolha 
de dados por drones; 

E) O Aproveitamento Hidroagrícola de Loures 
(AHL) integra aproximadamente 17.969 
metros lineares de linhas de água, dos quais, 
20,5%, correspondentes a 3.691 metros 
lineares e a uma área de cerca de 86.627 m², 
serão objeto de intervenção pelo projeto 
identificado em A); 

 
F) A gestão do AHL - incluindo o benefício das 

obras de fomento, aproveitamento 
hidroagrícola e uso das águas, do domínio 
público para rega, drenagem, enxugo e defesa 
dos terrenos para fins agrícolas, que visam a 
intensificação sustentada da atividade agrícola 
na área abrangida por perímetro hidroagrícola 
- está a cargo da Associação de Beneficiários 
de Loures (ABL) - regulada pelo Decreto 
Regulamentar n.º 84/82, de 4 de novembro, e 
tutelada pela DGADR; 

 
G) A ABL dispõe da experiência, do 

conhecimento e dos meios imprescindíveis à 
concretização das operações descritas, 
essenciais atendendo, por um lado, às 
necessidades de garantir um acesso à 
servidão do domínio público hídrico de forma 
ágil, uma abordagem mais próxima com os 
proprietários e que atenda e compatibilize as 
suas preocupações agrícolas e, por outro às 
especificidades da desmatação - que terá que 
ser realizada de forma seccionada, contínua e 
em permanente acompanhamento do trabalho 
da entidade responsável pelo levantamento 
topográfico e com a implementação do próprio 
projeto de execução - e ainda à necessidade 
de assegurar o cumprimento dos prazos 
impostos pelo POSEUR; 

 
H) Pela dimensão da ambiciosa intervenção 

preconizada, é essencial a constituição de 
sinergias com os proprietários privados e com 
as entidades gestoras dos espaços alvo de 
intervenção, pelo que a ABL, também em 
virtude das parcerias que vem desenvolvendo 
já de longa data com o Município, se assume 
como o parceiro ideal, reconhecendo o 
interesse da intervenção preconizada e os 
claros benefícios sociais, ambientais e 
económicos que a mesma representa. 

 
 
É livremente acordado, reciprocamente aceite, de 
boa-fé e sem reserva, o presente Protocolo de 
Cooperação (o “Protocolo”), que se rege pelo 
disposto nos Considerandos supra e pelas 
cláusulas seguintes: 
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Cláusula 1.ª 
Objeto 

 
Pelo presente Protocolo as Partes comprometem-
se a cooperar na realização das operações de 
desmatação seccionada de espécies 
infestantes/invasoras/exóticas, na Ribeira da 
Mealhada, na Ribeira da Póvoa, na Ribeira de 
Alpriate, no Rio Trancão e no Rio de Loures, nos 
termos do Anexo I ao presente Protocolo, do qual 
faz parte integrante. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Obrigações da ABL 

 
Pelo presente Protocolo a ABL compromete-se a: 
 
a. Executar os trabalhos de desmatação e 

desobstrução em ambas as margens da seção 
e perfil do leito, utilizando os meios que 
considerar adequados à execução e em 
cumprimento no disposto pelo presente 
Protocolo; 

b. Garantir um trilho provisório no coroamento 
dos combros para acesso dos responsáveis 
pela realização do levantamento topográfico; 

c. Garantir junto dos seus associados o acesso 
do técnico dos responsáveis pela realização 
do levantamento topográfico; 

d. Prestar ao Município de Loures informação 
semanal das operações de desmatação e 
desobstrução realizadas; 

e. Incorporar nas margens e taludes os resíduos 
verdes e terras provenientes das intervenções 
realizadas, com vista ao seu reforço estrutural. 

 
 

Cláusula 3.ª 
Obrigações do Município de Loures 

 
1. Pelo presente Protocolo o Município de Loures 

obriga-se a: 
 
a. Partilhar a informação cartográfica de que 

disponha e se revele necessária à 
concretização dos trabalhos; 

 
b. Ceder à ABL, para apoio na realização dos 

trabalhos de desmatação e desobstrução, um 
veículo mecânico pesado de rastos (máquina 
pá frontal); 

 
c. Prestar apoio financeiro à ABL, no valor anual 

de 70.000,00 € (setenta mil euros). 
 
 
 

2. O apoio financeiro será prestado pelo 
Município através de transferência bancária, 
em duas tranches de 35.000,00 € (trinta e 
cinco mil euros), após emissão da respetiva 
fatura/nota de débito e validação da realização 
dos trabalhos previstos. 

 
 

Cláusula 4.ª 
Zona de intervenção 

 
1. As zonas de desmatação e desobstrução, 

correspondentes a uma extensão seccionada 
de linhas de água de 3.691 metros lineares, 
em valor acumulado (margem direita com 
1.885 metros lineares e margem esquerda 
com 1.806 metros lineares) e a uma área de 
cerca de 86.627 m², encontram-se 
devidamente identificadas na planta que 
constitui o Anexo I ao presente Protocolo, do 
qual faz parte integrante. 

 
2. As zonas de intervenção e as secções objeto 

do presente Protocolo poderão ser objeto de 
revisão, de acordo com as necessidades e 
mediante acordo de ambas as Partes. 

 
 

Cláusula 5.ª 
Plano de Intervenções 

 
1. O planeamento das intervenções será 

efetuado semanalmente, por acordo entre as 
Partes e com base nas necessidades do 
levantamento topográfico em execução. 

 
2. Todas as intervenções respeitarão, sem 

prejuízo das competências de gestão da ABL 
no âmbito do AHL, os termos do Plano 
Estratégico de Reabilitação das Linhas de 
Água do Município, do “Modelo de Intervenção 
em Linhas de Água” disponibilizado pelo 
Município de Loures e anexo ao presente 
Protocolo, bem como os pareceres emitidos 
pela APA e o manual para limpezas de linhas 
de águas, também elaborado pela APA. 

 
 

Cláusula 6.ª 
Confidencialidade 

 
Cada uma das Partes compromete-se a não 
difundir, sob qualquer forma, as informações 
científicas e técnicas, ou de qualquer outro âmbito, 
pertencentes à outra Parte, enquanto para tal não 
esteja autorizada ou enquanto tais informações 
não sejam do domínio público. 
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Cláusula 7.ª 
Resolução de conflitos 

 
1. As dúvidas suscitadas pela aplicação das 

regras do presente Protocolo serão 
esclarecidas e interpretadas de comum 
acordo, dentro do princípio geral da 
interpretação mais favorável à prossecução 
das finalidades expressas. 

 
2. As Partes comprometem-se a resolver de 

forma amigável qualquer litígio ou eventuais 
dúvidas ou omissões que possam surgir da 
execução do presente Protocolo. 

 
3. No entanto, para dirimir quaisquer conflitos 

que possam advir da execução do presente 
Protocolo será competente o tribunal 
administrativo que tenha jurisdição sobre o 
concelho de Loures. 

 
 

Cláusula 8.ª 
Incumprimento 

 
1. O incumprimento definitivo, por uma das 

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

 
2. A rescisão prevista no número anterior deve 

ser precedida de notificação prévia, remetida 
por carta registada à contraparte respetiva, na 
qual deverão constar os motivos 
determinantes da rescisão, devendo ainda ser 
concedido um prazo não inferior a 10 (dez) 
dias para que esta regularize a obrigação 
incumprida. 

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

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

 
 

Cláusula 9.ª 
Gestão do Protocolo e notificações 

 
1. A gestão do protocolo será assegurada por um 

representante de cada uma das Partes, que 
terá como missão ser o interlocutor 
privilegiado para as relações entre as 
organizações: 

a. Para o Município de Loures: Dr. Rui Máximo - 
chefe da Divisão de Serviços Públicos 
Ambientais, rui_maximo@cm-loures.pt;  

 
b. Para a ABL: Eng.º João Moreira, 

ab.loures@sapo.pt. 
 
 

Cláusula 10.ª 
Gestão do protocolo e notificações 

 
O presente Protocolo poderá ser revisto sempre 
que uma das Partes o entenda por conveniente, 
visando a introdução das adaptações 
consideradas necessárias, desde que obtido o 
consentimento da outra Parte. 

 
 

Cláusula 11.ª 
Entrada em vigor 

 
O presente Protocolo de cooperação entra em 
vigor à data da sua assinatura e tem a duração de 
3 (três) meses. 
 
 
Feito em Loures, em [•] de julho de 2019, em dois 
exemplares, assinados e rubricados, ficando cada 
uma das Partes na posse de um exemplar. 

 
Pela Câmara Municipal de Loures 

 
(O Presidente da Câmara Municipal de Loures) 

 
Bernardino Soares 

 
 
 

Pela ABL - Associação de Beneficiários de Loures 
 

(Presidente 
da Associação de Beneficiários de Loures) 

 
Vítor Caliça 

 
 

Gregório Silva 
 

(1.º Vogal da Direção 
da Associação de Beneficiários de Loures) 

 
 

Joaquim Lopes 
 

(2.º Vogal da Direção 
da Associação de Beneficiários de Loures) 
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Modelo de intervenção em Linhas de Água 
 

1. Objetivo 
 

As atuais intervenções nas linhas de água têm 
como fim repor as condições do ecossistema 
preexistente de uma forma sustentada e integrada, 
na situação de boa qualidade ambiental que já 
existiu nesse local e de acordo com os 
conhecimentos técnico-científicos e valores 
culturais atuais, seguindo sempre os princípios da 
reabilitação com técnicas de engenharia natural. 
 
Concretamente os objetivos passam por: 
 
• Manter árvores e arbustos, e a respetiva 

estrutura radicular, não infestante nas 
margens; 

• Manter a vegetação herbácea dos taludes e a 
respetiva estrutura radicular; 

• Permitir a utilização das águas; 
• Garantir condições de escoamento dos 

caudais líquidos e sólidos (areia, lama e 
sedimentos) em situações hidrológicas 
normais ou extremas; 

• Minimizar o risco para pessoas e bens em 
situações de cheia; 

• Diminuir os riscos de erosão dos taludes e, 
consequentemente, o assoreamento das 
linhas de água. 

 
De forma a que apresentem: 
 
• Podas de formação seletivas, para potenciar a 

criação de sombra sobre o leito; 
• Vegetação ribeirinha em contínuo ao longo 

das margens; 
• Água e margens com boa qualidade; 
• Traçado curvilíneo e com margens naturais ou 

naturalizadas; 
• Biodiversidade no ecossistema. 
 
 
2. Limites de intervenção 
 
As ações de limpeza, desmatação, desobstrução e 
valorização realizam-se principalmente em linhas 
de água não navegáveis nem flutuáveis. 

 

 
 
LMBAVE - Linha da mínima baixa-mar de águas vivas 
equinociais 
IMPAVE - Linha da máxima preia-mar de águas vivas 
equinociais 
 
 
Existem situações em que a largura dos 50 m da 
margem se aplica para além do limite das águas 
sujeitas à influência das marés, cuja totalidade dos 
troços em território nacional está sob jurisdição da 
autoridade marítima e portuária por constituírem 
águas navegáveis ou flutuáveis. 
 
Nas linhas de água não navegáveis nem 
flutuáveis, incluindo linhas de água que secam 
temporariamente, a largura da margem é de 10 m. 
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3. Metodologia geral de intervenção 
 
Os trabalhos de limpeza, desmatação, 
desobstrução e valorização, devem ser realizados 
ao longo de toda a extensão protocolada e no 
domínio hídrico (10 metros) em cada margem 
considerando: 
 
• Realizar-se de jusante para montante; 
• Efetuar-se manualmente ou com 

equipamentos de corte ligeiro (p.e. 
motosserras, moto-roçadoras), evitando-se o 
uso de meios mecânicos pesados; 

• Realizar-se do modo mais rápido e silencioso 
possível; 

• Ocorrer, sempre que possível, antes do 
período das chuvas e fora da época de 
reprodução da avifauna e ictiofauna locais; 

• Preservar a vegetação e fauna autóctone 
característica da região, promovendo, sempre 
que possível, a plantação de espécies 
autóctones; 

• Remover a vegetação exótica e invasora 
existente no leito e margens; 

• Efetuar-se numa margem de cada vez; 
• Incluir a realização de cortes e podas de 

formação da vegetação existente, de forma a 
garantir o ensombramento do leito; 

• Evitar o corte total da vegetação; 
• Evitar a remoção da vegetação fixadora das 

margens; 
• Manter a geometria da secção e não linearizar 

a linha de água; 
• Permitir que o material retirado possa ser 

separado e valorizado. 
 
As intervenções devem ser de melhoria contínua, 
onde se contemplem operações de manutenção e 
monitorização para avaliar a evolução. Ações de 
manutenção de vegetação (corte seletivo e ou 
poda de formação) devem ser realizadas 
preferencialmente no outono. 
 

Seguir recomendações da Agência Portuguesa do 
Ambiente, sob registo de entrada na Câmara 
Municipal E/32077/2019, em anexo. 
 
3.1. Espécies a preservar (listagem não 

exaustiva) 
 
Salgueiro (Salicacea spp.); 
Freixo (Fraxinus angustifólia); 
Choupo-branco (Populus alba); 
Amieiro (Alnus glutinosa); 
Tamargueira (Tamarix africana); 
Tabuas (Typha latifólia); 
Loendro (Nerium oleander); 
Nenúfar (Nuphar luteum) 
Carrasco (Quercus coccifera subsp. Coccifera) 
 
 
3.2. Espécies a erradicar Cana (Arundo donax) 
 
A cana é uma invasora muito eficaz pelo facto de 
ter um desenvolvimento vegetativo com taxas de 
crescimento muito elevadas. Estas características 
são acentuadas pela capacidade vegetativa dos 
rizomas que funcionam quer como formas de 
propagação, quer de recuperação após corte, fogo 
ou outra destruição da parte aérea. O 
desenvolvimento dos rizomas pode originar 
inúmeros clones que colonizam amplas áreas 
impedindo o crescimento de qualquer outra 
vegetação e comprometendo as condições de 
instalação de espécies animais. Constitui um 
obstáculo muito significativo ao escoamento, 
produzindo ainda resíduos que em cheia podem 
acumular-se em obstáculos e originar 
represamento e situações de desvio de águas ou 
ondas de cheia secundárias após rutura. 
 
Silva (Rubus spp.) 
 
A silva é uma espécie autóctone que pertence às 
comunidades ripícolas naturais. Assume um 
caráter invasivo quando se desenvolve 
prioritariamente dentro do canal de escoamento 
originando com os seus ramos muito longos e 
flexíveis redes intrincadas que, em caso de cheia 
retêm todos os detritos transportados e podem 
originar estruturas de represamento que ao 
cederem causam ondas de cheia secundárias 
muitas vezes extremamente danosas. 
 
 
3.2.1. Metodologia 
 
• O corte de vegetação deverá ser realizado, 

preferencialmente, com equipamento 
mecânico manual. 
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• Relativamente aos canaviais de Arundo 
donax, é conhecida a eficácia de abordagens 
que combinem a utilização de meios 
mecânicos com posterior remoção de raizame 
(desde que salvaguardada a estabilidade das 
margens da linha de água) em conjunto com a 
utilização de herbicidas sistémicos (glifosato), 
nomeadamente Piton Verde (produto 
recomendado pelo consultor Engenho e Rio), 
em plantas com 0,5 m a 1 m de altura 
(recomendação da APA, 2014). 

• Quando aplicável os materiais resultantes dos 
cortes de vegetação poderão ser destroçados 
e utilizados no controlo de erosão (cobertura 
do solo) ou na valorização agrícola 
(incorporação no solo). 

 
 
3.3. Manutenção 
 
• Retanchas de árvores e arbustos, sempre que 

se verifiquem espécies mortas (anualmente, 
preferencialmente em outubro/novembro); 

• Realizar corte seletivo, podas de formação 
(árvores e arbustos) com a frequência de 2 em 
2 anos preferencialmente em 
outubro/novembro; 

• Realizar trabalhos de desbaste da vegetação 
arbórea e arbustiva quando necessário, 
promovendo o desenvolvimento de acordo 
com o definido no projeto de intervenção (3 
em 3 anos, preferencialmente no verão). 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ECONOMIA E INOVAÇÃO 
 

Proposta de subscrição do Pacto para o 
Desenvolvimento Local 2020-2030. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 409/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Desde 1991, com o lançamento da iniciativa 

comunitária LEADER (Ligação entre Ações de 
Desenvolvimento da Economia Rural), a 
regulamentação europeia relativa ao 
desenvolvimento rural prevê a delegação de 
uma pequena parte do poder de decisão dos 
Estados-Membros nas comunidades locais; 

 

B. Em 2007, a Abordagem LEADER passa a ser 
integrada nos programas nacionais e regionais 
de desenvolvimento rural apoiados pela EU e 
financiada ao abrigo do novo fundo europeu 
agrícola para o desenvolvimento rural 
(FEADER); 

 
C. Os GAL (Grupo de Ação Local) implementam 

uma estratégia local de desenvolvimento com 
ações integradas e multissetoriais em 
inovação, cooperação e ligação em rede; 

 
D. A experiência dos últimos vinte e oito anos de 

implementação da abordagem LEADER 
demonstrou que os GAL têm know-how e 
capacidades para atuarem autonomamente 
implementando soluções que dão resposta 
aos desafios dos respetivos territórios e 
comunidades; 

 
E. A transição da Abordagem LEADER para o 

instrumento de base territorial 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária 
(DLBC) desencadeou alterações que colocam 
em causa a eficiência e a eficácia do 
instrumento, impedindo que se dê resposta 
adequada às necessidades identificadas pelas 
comunidades; 

 
F. O DLBC, na sua versão alargada aos 

diferentes fundos, revelou-se um instrumento 
com um modelo de governação complexo, 
com regulamentação inflexível e pouco 
atrativa para os atores locais; 

 
G. A Federação Minha Terra, enquanto 

representante dos GAL em Portugal, 
protagonizou uma reflexão sobre o futuro do 
programa LEADER/DLBC no próximo período 
de programação, que conduziu à elaboração 
do Pacto Desenvolvimento Local 2020-2030; 

 
H. Realizou-se a 6 junho, em Mafra, uma ação da 

A2S - Associação para o Desenvolvimento 
Sustentável da Região Saloia, de 
apresentação e subscrição do Pacto 
Desenvolvimento Local 2020-2030; 

 
I. O Pacto, fundamentalmente, visa valorizar os 

princípios da abordagem LEADER e pede aos 
decisores políticos que no próximo quadro, o 
futuro instrumento DLBC deve ser simplificado 
e desburocratizado; 

 
J. A subscrição do Pacto para o 

Desenvolvimento Local 2020-2030 implica que 
a Câmara Municipal de Loures partilha das 
preocupações que dele constam. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere aprovar, nos 
termos da alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º, 
conjugado com a alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º 
da Lei n.º 75/2013 na sua atual redação, a 
subscrição do Pacto para o Desenvolvimento 
Local 2020-2030. 

 
 

Loures, 10 de julho de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

           
 
 

PACTO DESENVOLVIMENTO LOCAL 2030 
 
Considerando que: 
 
• Desde 1991, com o lançamento da iniciativa 

comunitária LEADER (Ligação entre Ações de 
Desenvolvimento da Economia Rural), a 
regulamentação europeia relativa ao 
desenvolvimento rural prevê a delegação de 
uma pequena parte do poder de decisão dos 
Estados-Membros nas comunidades locais, 
assente em sete princípios-base, a saber: 

 
1. ABORDAGEM ASCENDENTE (BOTTOM-UP) 

- Os atores locais (população, grupos de 
interesse económico e social, e instituições 
públicas e privadas representativas do 
território) assumem a liderança e participam 
na tomada de decisões no que respeita à 
estratégia e à seleção das prioridades a 
prosseguir no seu território. A abordagem 
ascendente não deve ser considerada 
alternativa ou oposta às abordagens 
descendentes das autoridades regionais e/ou 
nacionais, mas sobretudo suscetível de se 
combinar e interagir com elas, com vista a 
alcançar melhores resultados globais. 

 
2. ABORDAGEM INTEGRADA - Estratégia de 

Desenvolvimento Local de base multisectorial 
integrando todos os setores e atividades, A 
integração pode dizer respeito a ações 
realizadas num único setor, todas as ações ou 
grupos específicos de ações do programa ou, 
mais importante ainda, ligações entre os 
diferentes agentes e setores económicos, 
sociais, culturais e ambientais envolvidos. 

3. PARCERIA - concertação estratégica e 
operacional entre parceiros públicos e 
privados responsáveis por desenhar e 
implementar uma estratégia de 
desenvolvimento local, tomar decisões sobre a 
atribuição dos seus recursos financeiros e 
gerir esses mesmos recursos. Os GAL 
representam um modelo de organização 
suscetível de influenciar positivamente a 
elaboração de políticas. 

 
4. TERRITÓRIO - Território homogéneo e 

socialmente coerente, caracterizado por 
tradições comuns, identidade local, sentimento 
de pertença e com necessidades e 
expectativas comuns. Área-alvo para a 
aplicação da política em causa, com massa 
crítica suficiente em termos de recursos 
humanos, financeiros e económicos para 
identificar os principais desafios que afetam o 
desenvolvimento sustentável e para poder 
definir uma estratégia de desenvolvimento 
local viável. 

 
5. TRABALHO EM REDE - Intercâmbio de 

resultados, experiências e saber-fazer entre 
GAL, administração regional, nacional ou 
europeia e todos os stakeholders relevantes. É 
um meio de transferir boas práticas, de 
divulgar a inovação e de retirar ensinamentos 
do desenvolvimento local. 

 
6. INOVAÇÃO - Estímulo a abordagens novas e 

inovadoras para o desenvolvimento local. 
Essa inovação é incentivada ao serem 
atribuídas aos GAL amplas margens de 
liberdade e flexibilidade para a tomada de 
decisões acerca das ações que queiram 
apoiar. A inovação deve ser entendida em 
sentido lato, podendo significar a introdução 
de um novo produto, um novo processo, uma 
nova organização ou um novo mercado. 

 
7. COOPERAÇÃO - Estímulo para a parceria 

entre diferentes territórios e parcerias, 
valorizando complementaridades e dando 
resposta a desafios e problemáticas comuns e 
valorização das complementaridades entre 
diferentes territórios ao nível regional, 
nacional, europeu ou mesmo em países 
terceiros. A cooperação pode ajudar os GAL a 
incentivar as suas atividades locais, 
permitindo-lhes resolver certos problemas ou 
acrescentar valor aos recursos locais. Os 
projetos de cooperação não são simples 
intercâmbios de experiências e devem 
envolver um projeto conjunto concreto, que é 
melhor gerido com uma estrutura comum. 
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• A experiência dos últimos vinte e oito anos de 
implementação da abordagem LEADER 
demonstrou que os GAL têm know-how e 
capacidades para atuarem autonomamente 
implementando soluções que dão resposta 
aos desafios dos respetivos territórios e 
comunidades. Foi possível apoiar muitos 
pequenos projetos, fortalecer as dinâmicas 
locais e promover a competitividade dos 
territórios, em setores tão diversos como o 
turismo, a valorização de produtos locais, a 
promoção do ambiente, a criação e 
desenvolvimento de pequenas empresas, os 
serviços de proximidade, a atração de novos 
visitantes para os territórios, a promoção de 
tradições e do património e a dinamização das 
economias locais. 

 
• Graças ao sucesso e aos resultados da 

implementação da abordagem LEADER, no 
quadro 2007-2013, a Comissão Europeia 
alargou a abordagem ao FEAMP introduzindo 
o Eixo 4 PROMAR e no quadro de 
programação 2014-2020 criou o instrumento 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária 
(DLBC) na regulamentação comunitária dos 
Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento (FEADER, FEAMP, FEDER e 
FSE). 

 
• A transição da Abordagem LEADER para o 

instrumento de base territorial 
Desenvolvimento Local de Base Comunitária 
(DLBC) desencadeou alterações que colocam 
em causa a eficiência e a eficácia do 
instrumento, impedindo que se dê resposta 
adequada às necessidades identificadas pelas 
comunidades nas respetivas Estratégias de 
Desenvolvimento Local e pondo em causa a 
imagem e o trabalho de proximidade levado a 
cabo nos últimos anos pelas associações de 
desenvolvimento local. 

 
• O DLBC, na sua versão alargada aos 

diferentes fundos, revelou-se um instrumento 
com um modelo de governação complexo, 
com regulamentação inflexível e pouco 
atrativa para os atores locais, tendo-se 
verificado diferentes interpretações do 
instrumento, gerido por diferentes autoridades 
de gestão e de pagamento, com implicações 
negativas na implementação das Estratégias 
de Desenvolvimento Local e, 
consequentemente, no empoderamento das 
comunidades e no desenvolvimento e coesão 
dos territórios. 

 
 
 

• A opção multifundos, que consideramos 
positiva, pela forma como foi adotada por 
Portugal não veio acrescentar valor ao 
instrumento DLBC (e à sua implementação de 
acordo com os princípios da abordagem 
Leader) e, pelo contrário, constituiu um 
obstáculo à implementação das Estratégias de 
Desenvolvimento Local aprovadas, 
introduzindo mais intervenientes no processo, 
mais burocracia e impossibilitando a 
complementaridade dos fundos disponíveis. 

 
• O montante financeiro alocado ao instrumento 

DLBC em Portugal, representa apenas 1,7% 
do valor do total dos FEEI, mas constitui uma 
oportunidade única para o desenvolvimento 
dos territórios numa lógica de democracia 
participativa e de proximidade. 

 
• A 29 de maio de 2018 foi publicada a proposta 

da Comissão Europeia para o pacote 
legislativo da Política Regional e de Coesão, 
incluindo a proposta para um novo 
Regulamento de Disposições Comuns (que 
integra diversos fundos - FEDER, FSE e 
FEAMP, entre outros, mas não integra o 
FEADER) e a 1 de junho de 2018 foram 
divulgadas as propostas para a PAC pós-
2020. Estas propostas sublinham a 
importância do reforço e da simplificação do 
DLBCJLEADER para melhor mobilizar o 
potencial a nível local. 

 
 
Os signatários enquanto principais protagonistas 
na operacionalização do instrumento de base 
territorial DLBC/LEADER, reunidos em julho de 
2019, em Campo Maior, subscrevem o presente 
Pacto para o Desenvolvimento Local 2030 e 
reivindicam: 
 
Ao nível político: 
 
• O reforço do instrumento territorial DLBC pelo 

Estado-Membro Portugal, incluindo-o nas 
negociações do Acordo de Parceria, 
garantindo que o mesmo se baseia em 
estratégias territoriais e de desenvolvimento 
local e na clara assunção dos sete princípios 
da Abordagem LEADER; 

 
• A definição de apenas requisitos mínimos para 

o conteúdo das estratégias territoriais de 
forma a permitir considerar as necessidades e 
as potencialidades locais, as características 
socioculturais relevantes, criando respostas 
para as mudanças estruturais, para reforçar as 
capacidades das comunidades e incentivar a 
inovação; 
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• A implementação das estratégias de 
desenvolvimento local através da mobilização 
integrada e coordenada dos Fundos a favor 
das estratégias de desenvolvimento local de 
base comunitária, e facilitando a sua 
execução, através da utilização de um «fundo 
principal». 

 

• A atribuição de uma dotação significativa ao 
instrumento para a cabal concretização dos 
objetivos preconizados para o DLBC, que 
evidencie o reconhecimento em Portugal deste 
tipo de intervenção; 

 

• O reconhecimento dos Grupos de Ação Local 
enquanto parcerias ativas qualificadas e 
protagonistas representativos dos interesses 
das comunidades com um papel fundamental 
para o futuro dos respetivos territórios, com 
responsabilidades próprias e exclusivas no 
desenvolvimento local e na conceção e 
implementação das respetivas estratégias; 

 

• A assunção do instrumento DLBC e dos GAL 
como um contributo para uma democracia 
participativa e como um estímulo para a 
participação ativa das comunidades nos 
destinos dos seus territórios. É a proximidade 
que une e envolve as pessoas, promove a 
aprendizagem, constrói relações de confiança 
e com maior potencial de sucesso. 

 
E ao nível operacional 
 

• A delegação, pelo Estado-Membro, dos 
processos de decisão, relativamente à 
execução das Estratégias de Desenvolvimento 
Local (EDL), às comunidades locais, através 
dos GAL de forma a dar resposta às suas 
reais necessidades e acrescentando valor ao 
processo; 

 

• Que o reconhecimento dos GAL se efetue 
num curto intervalo de tempo, sem 
sobreposição territorial e se consubstancie 
num único contrato de delegação de 
competências com a Administração, que 
inclua a dotação para a operacionalização da 
EDL, bem como para atividades de 
funcionamento, animação e cooperação, 
evitando a atomização de contratos 
financeiros interligados; 

 

• Que o instrumento DLBC, seja suficientemente 
flexível, adaptável aos fenómenos 
emergentes, permitindo acomodar estratégias 
de desenvolvimento local diversas, 
construídas em função das necessidades e as 
especificidades das diferentes comunidades e 
dos respetivos territórios; 

• A obrigatoriedade da intervenção em rede de 
forma a assegurar a multidisciplinaridade e 
interdisciplinaridade, interação e 
disponibilidade num sistema em que todos os 
atores são fundamentais para a resolução de 
um determinado problema previamente 
identificado; 

 
• A assunção de que o DLBC acomoda a 

implementação de processos inovadores, 
autónomos e de proximidade promovidos 
pelas comunidades locais e lhes dá 
oportunidade de implementar soluções 
próprias, adequadas às especificidades dos 
territórios e às necessidades das populações; 

 
• Que o instrumento DLBC continue a incluir 

cooperação interterritorial e transnacional 
entre territórios com problemáticas 
semelhantes e/ou potencial de 
complementaridade, de forma a construir 
soluções partilhadas, maximizar recursos e 
criar a necessária massa crítica, assegurando 
a participação e o envolvimento dos diferentes 
atores locais (autarquias locais, das 
comunidades intermunicipais, das empresas e 
da sociedade civil); 

 
• Que na definição do modelo de governação do 

instrumento DLBC sejam implementadas 
mudanças estruturais, designadamente, a 
definição clara das responsabilidades de cada 
organismo interveniente, evitando 
redundâncias, reduzindo a burocracia, 
respeitando os princípios LEADER, e 
garantindo a gestão por um único órgão de 
coordenação; 

 
• Que a regulamentação do instrumento DLBC 

seja simples, inequívoca e com flexibilidade 
suficiente para fazer corresponder as 
tipologias de intervenção às necessidades e 
especificidades territoriais e que as 
Estratégias de Desenvolvimento Local, sejam 
acompanhadas de um único manual de 
procedimentos e de um único sistema de 
informação contemplando todos os circuitos 
administrativos dos processos, de forma 
totalmente desmaterializada; 

 
• Que sejam exploradas, definidas e adotadas 

em grande extensão Opções de Custos 
Simplificados (como Iumpsum, custos 
unitários, taxas fixas ou outros), em particular 
em pequenos projetos de investimento, e no 
funcionamento dos GAL (incluindo animação e 
cooperação). 
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Declaração 
 

Subscrição 
do Pacto para o Desenvolvimento Local 

2020-2030 
 

Bernardino Soares, enquanto representante legal 
da Câmara Municipal de Loures, número de 
identificação fiscal 501294996, com sede em 
Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, declara que 
subscreve o PACTO PARA O 
DESENVOLVIMENTO LOCAL 2020-2030, 
apresentado pela A2S Associação para o 
Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia, 
no passado dia 6 de junho, em Mafra, e que 
resultou de uma reflexão promovida no seio da 
Minha Terra - Federação Portuguesa de 
Associações de Desenvolvimento Local e 
Presidente da ELARD - Associação Europeia 
LEADER para o Desenvolvimento Rural. 
 
Mais se declara que se subscreve o presente 
PACTO, partilhando das preocupações que dele 
constam, defendendo-se que o futuro instrumento 
DLBC deve ser simplificado e desburocratizado, 
devendo a sua operacionalização continuar a ser 
efetuada através de uma abordagem multifundos 
com regulamentação e procedimentos 
uniformizados e com uma dotação financeira que 
permita dar plena resposta às necessidades, 
desafios e especificidades dos territórios. 
 
Reconhece-se ainda a virtuosidade da intervenção 
dos Grupos de Ação Local, continuar a reger-se 
pelos sete princípios LEADER (Ligação entre 
Ações de Desenvolvimento da Economia Rural) 
que estiveram na base da sua criação: Abordagem 
Ascendente (bottom-up); Abordagem Integrada; 
Parceria; Território; Trabalho em Rede; Inovação e 
Cooperação. 
 
 _____________________, ___ de junho de 2019 
 
Assinatura(s): 
 
 

Carimbo 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de concessão de apoio financeiro à 
Associação para o Ensino Profissional em 
Transportes e Logística - IPTrans. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 414/2019 

 

Considerando que: 
 

A. O apoio e reconhecimento da Câmara 
Municipal de Loures na viabilização do projeto 
socioeducativo do IPTrans continua a ser uma 
mais-valia para a materialização da sua 
atividade, projetos e iniciativas, pois concluído 
o 1.º mandato de três anos da Direção, a qual 
nomeou gestores de projeto para a divulgação 
das ofertas educativas e formativas e uma 
nova Direção Pedagógica e dando 
continuidade ao 2.º mandato, prossegue-se 
em 2019 a consolidação económico-financeira 
desta escola, com a aprovação de três novas 
turmas de cursos profissionais para 2018/2021 
e autorização para a abertura de um curso de 
educação formação de 9.º ano 2018/2019, 
tendo-se iniciado o ano letivo com noventa 
novos alunos em turmas de cursos 
profissionais e vinte na turma do curso de 
educação formação, atingindo esta escola os 
231 alunos; 

 

B. A Câmara Municipal de Loures é um dos 
promotores do IPTrans - Instituto Profissional 
de Transportes e Logística, constituído pela 
AEPTL - Associação para o Ensino 
Profissional em Transportes e Logística, tendo 
como parceiros a ANTRAM - Associação 
Nacional de Transportes Públicos Rodoviários 
e a FECTRANS - Federação dos Sindicatos 
de Transportes e Comunicações e tem 
valorizado o papel relevante desta escola, ao 
nível da qualificação de jovens e adultos, 
através da oferta educativa de ensino 
secundário e básico de dupla certificação 
escolar e profissional que tem promovido, 
sendo uma referência no concelho de Loures 
e uma alternativa ao ensino regular; 

 

C. Se dá continuidade à prossecução dos 
objetivos operacionais e ao reforço da 
especialização do IPTrans em Transportes & 
Logística, em função dos cursos aprovados e 
concretizados, tendo atualmente em 
funcionamento os de Transportes, Logística, 
Tráfego de Assistência em Escala, Agências 
de Viagens e Transportes, assim como uma 
vertente transversal de Gestão e Programação 
de Sistemas Informáticos e Operador de 
Informática (nível 2; 9.º ano), no sentido de se 
promover a ligação do ensino profissional ao 
tecido empresarial; 
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D. A grande aposta do IPTrans em termos do seu 
modelo de atuação assenta em objetivos e 
instrumentos de aprendizagem evolutiva, que 
importa salientar: 

 
- Formar jovens com competências profissionais 

orientadas para o conhecimento pessoal e o 
trabalho em equipa; 

 
- Promover um ensino igualmente 

personalizado, reforçado na metodologia de 
“projeto” e alicerçado em modelos formativos 
de grande componente prática; 

 
- Construir soluções formativas integradas e 

competências técnicas, fomentando percursos 
diversificados de qualificação profissional; 

 
- Centrar a atividade do IPTrans numa sólida 

formação dos seus alunos, capaz de os 
preparar para a integração na vida ativa e 
prosseguir os estudos, assentes numa forte 
assunção da formação ao longo da vida; 

 
- Promover projetos e iniciativas convergentes 

para a atividade educacional, baseados em 
componentes de ensino multidisciplinares; 

 
E. O ano de 2019 foi marcado pela dinamização 

do Centro Qualifica, estrutura do Sistema 
Nacional de Qualificações, com um resultado 
bastante positivo de participantes, sendo que 
de 2017 a 2019 se obteve cerca de 588 
inscritos, permitindo o prosseguimento de 
estudos/formação num Curso de 
Especialização Tecnológica ou o acesso ao 
Ensino Superior, assumindo um papel 
determinante numa perspetiva de 
aprendizagem ao longo da vida; 

 
F. A angariação de novos alunos, o aumento do 

número de turmas aprovadas e a 
concretização de novos projetos, Rede em 
Movimento, no âmbito dos Contratos Locais 
de Desenvolvimento Social - 3.ª Geração, o 
projeto Erasmus+Vetmo4TL - Mobilidade na 
Educação e Formação Profissional para 
Transportes e Logística, o Centro Qualifica, os 
quais contribuíram para o equilíbrio de 
tesouraria de 2018/2019, ainda há que gerir 
um contexto de significativos atrasos nos 
recebimentos geradores de dificuldades na 
gestão, nomeadamente as verbas do 
Programa Operacional da Região de Lisboa - 
perto de 200 mil euros, mais de 20% dos 
rendimentos anuais do IPTrans; 

 
 

G. As dificuldades de tesouraria têm vindo a ser 
colmatadas com o recurso a “factoring” 
(Millennium BCP) junto de instituição 
financeira e dos apoios concedidos pela 
Câmara Municipal de Loures nos últimos anos 
(2013 - 30 mil euros; 2014 - 60 mil euros; 2015 
- 60 mil euros; 2016 - 60 mil euros; 2017 - 60 
mil euros; 2018 - 60 mil euros; 2019 - 30 mil 
euros), no valor total de 360 mil euros, 
correspondentes ao compromisso de apoiar o 
investimento realizado; 

 
H. A AEPTL pretende continuar a apostar neste 

projeto educativo, carecendo no entanto de 
um equilíbrio de tesouraria, face às várias 
obrigações contratuais mensais e ao 
endividamento estrutural, que advém de 
compromissos contratualizados em 2006 com 
a Câmara Municipal de Loures e ao esforço 
financeiro de 1 milhão e 275 mil euros, 
resultantes da construção das novas 
instalações, conjugado com a não realização 
do apoio acordado com o Município, no valor 
de 600.000,00 € - Acordo Técnico Financeiro 
firmado entre as duas entidades; 

 
I. É firme vontade da Autarquia assegurar a 

continuidade do IPTrans, como uma escola 
profissional de referência no concelho de 
Loures, proporcionando aos jovens e adultos 
uma sólida formação dual, que combinam a 
aprendizagem em sala de aula com 
experiência prática, agregando conhecimentos 
nas vertentes científica e tecnológica; 

 
J. É firme vontade da Autarquia apoiar o IPTrans 

e o ensino profissional de qualidade que 
promove, nomeadamente pelo nível de 
empregabilidade existente, diversificação 
pedagógica e proximidade com os parceiros e 
o território em que se implanta; 

 
K. É firme vontade da Autarquia apoiar a 

sustentabilidade financeira do IPTrans, 
reconhecendo o seu contributo em termos 
educativos para o concelho de Loures, 
prosseguindo e reforçando os seus projetos, 
no sentido de alcançar no próximo ano letivo 
2019/2020, maior estabilidade financeira. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea o) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, conceder um 
apoio financeiro de 30.000,00 € à Associação para 
o Ensino Profissional em Transportes e Logística - 
IPTrans. 
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Loures, 9 de julho de 2019. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 

 
Processo de Registo n.º 697/2010_E1 
Proposta de aprovação da outorga de escritura de 
constituição de direito de superfície sobre prédio 
localizado na Rua Padre Américo, Quinta do 
Aqueduto, em Santo Antão do Tojal, União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, 
com a área de 2.739 m2, entre o Município de 
Loures e a Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, tendo por objetivo a 
construção e instalação de Unidade de Saúde 
integrada no ACES Loures-Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 410/2019 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito da deliberação da Assembleia 

Municipal realizada na data de 07.03.2019 foi 
aprovada por unanimidade, na 2.ª Reunião da 
1.ª Sessão Ordinária, a desafetação da 
parcela com 2.739 m2, sita na rua Padre 
Américo e Alameda Arquiteto António 
Canevari, Quinta do Aqueduto, em Santo 
Antão do Tojal, União das Freguesias de 
Santo Antão e São Julião do Tojal, destinada a 
integrar o domínio privado municipal para 
construção e instalação de Unidade de Saúde 
integrada no ACES Loures-Odivelas, através 
da constituição de direito de superfície a favor 
da Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo; 

 
B. Para o efeito foi requerido o registo da 

propriedade municipal junto da Conservatória 
do Registo Predial e Serviço de Finanças 
competente, respetivamente, com a atual 
descrição predial n.º 3340/Santo Antão do 
Tojal, desanexada da ficha predial n.º 
3080/Santo Antão do Tojal, e matriz urbana 
relativa ao artigo 3943 da União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal; 

C. A Administração Regional de Saúde 
pronunciou-se favoravelmente sobre o 
clausulado correspondente à constituição de 
direito de superfície proposto pelo Município 
de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nas alíneas g), r) e u) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a outorga de escritura de 
constituição de direito de superfície entre o 
Município de Loures e a Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, destinada à 
construção e instalação de Unidade de Saúde 
integrada no ACES Loures-Odivelas. 

 
 

Loures, 9 de julho de 2019 
 

O Presidente da Câmara, 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO 

DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

Cláusula Primeira 
Identificação do prédio objeto do contrato 

 
Pelo presente contrato é constituído a favor da 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I.P. (doravante, ARSLVT) o direito 
de superfície sobre o prédio localizado na rua 
Padre Américo, Quinta do Aqueduto, em Santo 
Antão do Tojal, freguesia da União das Freguesias 
de Santo Antão e São Julião do Tojal, com a área 
de 2.739 m2, melhor localizado em planta anexa, 
de que o Município de Loures (doravante, 
Município) é legítimo proprietário, inscrito na 
matriz sob o artigo 3943 da referida freguesia e 
descrito na ficha predial n.º 3340/Santo Antão do 
Tojal. 

 
 

Cláusula Segunda 
Gratuitidade do contrato 

 
O direito de superfície é constituído pelo prazo de 
70 (setenta) anos e a título gratuito. 
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Cláusula Terceira 
Objeto do direito de superfície 

 
O objeto do presente contrato, é a construção de 
um equipamento de Saúde para a instalação de 
uma Unidade de Saúde. 

 
 

Cláusula Quarta 
Acompanhamento e fiscalização 

pelo Município 
 

O Município de Loures tem o direito de, quando e 
pelos meios que entender convenientes, 
acompanhar e fiscalizar a obra de construção da 
Unidade de Saúde objeto do direito de superfície e 
solicitar informação escrita adequada do 
cumprimento das condições que resultam da 
constituição do mesmo. 

 
 

Cláusula Quinta 
Alienação e direito de preferência 

 
A alienação do direito de superfície carece de 
autorização expressa do Município de Loures, que 
gozará do direito de preferência, em 1.º grau. 

 
 

Cláusula Sexta 
Oneração do direito de superfície 

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

 
 

Cláusula Sétima 
Responsabilidade contratual 

 
Em qualquer caso, a ARSLVT é a única entidade 
responsável pelo cumprimento das obrigações a 
que fica adstrita, reservando-se o Município o 
direito de resolver o presente contrato em caso de 
incumprimento de alguma daquelas obrigações, 
nos termos previstos na cláusula oitava. 

 
 

Cláusula Oitava 
Resolução do contrato 

e extinção do direito de superfície 
 

1. Ao Município é conferido sempre o direito de 
resolver o contrato, em caso de incumprimento 
pela ARSLVT dos deveres e obrigações que 
resultam da presente constituição do direito de 
superfície. 

2. O direito de superfície extingue-se ainda ao 
abrigo do disposto no artigo 1536.º do Código 
Civil, com reversão do terreno para o 
Município: 

 
2.1. Se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no 

ato de constituição do direito de superfície; 
 
2.2. Se no prazo de cinco anos a contar da data da 

decisão que autorizou a constituição/alteração 
(das condições de constituição) do direito de 
superfície, não for iniciada a construção do 
equipamento identificado na cláusula 3.ª; 

 
2.3. Se até ao final do ano de 2025 não entrar em 

funcionamento o equipamento identificado na 
cláusula 3.ª; 

 
2.4. Se for alienado o direito de superfície sem 

autorização expressa do Município; 
 
2.5. Se a ARSLVT proporcionar o uso privativo do 

local, total ou parcialmente, sem prévia 
autorização do Município. 

 
 

Cláusula Nona 
Eficácia do ato de resolução 

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

 
 

Cláusula Décima 
Reversão 

 
1. Expirado o prazo para que foi constituído, 

resolvido o contrato ou extinto o direito de 
superfície, por qualquer causa, o prédio e 
todas as obras e construções existentes no 
terreno, no estado em que se encontrarem 
integrarão o património municipal, sem 
qualquer indemnização para a ARSLVT, pelas 
benfeitorias entretanto realizadas; 

 
2. O decurso do prazo pelo qual foi constituído 

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

 
2.1. A entrega do local pela ARSLVT, no prazo de 

30 (trinta) dias, contado de qualquer dos 
factos determinantes da reversão; 

 
2.2. A tomada de posse do local pelo Município, 

caso não se verifique o cumprimento do prazo 
e condições de entrega. 
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Cláusula Décima Primeira 
Legislação aplicável 

 
A presente constituição do direito de superfície 
rege-se pelo disposto na Lei n.º 31/2014, de 30 de 
maio e pelo Código Civil. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo de Registo n.º 35570/05 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 
desafetação do domínio público municipal para o 
domínio privado do Município da Parcela E1, com 
a área de 1.938,57 m2,  sita na Rua Beatriz Costa, 
Bairro CAR, na União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 411/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A Associação Nossa Senhora dos Anjos veio 

solicitar a cedência das instalações onde 
funcionava a Escola EB1 n.º 6 de Camarate, 
situadas na Rua Beatriz Costa, Bairro Car, 
para instalação da Loja Solidária de Camarate 
e do Centro de Apoio ao Estudo, que 
atualmente funcionam em frações arrendadas 
na Rua Manuel João dos Santos, em 
Camarate, e do Serviço de Apoio Domiciliário; 

 
B. As antigas instalações da Escola EB 1 n.º 6 de 

Camarate correspondem à parcela E1, com a 
área de 1.938,57 m2, transferida para o 
Município de Loures pelo Instituto de Gestão e 
Alienação do Património Habitacional do 
Estado (IGAPHE), através de Auto de Cessão, 
celebrado em 28 de fevereiro de 2005 e 
retificação de 13 de março de 2007, e 
encontra-se integrada no domínio público 
municipal; 

 
C. Tendo em vista a cedência das instalações à 

Associação Nossa Senhora dos Anjos, torna-
se necessário proceder à desafetação do 
domínio público municipal da parcela 
identificada; 

 
D. O Departamento de Coesão Social e 

Habitação emitiu parecer favorável à cedência 
das instalações à Associação Nossa Senhora 
dos Anjos. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e na 
alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à 
Assembleia Municipal, para deliberação, a 
desafetação do domínio público para o domínio 
privado do Município da parcela E1, com a área de 
1.938,57 m2, transferida para o Município de 
Loures pelo Instituto de Gestão e Alienação do 
Património Habitacional do Estado (IGAPHE), 
através de Auto de Cessão, celebrado em 28 de 
fevereiro de 2005, situada na Rua Beatriz Costa, 
Bairro Car, União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação, descrita sob a ficha 1515 da 
freguesia de Camarate e omisso na matriz. 

 
 

Loures, 10 de julho de 2019. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
 
 
Processo de Registo n.º 42.013/03-D/Santa Iria 
de Azóia 
Proposta de aprovação da outorga de escritura 
pública de constituição de direito de superfície, a 
título gratuito, entre o Município de Loures e a 
Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Santa Iria de Azóia, incidente sobre 
propriedade municipal com a área de 5.771,36 m2, 
sita na Rua das Felícias, Rua das Jardineiras, Rua 
das Hortênsias e Rua das Ervilhacas, Bairro da 
primavera, Santa Iria de Azóia, União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela. 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 412/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A Comissão Unitária de Reformados 

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

 
B. Foi identificada a propriedade municipal com 

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

 
C. A Divisão de Intervenção Social e Saúde 

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

 
D. A Divisão de Gestão Urbanística presta 

parecer favorável à pretensão; 
 
E. Na 2.ª Reunião da 3.ª Sessão Ordinária da 

Assembleia Municipal, realizada a 4 de julho 
de 2019, foi aprovada a desafetação do 
domínio público municipal da referida área de 
5.771,36 m2 tendente à outorga de escritura 
pública de constituição de direito de superfície, 
a título gratuito, com a Comissão Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos de Santa 
Iria de Azóia. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nas alíneas g) e u) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, aprovar a 
outorga de escritura pública de constituição de 
direito de superfície, a título gratuito, entre o 
Município de Loures e a Comissão Unitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos de Santa Iria 
de Azóia. 

 
Loures, 10 de julho de 2019 

 
O Presidente da Câmara, 

 
(a) Bernardino Soares 
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MINUTA DE CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO 

DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

Cláusula Primeira 
Identificação do prédio objeto do contrato 

 
Pelo presente contrato é constituído a favor da 
Comissão Unitária de Reformados Pensionistas e 
Idosos de Santa Iria de Azóia (doravante, 
Associação) o direito de superfície sobre o prédio 
localizado na Rua das Felícias, Rua das 
Jardineiras, Rua das Hortênsias e Rua das 
Ervilhacas, Bairro da primavera, em Santa Iria de 
Azóia, freguesia da União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, com a área de 5.771,36 m2, melhor 
localizado em planta anexa, de que o Município de 
Loures (doravante, Município) é legítimo 
proprietário, descrito na ficha predial n.º 496/Santa 
Iria de Azóia. 

 
 

Cláusula Segunda 
Propriedade 

 
O imóvel, objeto do presente contrato, encontra-se 
vedado e em conformidade com os limites da 
propriedade municipal. 

 
 

Cláusula Terceira 
Licenciamentos 

 
A Associação obriga-se a diligenciar pelo(s) 
licenciamento(s) devido(s) no âmbito da sua 
atividade, e dentro dos prazos fixados pela 
Administração, sob pena de resolução do contrato 
e extinção do direito de superfície nos termos da 
cláusula décima. 

 
 

Cláusula Quarta 
Gratuitidade do contrato 

 
O direito de superfície é constituído pelo prazo de 
70 (setenta) anos e a título gratuito. 

 
 

Cláusula Quinta 
Objeto do direito de superfície 

 
O direito de superfície constituído destina-se à 
construção de Equipamento Residencial para 
Idosos e Jardim de Infância. 

 
 
 
 

Cláusula Sexta 
Acompanhamento e fiscalização 

pelo Município 
 

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

 
 

Cláusula Sétima 
Direito de preferência 

 
No caso de alienação do direito de superfície, o 
Município goza do direito de preferência em 
primeiro lugar. 

 
 

Cláusula Oitava 
Oneração do direito de superfície 

 
O direito de superfície só poderá ser onerado pela 
Associação para garantia de financiamento de 
obras a realizar no edifício constituído, sob pena 
de extinção do direito de superfície e reversão do 
prédio para o Município. 

 
 

Cláusula Nona 
Responsabilidade contratual 

 
Em qualquer caso, a Associação é a única 
entidade responsável pelo cumprimento das 
obrigações a que fica adstrita em tudo o que se 
relacione de forma direta ou indireta com o direito 
de superfície constituído, podendo o Município 
resolver o presente contrato em caso de 
incumprimento de alguma daquelas obrigações, 
nos termos previstos na cláusula oitava. 

 
 

Cláusula Décima 
Resolução do contrato 

e extinção do direito de superfície 
 

1. Ao Município é conferido sempre o direito de 
resolver o contrato, em caso de incumprimento 
pela Associação, dos deveres e obrigações 
que resultam da presente constituição do 
direito de superfície. 

 
2. O direito de superfície extingue-se ainda ao 

abrigo do disposto no artigo 1536.º do Código 
Civil, designadamente: 
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2.1. se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no 
ato de constituição do direito de superfície; 

 
2.2. se houver paralisação da atividade e sem 

motivo justificado por período superior a 2 
(dois) meses; 

 
2.3. se for alienado o direito de superfície sem 

autorização expressa do Município; 
 
2.4. se a Associação deixar de ter existência 

jurídica própria e autónoma; 
 
2.5. se a Associação proporcionar o uso privativo 

do local, total ou parcialmente, sem prévia 
autorização do Município. 

 
 

Cláusula Décima Primeira 
Eficácia do ato de resolução 

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

 
 

Cláusula Décima Segunda 
Reversão 

 
1. Expirado o prazo para que foi constituído, 

resolvido o contrato ou extinto o direito de 
superfície, por qualquer causa, o prédio e 
todas as obras e construções existentes no 
terreno integrarão o património municipal, sem 
qualquer indemnização para a Associação, 
pelas benfeitorias entretanto realizadas. 

 
2. O decurso do prazo pelo qual foi constituído 

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

 
2.1. a entrega do local pela Associação, no prazo 

de 30 (trinta) dias, contado de qualquer dos 
factos determinantes da reversão, livre de 
pessoas e bens; 

 
2.2. a tomada de posse do local pelo Município, 

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

 
 

Cláusula Décima Terceira 
Legislação aplicável 

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

CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 50113/DCA/2019 
Concurso Público para aquisição de serviços 
de transporte no âmbito do Projeto AMA - 
Adaptação ao Meio Aquático, por lotes, em 
número de 4, para o ano letivo de 2019/2020 
Proposta de aprovação do Relatório Final, de 
adjudicação das propostas apresentadas para os 
Lotes 1, 2 e 3, de não adjudicação do Lote 4 com 
revogação da decisão de contratar  naquele Lote, 
de aprovação do projeto de minuta de contrato a 
celebrar e de liquidação da taxa devida pela 
redução do contrato a escrito. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 421/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures foi lançado o concurso 
público em conformidade com o previsto nos 
artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 
1, alínea a) e 474.º, n.º 3, alínea c), todos do 
Código dos Contratos Públicos, concurso 
desenvolvido sob o número de processo 
50113/DCA/2019, com vista à celebração de 
contratos de aquisição de serviços de 
transporte no âmbito do projeto AMA - 
Adaptação ao Meio Aquático, por lotes, em 
número de 4, para o ano letivo de 2019/2020; 

 
B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 

de propostas, o júri do procedimento elaborou 
o relatório preliminar com análise, avaliação e 
ordenação da proposta apresentada pelo 
concorrente, tendo-o submetido a audiência 
prévia com concessão de prazo que também 
já decorreu, e sem que fossem apresentadas 
quaisquer observações por parte do 
concorrente nesse âmbito; 

 
C. Entretanto, o júri elaborou o relatório final que 

se anexa e que cabe submeter a deliberação 
da Câmara Municipal de Loures com vista à 
aprovação do mesmo, em virtude de ser o 
órgão competente para a decisão de contratar; 

 
D. O teor do relatório final dá nota, em síntese, 

da proposta de adjudicação dos lotes 1, 2 e 3 
à mesma entidade, a Barraqueiro Transportes, 
S.A., a única entidade com proposta admitida 
em cada um dos referidos lotes em virtude de 
ser a única concorrente; 
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E. Todavia, a única concorrente não apresentou 
proposta ao lote 4, pelo que o procedimento 
ficou deserto quanto ao mencionado lote; 

 
F. O preço base do lote 1 foi fixado em 

145.666,00 € (cento e quarenta e cinco mil, 
seiscentos e sessenta e seis euros), tendo 
sido proposto adjudicar a proposta com o 
preço de 145.650,68 € (cento e quarenta e 
cinco mil, seiscentos e cinquenta euros e 
sessenta e oito cêntimos); 

 
G. O preço base do lote 2 foi fixado em 76.825,00 

€ (setenta e seis mil, oitocentos e vinte e cinco 
euros), tendo sido proposto adjudicar a 
proposta com o preço de 76.815,00 € (setenta 
e seis mil, oitocentos e quinze euros) 
acrescido até ao máximo de 13,50% 
relativamente à possibilidade de ampliação de 
realização de despesa, o que perfaz o valor 
global máximo de 87.185,03 € (oitenta e sete 
mil, cento oitenta e cinco euros e três 
cêntimos); 

 
H. O preço base do lote 3 foi fixado em 94.343,00 

€ (noventa e quatro mil, trezentos e quarenta e 
três euros), tendo sido proposto adjudicar a 
proposta com o preço de 94.342,92 € (noventa 
e quatro mil, trezentos e quarenta e dois euros 
e noventa e dois cêntimos) acrescido até ao 
máximo de 6,00% relativamente à 
possibilidade de ampliação de realização de 
despesa, o que perfaz o valor global máximo 
de 100.003,50 € (cem mil e três euros e 
cinquenta cêntimos); 

 
I. O somatório dos lotes 1, 2 e 3 que ora se 

propõe adjudicar resulta no preço contratual 
total máximo de 332.839,21 € (trezentos e 
trinta e dois mil, oitocentos e trinta e nove 
euros e vinte e um cêntimos); 

 
J. Adjudicada que seja a proposta da 

concorrente Barraqueiro Transportes, S.A., em 
cada um dos lotes 1, 2 e 3 do procedimento, 
mostra-se necessária a aprovação, por parte 
da Câmara Municipal, do projeto de minuta do 
contrato a celebrar, que se anexa; 

 
K. Ao abrigo do disposto no artigo 18.º, alínea b), 

do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures é devida taxa pela redução do contrato 
a escrito. 

 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos do disposto na alínea dd) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, nos 
artigos 73.º, 98.º, e números 3 e 4 do artigo 148.º, 
todos do Código dos Contratos Públicos, na sua 
redação atual, bem como do disposto no artigo 
18.º, alínea b), do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, aprovar: 
 
1. O relatório final referente ao concurso público 

desenvolvido sob o número de processo 
50113/DCA/2019, com vista à celebração de 
contratos de aquisição de serviços de 
transporte no âmbito do projeto AMA - 
Adaptação ao Meio Aquático, por lotes, em 
número de 4, para o ano letivo de 2019/2020. 

 
2. Conforme decorre do relatório final, as 

inerentes adjudicações às únicas propostas 
apresentadas pela concorrente Barraqueiro 
Transportes, S.A., para cada um dos lotes 1, 2 
e 3, e pelos preços contratuais, por lote, 
conforme se seguem: 

 
- Lote 1: 145.666,00 € (cento e quarenta e cinco 

mil, seiscentos e sessenta e seis euros); 
 
- Lote 2: 76.825,00 € (setenta e seis mil, 

oitocentos e vinte e cinco euros) acrescido até 
ao máximo de 13,50% relativamente à 
possibilidade de ampliação de realização de 
despesa, o que perfaz o valor global máximo 
de 87.185,03 € (oitenta e sete mil, cento 
oitenta e cinco euros e três cêntimos); 

 
- Lote 3: 94.343,00 € (noventa e quatro mil, 

trezentos e quarenta e três euros) acrescido 
até ao máximo de 6,00% relativamente à 
possibilidade de ampliação de realização de 
despesa, o que perfaz o valor global máximo 
de 100.003,50 € (cem mil e três euros e 
cinquenta cêntimos). 

 
Aos preços contratuais de cada um dos lotes que 
se propõe sejam adjudicados acresce o IVA à taxa 
de 6%, conforme indicado pelo concorrente na sua 
proposta. 
 
3. A não adjudicação do lote 4 do procedimento, 

assim se determinando a revogação da 
decisão de contratar em tal lote. 

 
4. O projeto de minuta do contrato a celebrar 

entre o Município de Loures e a Barraqueiro 
Transportes, S. A., respeitante aos 3 lotes em 
apreço nesta proposta. 
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5. A liquidação da taxa devida pela respetiva 
redução do contrato a escrito, a pagar pela 
Barraqueiro Transportes, S.A.. 

 
… 

 
Loures, 10 de julho de 2019. 

 
O Vereador 

 
(a) Gonçalo Caroço 

 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

AQUISIÇÃO 
 

Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt e telecópia número 
211151709, adiante designado por Primeiro 
Contraente ou Contraente Público, neste ato 
representado por Bernardino José Torrão Soares, 
que também usa assinar Bernardino Soares, 
Primeiro Outorgante, na qualidade de Presidente 
da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
Barraqueiro Transportes, S.A., pessoa coletiva 
número 500151997, com sede na Avenida Santos 
e Castro, C.P. 1769-022 Lisboa, Freguesia do 
Lumiar, Município de Lisboa, endereço eletrónico 
rodest@rodest.pt e telecópia número 217511670, 
com o capital social de 15.000,000,00 euros, 
matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa - 2.ª Secção, adiante 
designada por Segundo Contraente, neste ato 
representada por ….. e ….. , Segundos 
Outorgantes, na qualidade de administradores da 
mencionada sociedade, conforme Certidão 
Permanente do Registo Comercial online 
visualizada na presente data, através do código de 
acesso 5252-7603-6635. 
 
Tendo em conta a deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, tomada na sua 38.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 22 de maio de 2019, que 
aprovou o início do procedimento de Concurso 
Público e respetivas peças do procedimento, 
publicitado no Diário da República, II Série, 
número 102, de 28 de maio de 2019, bem como 
no Jornal Oficial da União Europeia número 
2019/S 104-252620, de 31 de maio de 2019 e 
comprovativo de disponibilização na plataforma 
Vortalnext em 28 de maio de 2019 e prestação de 
esclarecimentos e erros e omissões das peças do 

procedimento aprovados através de despacho do 
Primeiro Outorgante datado de 11 de junho de 
2019, ratificado na 40.ª Reunião Ordinária de 19 
de junho de 2019, da Câmara Municipal de 
Loures. 
 
Tendo, também, em conta a deliberação de 
adjudicação e de aprovação da minuta de 
contrato, tomada pela Câmara Municipal de 
Loures na sua … .ª Reunião Ordinária, realizada 
em …. nos termos do disposto no artigo 96.º e 
seguintes, do Código dos Contratos Públicos. 
 
Acordam em celebrar o presente contrato de 
Aquisição de Serviços que se rege pelas 
Cláusulas seguintes: 
 
Cláusula Primeira - 1. O contrato tem por objeto a 
aquisição de serviços de transporte no âmbito do 
projeto AMA - Adaptação ao Meio Aquático, por 
lotes, para o ano letivo de 2019/2020. 
 
2. Os serviços a prestar traduzem-se na execução 
de transporte de alunos e acompanhantes adultos, 
entre as escolas identificadas para cada uma das 
piscinas municipais e respetivo regresso, em 
automóveis pesados de transporte de 
passageiros, nos termos estabelecidos no 
Caderno de Encargos com exceção do Lote 4, 
bem como dos esclarecimentos, erros e omissões, 
prestados. 
 
3. O objeto contratual abrange ainda uma 
possibilidade de ampliação de realização de 
despesa até ao máximo de 13,50% do preço 
contratual global, referente ao lote 2, assim como 
até ao máximo de 6,00% do preço contratual 
global, referente ao lote 3, sempre que surjam 
situações que o justifiquem, designadamente em 
virtude da ampliação do número de escolas ou de 
alunos e inerentemente de viaturas a utilizar, 
observando-se no caso dessa ampliação, todo o 
conjunto de regras, requisitos e preços unitários 
adjudicados. 
 
4. Os montantes percentuais referidos no número 
anterior integrarão os respetivos preços 
contratuais de cada lote a que lhe corresponde. 
 
5. No âmbito da ampliação de realização de 
despesa, o Contraente Público fica adstrito ao 
dever de comunicar ao Segundo Contraente, com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias qualquer 
acréscimo do número de escolas, de alunos e 
inerentemente viaturas a utilizar. 
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Cláusula Segunda - 1. Do contrato decorrem para 
o Segundo Contraente, as seguintes obrigações: 
 
a) Obrigação de prestação dos serviços 

identificados na proposta; 
b) Obrigação de garantia de boa prestação dos 

serviços; 
c) Assegurar a presença de um acompanhante 

adulto designado por vigilante, por automóvel 
ao serviço, a quem compete zelar pela 
segurança das crianças, sendo assegurada 
pelo Segundo Contraente a vigilância por um 
segundo elemento a grupos com mais de 30 
(trinta) crianças; 

d) Obrigação de prestação dos serviços 
adicionais que se venham a manifestar 
necessários por força do aumento dos alunos 
referidos nos lotes, desde que as viaturas 
contratualizadas e usadas comportem na sua 
lotação tal acréscimo de alunos, não havendo, 
nestas circunstâncias, lugar a qualquer 
preço/pagamento adicional por tal serviço; 

e) Se houver lugar a factos, não imputáveis ao 
Contraente Público, que impliquem a 
diminuição dos níveis quantitativos de serviço 
a prestar, designadamente a supressão de 
transporte a efetuar, o Segundo Contraente 
fica obrigado a aceitar a correspondente 
redução dos serviços de transporte a prestar, 
sem que haja lugar a compensações ou 
indemnizações de qualquer natureza; 

f) Executar o plano de monitorização e controlo 
dos serviços de transporte e 
acompanhamento/vigilância apresentado, 
tendo sempre um supervisor permanente, para 
efeitos de controlo e fiscalização da prestação 
de serviços, designadamente para verificação 
do estado das viaturas, cumprimento de 
circuitos, cumprimento de horários, 
comportamentos profissionais de condutores e 
vigilantes; 

g) Dar cumprimento ao plano com procedimentos 
de análise de anomalias do serviço e 
acidentes apresentado; 

h) Dar cumprimento ao plano de ações 
preventivas apresentado; 

i) Assegurar que a chegada às respetivas 
piscinas municipais não seja inferior a 15 
(quinze) minutos antes do horário previsto 
para início da aula; 

j) Assegurar que a partida das piscinas 
municipais se efetue até 30 (trinta) minutos 
após o término da aula; 

k) O transporte não deverá ultrapassar a duração 
máxima de 30 (trinta) minutos entre cada 
percurso; 

l) Observar todas as regras legais no que diz 
respeito ao objeto do contrato. 

 

2. A título acessório, constitui igualmente 
obrigação do Segundo Contraente, 
designadamente recorrer a todos os meios 
humanos, materiais e informáticos que sejam 
necessários e adequados à prestação dos 
serviços, bem como ao estabelecimento do 
sistema de organização necessário à perfeita e 
completa execução das tarefas. 
 
Cláusula Terceira - Constituem também 
obrigações do Segundo Contraente: 
 
a) Comunicar antecipadamente ao Contraente 

Público quaisquer factos que tornem total ou 
parcialmente impossível a prestação dos 
serviços, ou o cumprimento de qualquer outra 
das suas obrigações, nos termos do contrato. 

b) Comunicar, durante a execução do contrato, 
qualquer alteração da denominação social ou 
da situação jurídica da sociedade. 

c) Indicar ao Contraente Público o gestor de 
cliente responsável pelo cumprimento das 
regras operacionais decorrentes do contrato 
celebrado e quaisquer alterações que venham 
a ocorrer posteriormente. 

 
Cláusula Quarta - O Segundo Contraente obriga-
se a reportar mensalmente ao Primeiro Contraente 
a notificação de lesões, doenças ocupacionais, 
dias perdidos, absentismo e óbitos relacionados 
com a execução do contrato, bem como o número 
de multas atribuídas aos condutores por excesso 
de velocidade. 
 
Cláusula Quinta - O contrato tem início na 
presente data e mantém-se em vigor durante o 
Ano Letivo 2019-2020, sem prejuízo das 
obrigações acessórias que devam perdurar para 
além daquele período, sendo a prestação do 
serviço efetivo de 151 (cento e cinquenta e um) 
dias úteis e 3 (três) sábados. Os dias úteis de 
serviço a efetuar em cada mês do ano letivo 
encontram-se divididos da seguinte forma: 
 
- Outubro 2019: 23 dias úteis; 
 
- Novembro 2019: 20 dias úteis; 
 
- Dezembro 2019: 10 dias úteis; 
 
- Janeiro 2020: 20 dias úteis; 
 
- Fevereiro 2020: 17 dias úteis; 
 
- Março 2020: 15 dias úteis; 
 
- Abril 2020: 13 dias úteis; 
 
- Maio 2020: 20 dias úteis; 
 
- Junho 2020: 13 dias úteis; 
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Cláusula Sexta - 1. Sem prejuízo do número de 
alunos indicado para cada lote, o Segundo 
Contraente será informado até ao dia 10 (dez) de 
setembro do corrente ano, do efetivo número de 
alunos a transportar no respetivo circuito; 
 
2. No que diz respeito às viaturas, e de forma a 
assegurar a sua operacionalidade, constituem, 
ainda, obrigações do Segundo Contraente: 
 
a) Assegurar o cumprimento das disposições 

legais em vigor, nomeadamente a que respeita 
ao transporte de crianças constantes da Lei n.º 
13/2006, de 17 de abril, alterada pela Lei n.º 
17-A/2006, de 26 de maio e legislação conexa; 

b) Assegurar a manutenção completa da viatura, 
de modo a garantir perfeitas condições de 
funcionamento; 

c) Assegurar a limpeza e manter o aspeto 
exterior cuidado dos veículos; 

d) Dotar todas as viaturas de equipamento de 
comunicações; 

e) Assegurar que as viaturas ao serviço estão 
equipadas com os sistemas de retenção para 
crianças; 

f) Assegurar atempadamente os abastecimentos 
de combustíveis e lubrificantes, de modo a 
garantir a inexistência de imobilizações, por 
esse motivo, durante a execução dos serviços; 

g) Garantir a qualidade da prestação dos 
serviços objeto do contrato; 

h) Identificar as viaturas com o logótipo do 
Contraente Público; 

i) Indicar, através de lettering ou de outra forma 
claramente visível, que as viaturas estão ao 
serviço do projeto do Contraente Público, 
indicando, designadamente, a piscina 
municipal que tem como destino; 

j) Optar por oficinas que contemplem medidas 
de gestão ambiental, disponibilizando o 
documento comprovativo, caso este seja 
solicitado. 

 
3. O Segundo Contraente obriga-se ainda, a: 
 
a) Obter todas as licenças obrigatórias para os 

veículos a utilizar e a de seguro que sejam 
obrigatórios para o tipo de transporte em 
causa, mantendo-os permanentemente 
válidos, de acordo com a legislação vigente 
em cada momento sobre essa matéria. 

b) Manter um seguro de responsabilidade civil 
automóvel de 50.000.000,00 € (cinquenta 
milhões de euros) para cada viatura associada 
à prestação do serviço objeto do contrato; 

c) Elaborar um plano de contingência para 
situações de incidentes ou quaisquer 
ocorrências de modo a garantir a prestação do 
serviço; 

d) Dispor de contrato de seguro de acidentes de 
trabalho e doenças profissionais para o seu 
pessoal, de acordo com a legislação em vigor; 

e) Dispor de contrato de seguro que garanta, em 
cada momento, qualquer tipo de dano das 
pessoas transportadas com um valor de 
responsabilidade de acordo com o máximo 
permitido pela legislação em vigor; 

f) Manter durante toda a duração do contrato os 
seguros pagos e atualizados. 

 
Cláusula Sétima - 1. Pela prestação dos serviços 
previstos na Cláusula Primeira, o Contraente 
Público obriga-se a pagar ao Segundo Contraente 
o valor global de  ……. € (……..), acrescido de IVA 
- Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal 
em vigor, se legalmente devido; 
 
2. Os encargos resultantes do contrato serão 
satisfeitos pela dotação orçamental seguinte: 
classificação orgânica …. , classificação 
económica ……. , com o número de compromisso 
……. . 
 
Cláusula Oitava - 1. Os pagamentos devidos pelo 
Contraente Público serão efetuados nos termos 
definidos na Cláusula Décima Quarta do Caderno 
de Encargos. 
 
2. Em caso de discordância por parte do 
Contraente Público, quanto aos valores indicados 
na fatura, este comunicará ao Segundo 
Contraente, por escrito, os respetivos 
fundamentos, ficando o Segundo Contraente 
obrigado a prestar os esclarecimentos necessários 
ou a proceder à emissão de nova fatura corrigida. 
 
Cláusula Nona - A garantia oferecida para 
execução do contrato foi prestada através de …. 
emitida em ….., pelo ……., com sede na 
…………… , no valor de …… € (………), 
correspondente a 5% do valor do presente 
contrato. 
 
Cláusula Décima - 1. Pelo não cumprimento do 
estabelecido contratualmente, por razões 
imputáveis ao Segundo Contraente são 
estabelecidas penalidades nos termos da cláusula 
décima sexta do Caderno de Encargos, pelo que 
qualquer situação de incumprimento originará uma 
sanção contratual de natureza pecuniária sendo 
as sanções graduadas em cinco níveis: 
 
a) Nível 1: Valor de 100,00 € (cem) euros; 
b) Nível 2: Valor de 200,00 € (duzentos) euros; 
c) Nível 3: Valor de 300,00 € (trezentos) euros; 
d) Nível 4: Valor de 400,00 € (quatrocentos) 

euros; 
e) Nível 5: Valor de 500,00 € (quinhentos) euros. 
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2. As penalizações aplicar-se-ão de acordo com 
as situações que a seguir se enunciam: 
 
A. Nível 1: 

 
a) Condutor não falar e escrever Português 

corretamente; 
b) Não utilização do cinto de segurança por parte 

do condutor; 
c) Atraso na colocação da viatura no início do 

circuito, até 15 minutos. 
 
B. Nível 2: 
 
a) Viatura não apresentar condições de limpeza 

e aspeto exterior cuidado; 
b) Condutor e/ou vigilante não se apresentar nas 

devidas condições e aspeto cuidado; 
c) Viatura sem equipamento de comunicações; 
d) Imobilização da viatura durante a execução da 

ligação por não terem sido assegurados 
atempadamente os abastecimentos de 
combustível e lubrificantes; 

e) Utilização de condutor não instruído sobre os 
procedimentos a ter no transporte; 

f) Não utilização de viaturas com o equipamento 
exigido para cada tipo de passageiros, 
nomeadamente transporte de crianças. 

 
C. Nível 3: 
 
a) Atraso na colocação da viatura, no início do 

circuito, superior a 15 minutos e até 30 
minutos. 

 
D. Nível 4: 
 
a) Não execução parcial ou total da ligação; 
b) Atraso na colocação da viatura, no início do 

circuito, superior a 30 minutos e até 60 
minutos. 

 
E. Nível 5: 
 
a) Não utilização de viaturas com a volumetria 

proposta para cada serviço; 
b) Mecanismos de abertura e fecho de portas em 

más condições de segurança e 
operacionalidade; 

c) Incumprimento dos procedimentos a realizar 
em caso de avaria; 

d) Atraso superior a 30 minutos em qualquer 
ponto do percurso, por motivos imputáveis ao 
Segundo Contraente; 

e) Incumprimento do prazo máximo de 60 
minutos, da substituição de um condutor, em 
caso de indisponibilidade; 

 
 

f) Utilização de condutor e/ou vigilante em 
desconformidade com as exigências legais 
para a possibilidade de prestação do serviço 
pelos mesmos e em desconformidade com as 
exigências de formação estabelecidas nos 
termos do Caderno de Encargos; 

g) Não apresentação de documentos solicitados 
pelo Contraente Público nas situações em que 
tal solicitação se mostre prevista nos termos 
do Caderno de Encargos; 

h) Não utilização no âmbito da prestação de 
serviço objeto do contrato dos veículos com 
atributos que a Segunda Contraente declarou 
terem na sua proposta. 

 
Cláusula Décima Primeira - 1. A aplicação das 
penalidades referentes às sanções contratuais de 
natureza pecuniária será cumulativa; 
 
2. A faturação do Segundo Contraente deverá 
apresentar as deduções relativas às sanções 
contratuais de natureza pecuniária acima 
referidas, tendo por base a comunicação efetuada, 
por escrito, pelo Primeiro Contraente. 
 
Cláusula Décima Segunda - Não podem ser 
impostas penalidades ao Segundo Contraente, 
nem é havida como incumprimento, a não 
realização pontual das prestações contratuais a 
cargo de qualquer contraente que resulte de caso 
de força maior, nos termos da Cláusula Décima 
Oitava do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Décima Terceira - Para todas as 
questões emergentes do contrato será competente 
o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. 
 
Cláusula Décima Quarta - 1. Fazem parte 
integrante do contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, e 

retificações relativos ao Caderno de Encargos; 
b) O Caderno de Encargos, Programa de 

Concurso, a proposta adjudicada e os 
esclarecimentos sobre a mesma, prestados 
pelo Contraente Público. 

 
2. Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicadas nesse número. 
Quando a divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos e aceites pelo Contraente 
Público. 
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Cláusula Décima Quinta - Foi designado pelo 
Contraente Público, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 290.º-A do Código dos 
Contratos Públicos, gestor do contrato a Dr.ª Rita 
Cruz. 
 
Cláusula Décima Sexta - 1. As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por email para os seguintes endereços 
eletrónicos: 
 
- MUNICÍPIO DE LOURES: rita_cruz@cm-

loures.pt 
 
- BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A. 

……… 
 
2. Qualquer alteração das informações de 
contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada aos contraentes. 
 
Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 
 
Pelo Segundo Outorgante foram exibidos os 
seguintes documentos: 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTEÇÃO CIVIL 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro a 
Associação de Bombeiros, destinado a 
financiamento suplementar das obras de 
ampliação do Quartel-Sede da Associação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 413/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Bucelas (AHBVB) tem vindo a 
proceder à ampliação do seu quartel-sede, 
visando a melhoria das condições 
operacionais daquela infraestrutura, 
nomeadamente no que diz respeito ao 
parqueamento dos veículos; 

 
B. O investimento foi candidatado pela AHBV 

Bucelas ao programa POSEUR, tendo a 
mesma sido aprovada; 

C. A Câmara Municipal, através da Proposta de 
Deliberação n.º 250/2016, datada de 22 de 
junho de 2016 (67.ª Reunião Ordinária), 
aprovou por unanimidade a atribuição de um 
subsídio no valor de 60.000,00 €, com a 
finalidade de apoiar as obras de ampliação do 
quartel-sede; 

 
D. Da parte do investimento não coberto e da 

responsabilidade da Associação, têm vindo a 
ser desenvolvidas por esta diversas iniciativas 
junto de entidades e particulares da sua área 
de atuação tendo em vista obter os meios 
financeiros que cubram o investimento não 
coberto pelo programa comunitário, ações 
essas que ainda continuam; 

 
E. A Direção da Associação, em reunião de 

trabalho havida em tempo, apresentou o ponto 
de situação financeira do projeto e solicitou um 
apoio suplementar de forma a minorar o 
esforço financeiro próprio da Associação, 
tendo feito chegar a documentação que 
constitui o presente processo; 

 
F. No orçamento do município, para o ano de 

2019, está prevista uma dotação orçamental 
na rúbrica 12.01 / 08.07.01.01, ação do plano 
2002 A 334. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, aprovar o apoio financeiro de 
5.000,00 € (cinco mil euros) para a Associação 
Humanitária de Bombeiros Voluntários de Bucelas, 
destinado ao financiamento suplementar das 
obras de ampliação do quartel-sede. 

 
 

Loures, 11 de julho de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 14 

  

 
 

17 de JULHO 
de 2019 

 
 
 
 

38 

 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

DESPORTO 
 

Proposta de aprovação do Quadro Normativo do 
Programa Municipal “Centros de Formação de 
Atletismo” e da respetiva ficha de candidatura. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 415/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Programa Municipal “Centros de Formação 

de Atletismo” tem por objetivo apoiar 
financeiramente as associações desportivas 
do concelho de Loures pelo trabalho 
desenvolvido na captação de novos 
praticantes da modalidade; 

 
B. Os Centros de Formação de Atletismo são 

parte integrante do Plano de Intervenção 
Municipal do Atletismo no Concelho de Loures 
e visam captar praticantes entre os 8 e os 15 
anos para a prática regular da modalidade, 
proporcionar a prática do atletismo na 
diversidade das suas disciplinas e aumentar a 
participação nas provas do calendário 
associativo e nomeadamente no Troféu 
“Loures Atleta Jovem”. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar no âmbito do programa 
Centros de Formação de Atletismo: 
 
1. O quadro normativo do programa; 
 
2. A ficha de candidatura. 

 
 

Loures, 10 de julho de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Intervenção Municipal Atletismo 
Concelho de Loures 

 
Programa “Centros de Formação de Atletismo” 

 
Quadro normativo 

 
O Programa Municipal “Centros de Formação de 
Atletismo” destina-se a apoiar financeiramente as 
Associações Desportivas do Concelho de Loures 
pelo trabalho desenvolvido na captação de novos 
praticantes para a modalidade, constituindo-se 
como um estímulo à atividade levada a cabo por 
estes clubes, na promoção do desporto para os 
escalões etários de iniciação. 
 
De igual forma, este programa municipal de apoio 
ao desporto de formação encerra a prossecução 
de um objetivo estratégico do município naquilo 
que se prende com a democratização do acesso 
ao desporto, com particular ênfase para a oferta 
desportiva junto das crianças e jovens do nosso 
concelho com idade até aos quinze anos. O 
desenvolvimento de uma política assente neste 
primado trará no futuro inegáveis frutos para o 
crescimento saudável da população do nosso 
concelho, já que está provado que a criação de 
hábitos de prática desportiva é tanto mais 
garantida se existir uma rede de oferta desportiva 
para os escalões de formação. Ora, é 
reconhecendo o movimento associativo desportivo 
no nosso concelho como um agente privilegiado 
na constituição e alargamento desta “oferta” 
desportiva, que o Município de Loures assume a 
tarefa de apoiar os projetos de formação 
desportiva dos clubes como um importante meio 
no processo de alargamento do número de 
crianças e jovens com atividade desportiva 
regular. 
 
Os Centros de Formação de Atletismo são parte 
integrante do Plano de Intervenção Municipal de 
Atletismo no Concelho de Loures, e têm os 
seguintes objetivos: 
 
- Captar jovens entre os 8 e os 15 anos para a 

prática regular da modalidade. 
 
- Proporcionar a prática do atletismo na 

diversidade das suas disciplinas. 
 
- Aumentar a participação nas provas do 

calendário associativo, e nomeadamente no 
Troféu “Loures Atleta Jovem”. 
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1. Candidaturas 
 
As associações desportivas que pretendam aderir 
deverão apresentar as suas candidaturas, em 
impresso próprio fornecido pelo Município, até ao 
dia 23 de julho de 2019. 
 
 
2. Condições de adesão das associações 

desportivas 
 
Podem aderir ao Programa “Centros de Formação 
de Atletismo”, as associações desportivas com 
sede ou delegação no Concelho de Loures, que 
mantenham a prática regular da modalidade de 
atletismo destinada aos escalões de formação, 
com um mínimo de 12 participantes e sejam 
filiadas na Associação de Atletismo de Lisboa. 
A aceitação da candidatura e correspondente 
apoio através do Programa “Centro de Formação 
de Atletismo” implica a não concessão de apoio 
pelo Programa “Mais Formação”. 
 
 
3. Frequência de ações de formação 
 
A adesão ao Programa “Centros de Formação de 
Atletismo” obriga à frequência das ações de 
formação referentes à modalidade que vierem a 
ser promovidas pelo Município ou pela Associação 
de Atletismo de Lisboa, por parte dos 
responsáveis técnicos das associações 
desportivas. 
 
 
4. Inscrição nos Centros de Formação de 

Atletismo 
 
A inscrição dos jovens com idades compreendidas 
entre os 8 e os 15 anos, que desejem praticar a 
modalidade, deverá ser efetuada junto de cada um 
dos centros de formação de atletismo. 
 
 
5. Enquadramento técnico 
 
O enquadramento técnico de cada um dos centros 
de formação será da responsabilidade de cada 
associação aderente ao projeto, que assegurará o 
respetivo custo. O técnico responsável de cada 
centro deverá ser licenciado em educação física 
ou possuidor de habilitação credenciada pela 
Federação Portuguesa de Atletismo. 
 
 
 
 
 
 

6. Apetrechamento material 
 
O material necessário e adequado a cada Centro 
de Formação de Atletismo é da responsabilidade 
de cada associação. As associações poderão 
recorrer à linha de apoio municipal RMAA para a 
aquisição de material para os seus Centros de 
Formação de Atletismo. 
 
 
7. Atividade e local dos Centros de Formação 

de Atletismo 
 
Os Centros de Formação de Atletismo estarão em 
atividade de janeiro a junho e de setembro a 
dezembro de 2019. As associações obrigam-se à 
realização de três sessões de treino semanal com 
a duração não inferior a uma 1 hora. 
 
 
8. Relatório e lista de frequência 
 
As associações obrigam-se à apresentação de um 
relatório de atividade no mês de novembro de 
2019, com inclusão da lista de frequência mensal. 
 
 
9. Financiamento 
 
O Município de Loures apoiará financeiramente as 
associações desportivas que mantenham Centros 
de Formação de Atletismo. 
O apoio destina-se ao pagamento dos serviços do 
técnico responsável pelo funcionamento do Centro 
de Formação. 
O valor do apoio anual é de 1.500,00 €/ano (10 
meses de atividade), com pagamento em duas 
“tranches”, a primeira após a assinatura do 
contrato-programa de desenvolvimento desportivo 
e a segunda após a apresentação do relatório de 
atividade no mês de novembro. 
 
 
10. Acompanhamento / Avaliação 
 
O Município de Loures acompanhará o 
desenvolvimento da atividade dos Centros de 
Formação de Atletismo através do técnico 
responsável pelo PIM Atletismo, disponibilizando-
se para a realização de reuniões com escolas e 
outras entidades que contribuam para melhorar as 
condições de funcionamento de cada centro. 
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11. Incumprimento 
 
A interrupção da atividade por parte das 
associações participantes no Programa “Centros 
de Formação de Atletismo” cessa a atribuição da 
comparticipação financeira por parte do Município 

para o seu funcionamento e obriga à restituição 
das verbas referentes aos meses incumpridos. 
 
 
Loures, 9 de julho de 2019 

 
 

 
 
 

DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
DIVISÃO DE DESPORTO 

 
PROGRAMA MUNICIPAL “CENTRO DE FORMAÇÃO DE ATLETISMO” 

 
LISTAGEM NOMINAL DE ATLETAS 

2019 
 

1. Identificação da associação 
 
CLUBE  
MODALIDADE  
LOCAL CFA  
 
2. Identificação do(s) treinador(es) 
 
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
 
3. Lista de praticantes 
 
n.º Nome Data 

de nascimento 
Género 
(M/F) 

N.º 
Federativo 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
A presente página pode ser fotocopiada nos casos em que as classes tenham um número de elementos superior a 20. 
 
Data: ___/ ____/ 2019                     _______________________________________________ 

 
(ASSINATURA DO DIRIGENTE/CARIMBO DA ENTIDADE) 
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DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
DIVISÃO DE DESPORTO 

 
PROGRAMA MUNICIPAL “CENTRO DE FORMAÇÃO DE ATLETISMO” 

 
FICHA DE CANDIDATURA 

2019 
 
 

1. Caracterização da associação 
 
Associação/Clube: ________________________________________________________________  
Fundado em: _______________________________ NIF: __________________________________ 
Morada: ________________________________________________________________________  
Telefone: __________________ E-mail: ________________________________________________ 
Data pub. dos estatutos em DR: _____________________________________________________  
Dirigente responsável: ________________________________ Telefone: ______________________ 
N.º total de praticantes na modalidade: ________ 
 
ASSOCIAÇÃO/FEDERAÇÃO DE MODALIDADE EM QUE SE ENCONTRAM INSCRITOS 
 
 
DADOS DO(S) TÉCNICO(S) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) EQUIPA(S) 
 
Nome Habilitação Técnica Cédula de treinador n.º Validade 
    
    
 
LOCAL PREVISTO PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE ATLETISMO 
 
 
 
HORÁRIO E LOCAL DOS TREINOS: 
 

 2.ª feira 3.ª feira 4.ª feira 5.ª feira 6.ª feira sábado domingo 

Horário        

Local        

 
 
2. MATERIAL NECESSÁRIO 
 
Equipamento Valor 
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3. NÚMERO DE ATLETAS EM ATIVIDADE NA TEMPORADA ANTERIOR: 
 
Escalão N.º 
Benjamins fem.  
Benjamins masc.  
Infantis fem.  
Infantis masc.  
Iniciadas  
Iniciados  
Juvenis fem.  
Juvenis masc.  
 
 
Declaro sob compromisso de honra corresponderem à verdade todas as informações prestadas neste 
formulário e documentos anexos. 
 
Data: ___/___/2019  __________________________________________________ 
 

(ASSINATURA DO DIRIGENTE/CARIMBO DA ENTIDADE) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 

 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

Proposta de ratificação da subscrição da Carta de 
Compromisso que formaliza a adesão do 
Município de Loures à Rede Internacional de 
Municípios Nós Propomos!. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 416/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Projeto “Nós Propomos! Cidadania e 

Inovação na Educação Geográfica” foi criado 
em 2011 pelo Instituto de Geografia e 
Ordenamento do Território da Universidade de 
Lisboa (IGOT-UL), com o objetivo de promover 
uma cidadania territorial ativa e a inovação na 
educação geográfica entre os jovens; 

 
B. Este Projeto foi reconhecido 

internacionalmente pela sua originalidade, 
inovação e pelos resultados obtidos como o 
desenvolvimento das escolas e das 
comunidades locais; 

 
C. O Projeto já está a ser implementado em 

Espanha, Moçambique, Brasil, Colômbia e 
Perú, num total de 65 Municípios, sendo que 
destes, 22 são Municípios portugueses; 

 
 

 
 
 
 

 
D. O Projeto “Nós Propomos!” constitui o grande 

projeto nacional no âmbito da disciplina de 
geografia e mobiliza escolas de todo o país, 
tendo já participado no mesmo, no nosso 
Concelho, as escolas Secundária José 
Cardoso Pires, Secundária de São João da 
Talha e o Colégio Integrado Monte Maior; 

 
E. Tem sido celebrado anualmente um Acordo de 

Cooperação entre a Câmara Municipal de 
Loures e o IGOT, comprometendo-se a 
autarquia a divulgar os principais objetivos e 
estratégias de atuação do Plano Diretor 
Municipal junto dos alunos e a colaborar nas 
atividades do Projeto; 

 
F. No dia 17 de julho irá ter lugar em Cascais o I 

Encontro da Rede Internacional de Municípios 
Nós Propomos!; 

 
G. Neste encontro será formalmente constituída a 

rede criada pelo Município de Cascais e o 
IGOT, devendo os Municípios que pretendem 
formalizar a sua adesão, assinar a respetiva 
Carta de Compromisso. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 35.º, n.º 3, conjugado com o 
previsto nos artigos 23.º, n.º 2, alínea d) e 33.º, n.º 
1, alíneas r) e u), todos da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, delibere 
ratificar a assinatura da Carta de Compromisso 
que formaliza a adesão do Município de Loures à 
Rede Internacional de Municípios Nós Propomos!. 

 
 

Loures, 11 de julho de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

 
 
REDE INTERNACIONAL DE MUNICÍPIOS 
NÓS PROPOMOS ! 
 
CARTA DE COMPROMISSO 
 
O Projeto “Nós Propomos! - Cidadania e Inovação 
na Educação Geográfica (Nós Propomos!)” foi 
criado em 2011 pelo Instituto de Geografia e 
Ordenamento do Território da Universidade de 
Lisboa (IGOT-UL), para promover uma cidadania 
territorial ativa e a inovação na educação 
geográfica entre os jovens. Foi reconhecido 
internacionalmente pela originalidade, inovação e 
pelos resultados obtidos com o envolvimento das 
escolas e das comunidades locais. Está a ser 
implementado em Espanha, Moçambique, Brasil, 
Colômbia, Chile e Perú. Pela primeira vez em 
Portugal, no ano letivo 2018-2019 contou com a 
parceria formal de um Município, o Município de 
Cascais. O Nós Propomos! tem-se revelado muito 
importante para sensibilizar os estudantes para os 
problemas locais e envolvê-los na procura de 
soluções, em colaboração com as instituições 
locais. 
A importância do conhecimento do território e das 
pessoas tem um papel fundamental na educação 
para a cidadania. 
Ninguém nasce cidadão, mas torna-se cidadão 
pela educação, porque a educação desenvolve e 
consolida a inclinação potencial e natural do ser 
humano para a vida comunitária e social. 

A cidadania é o direito de ter uma ideia e poder 
expressá-la sem constrangimento, de praticar o 
exercício pleno dos direitos e obrigações civis, 
políticos e sociais. A cidadania é um processo, 
não se aprende somente com os livros! É no 
contexto do dia a dia que exercitamos a nossa 
cidadania, através das relações que 
estabelecemos com os outros e com a coisa 
pública. 
Os Municípios desempenham um papel 
inquestionável no desenvolvimento local, quer pela 
sua legitimidade democrática, quer pela 
proximidade aos cidadãos ou pela sua capacidade 
de mobilização dos agentes locais. 
Em face do exposto, os signatários da presente 
Carta de Compromisso declaram-se empenhados 
em constituir a Rede Internacional de Municípios 
Nós Propomos, uma Plataforma Colaborativa, 
Internacional, que terá como missão: 
 
1- Apoiar a divulgação e partilha de experiências, 

disseminação de boas práticas, e a 
implementação e o desenvolvimento do 
Projeto Nós Propomos!, entre os Municípios 
portugueses e estrangeiros e as Instituições 
de Ensino nacionais e internacionais; 

 
2- Desenvolver a sua intervenção tendo por base 

a cooperação, o apoio, a definição e promoção 
de estratégias; 

 
3- Instituir uma rede de Municípios empenhados 

na mobilização e no compromisso entre os 
diferentes atores, para dar visibilidade às 
atividades desenvolvidas pelos vários 
participantes e promover o envolvimento de 
crianças e jovens no processo de tomada de 
consciência global/local, na identificação de 
problemas, na formulação de propostas de 
solução, através de mecanismos de aprender-
fazer e fazer-aprender, que contribuem para a 
melhoria contínua dos processos de cidadania 
das comunidades. 

 
Cascais. 17 de julho de 2019 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de atribuição de apoio financeiro ao 
Conservatório d’Artes de Loures, para aquisição 
de instrumento musical. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 423/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Conservatório d’Artes de Loures tem 

desenvolvido um trabalho junto dos 
Agrupamentos de Escolas do Concelho, 
através da parceria estabelecida no âmbito do 
ensino especializado da música, em regime 
articulado, para o 2.º e 3.º ciclos do Ensino 
Básico e Secundário, bem como o 
desenvolvimento de projetos musicais no 
ensino pré-escolar e Unidades de Ensino 
Estruturado e de Apoio à Multideficiência, com 
base no protocolo de colaboração 
estabelecido com o Município de Loures; 

 
B. A relação entre o Conservatório d’Artes de 

Loures e o Município de Loures assenta numa 
parceria que visa promover e valorizar o 
trabalho desenvolvido pela entidade, 
proporcionando a sua participação em 
inúmeras iniciativas municipais ou em 
representação do Município em eventos de 
reconhecimento nacional; 

 
C. Através da Associação de Pais e 

Encarregados de Educação foi solicitado apoio 
para a aquisição de um instrumento (fagote) 
que está orçado em 5.200,00 € (cinco mil e 
duzentos euros), sendo que em ações de 
angariação de fundos, foi recolhida a verba de 
2.200,00 € (dois mil e duzentos euros); 

 
D. O instrumento em causa representa uma 

necessidade urgente para o desenvolvimento 
da atividade do Conservatório d’Artes de 
Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibere apoiar o Conservatório d’Artes de 
Loures na aquisição do instrumento (fagote) 
comparticipando com o valor de 1.500,00 € (mil e 
quinhentos euros). 

 
 
 
 

Loures, 10 de julho de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de transferência de verba 
correspondente a apoio financeiro referente a 
cedência de espaço, apoio logístico e 
preparação/confeção de refeição, no âmbito da 
realização do Encontro UTIL 2019/Encontro das 
Universidades Seniores do Concelho de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 424/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Departamento de Educação/Academia dos 

Saberes organizou pelo quarto ano 
consecutivo o Encontro das Universidades 
Seniores do concelho de Loures, que decorreu 
no dia 22 de maio no Pavilhão Paz e Amizade, 
integrado na Semana da Educação; 

 
B. Todos os alunos e professores que 

participaram no referido encontro foram 
convidados para um momento de convívio 
com almoço, precedido de um cocktail de boas 
vindas, que se realizou no Centro Cultural e 
Recreativo União Jovem de A-dos-Cãos; 

 
C. A referida Associação prestou todo o apoio à 

realização do convívio, nomeadamente 
através da cedência de espaço, apoio logístico 
e preparação/confeção da refeição para 240 
pessoas. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibere aprovar a transferência de verba, 
referente ao apoio financeiro, ao Centro Cultural e 
Recreativo União Jovem de A-dos-Cãos, no valor 
de 2.000,00 € (dois mil euros). 

 
 
 
 



 

 
N.º 14 

  

 
 

17 de JULHO 
de 2019 

 
 
 
 

45 

 

Loures, 10 de julho de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro a 
Associações de Bombeiros Voluntários, no âmbito 
do Projeto de Hidroterapia - pagamento do 3.º 
período letivo. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 422/2019 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do Projeto de Hidroterapia, e 

atendendo à especificidade do serviço, foi 
solicitada a colaboração das Associações dos 
Bombeiros Voluntários de Bucelas, Moscavide 
e Portela, Camarate, Loures e Sacavém para 
assegurarem a totalidade do transporte dos 
370 alunos, mais acompanhantes, durante 
este ano letivo das respetivas escolas para as 
4 piscinas municipais do concelho; 

 
B. A referida parceria assentou num valor de 

referência para cada transporte/percurso 
(deslocação semanal de cada grupo no trajeto 
Escola- Piscina-Escola) de 50,00 € (cinquenta 
euros); 

 
C. Na sequência de pedido realizado pelo 

Agrupamento de Escolas de São João da 
Talha tendo como objetivo a deslocação de 20 
alunos de uma turma de Currículo Específico 
Individual para participarem numa aula, 
conjuntamente com alunos da mesma turma 

que frequentam a Hidroterapia, foi solicitada a 
colaboração da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Sacavém para 
efetuarem mais três transportes extras; 

 
D. No âmbito do Carnaval Infantil 2019 foi 

solicitado às Associações Humanitárias de 
Bombeiros de Camarate e Loures, um 
transporte extra para que os alunos do Centro 
de Apoio às Aprendizagens da Escola Básica 
de Fetais e da Escola Básica Fernando 
Bulhões participassem no desfile; 

 
E. No âmbito da iniciativa Futurália 2019, foi 

solicitada à Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Camarate um 
transporte para três alunos do Centro de Apoio 
às Aprendizagens da Escola Básica Luís Sttau 
Monteiro participarem no evento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibere aprovar a transferência de verbas 
relativa ao pagamento do 3.º período, às 
Associações Humanitárias dos Bombeiros 
Voluntários de Bucelas, de Moscavide e Portela, 
de Camarate, de Loures e de Sacavém, no valor 
de 34.300,00 € (trinta e quatro mil e trezentos 
euros), nos moldes previstos na Informação n.º 
245/DIPE-ASE/HG, de 21 de junho de 2019, que 
se encontra em anexo. 

 
 

Loures, 9 de julho de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

 
3.º Período 

Entidade N.º 
de 

Contribuinte 

Data/início N.º 
de 

Transportes 

Total 

Associação Humanitária dos Bombeiros de Bucelas 501073523 7 350,00 € 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Moscavide e Portela 

 
501139257 

 
16 

 
800,00 € 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Camarate 

 
501241230 

 
146 

 
7.300,00 € 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Loures 

 
501064770 

 
154 

 
7.700,00 € 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Sacavém 501143416 

 
 
 

23.abril.2019 

363 18.150,00 € 
Total por período letivo 34.300,00 € 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

EQUIPAMENTOS COLETIVOS 
 

Processo n.º 1305-E/DOM 
Palácio de Valflores - Consolidação Estrutural, 
Restauro e Proteção de Elementos 
Arquitetónicos - 2.ª e 3.ª Fases da Obra 
Proposta de aprovação das candidaturas contidas 
no relatório final, de notificação dos candidatos, de 
envio aos candidatos do Convite à apresentação 
de propostas, de delegação de competências no 
Presidente com vista ao cumprimento dos prazos 
procedimentais previstos na lei quanto à aceitação 
de erros e omissões e retificação de peças que 
não impliquem a alteração do valor base do 
procedimento, e de aprovação do Convite 
retificado. 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 419/2019 
 

Considerando 
 
A. A análise de candidaturas ao procedimento 

“1305-E/DOM - Palácio Valflores - 
Consolidação Estrutural, Restauro e Proteção 
de Elementos Arquitetónicos - 2.ª e 3.ª Fases 
da Obra” conforme o expresso no conteúdo da 
informação n.º 435/DEC/FS, de 2019.07.01, 
referente à referida empreitada; 

 
B. A necessidade de decisão sobre a aprovação 

do Relatório Final da fase de qualificação. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto do n.º 3 e n.º 4 do artigo 186.º, do artigo 
188.º, do n.º 1 do artigo 189.º e do artigo 109,º, 
todos do D.L. n.º 18/2008, de 29 de janeiro (CCP): 
 
1. A aprovação de todas as candidaturas 

contidas no relatório final, para efeitos de 
qualificação de candidatos, nos termos do n.º 
4 do artigo 186.º do CCP. 

 
2. Notificar os candidatos do Relatório Final de 

Avaliação de Candidaturas, conforme o artigo 
188.º do CCP. 

 
3. Enviar aos candidatos o Convite à 

apresentação de propostas, conforme o n.º 1 
do artigo 189.º do CCP. 

 

4. A delegação de competências no Presidente 
com vista ao cumprimento dos prazos 
procedimentais previstos na lei quanto à 
aceitação de erros e omissões e retificação de 
peças que não impliquem a alteração do valor 
base do procedimento. 

 
5. Aprovação do Convite retificado. 

 
 

Loures, 9 de julho de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 

Palácio Valflores - Consolidação Estrutural, 
Restauro e Proteção 

de Elementos Arquitetónicos 
2.ª e 3.ª Fases da Obra 

 
CONVITE 

 
1. Identificação do concurso: Processo n.º 1305-

E/DOM - “Palácio Valflores - Consolidação 
Estrutural, Restauro e Proteção de Elementos 
Arquitetónicos - 2.ª e 3.ª Fases da Obra”. 

 
2. Referência ao anúncio do concurso: O anúncio 

deste procedimento foi publicado no Diário da 
República n.º 44, de 4 de março de 2019, com 
a referência n.º 2199/2019. 

 
3. Decisão de qualificação: O órgão que tomou a 

decisão de qualificação foi a Câmara 
Municipal de Loures, por Deliberação datada 
de .... de ….. de 2019, exarada na Proposta 
n.º … /2019 de acordo com as competências 
próprias conferidas pela alínea f) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
4. Tramitação eletrónica: Este procedimento 

continuará a ser totalmente tramitado através 
da plataforma eletrónica, utilizada pela 
entidade adjudicante, no endereço 
www.vortalgov.pt. 

 
5. Preço base e preço anormalmente baixo: 
 
5.1. O preço base do procedimento é de 

780.277,32 € (setecentos e oitenta mil, 
duzentos e setenta e sete euros e trinta e dois 
cêntimos), não incluindo o imposto sobre o 
valor acrescentado. 
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5.2. O preço da proposta é considerado 
anormalmente baixo quando for 10% ou mais 
inferior ao preço base. 

 
 
6. Prazo de Execução da Empreitada 
 
6.1. O prazo máximo de execução da empreitada é 

de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar 
da data da consignação ou da data em que o 
dono da obra comunique ao empreiteiro a 
aprovação do plano de segurança e saúde, 
caso esta última data seja posterior; 

 
6.2. Na contagem do prazo de execução da 

empreitada consideram-se incluídos todos os 
dias decorridos a partir da data da 
consignação, ou das consignações parciais, 
se a estas houver lugar, incluindo os de 
descanso semanal e os feriados. 

 
 
7. Esclarecimentos, erros e omissões das peças 

do procedimento: O que se encontra definido 
no ponto 6 do Programa de Concurso. 

 
8. Documentos que constituem a proposta: Os 

que constam do ponto 10.4 do Programa de 
Concurso. 

 
9. Idioma dos documentos da proposta: Os 

documentos da proposta serão, 
obrigatoriamente, redigidos em língua 
portuguesa. 

 
10. Não é admitida a apresentação pelos 

concorrentes de propostas contendo variantes 
ao projeto de execução. 

 
11. Prazo para a apresentação das propostas: O 

prazo para a presentação de propostas é o 
que se encontra definido no ponto 10.2 do 
Programa de Concurso. 

 
12. Modo de apresentação das propostas: A 

proposta deve ser apresentada diretamente na 
plataforma eletrónica. 

 
13. O prazo para a manutenção das propostas é 

de 66 dias, contados da data do termo do 
prazo fixado para a apresentação das 
mesmas. 

 
14. Critério de adjudicação e desempate: O que 

se encontra definido no ponto 11.2 do 
Programa de Concurso, 

 
 
 

15. Abertura das propostas, análise e avaliação 
das propostas, relatório preliminar de 
adjudicação, audiência prévia e relatório final: 
No dia imediato ao termo do prazo fixado para 
a apresentação das propostas, realizar-se-á a 
abertura das propostas, procedendo-se à 
publicitação da lista de concorrentes na 
plataforma eletrónica. Finda esta formalidade, 
o Júri analisa as propostas em todos os seus 
atributos representados pelos fatores que 
densificam o critério de adjudicação, conforme 
ponto 11.1 do Programa de Concurso. 

 
Ponderados os critérios, é elaborado o relatório 
preliminar, o Júri procede à audiência prévia, 
enviando-o aos concorrentes para que, num prazo 
de 5 dias, se pronunciem por escrito. 
 
Após o disposto no ponto anterior, o Júri elabora o 
relatório final fundamentado, cumprindo-se o 
disposto no artigo 148.º do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
 
16. Adjudicação, habilitação, prestação de caução 

e contrato: Às fases de adjudicação, 
habilitação, prestação de caução e contrato 
aplicam-se as regras já definidas no programa 
de concurso nos pontos 12, 13 e 16, sendo 
que nos termos do ponto 14 do programa de 
concurso, o adjudicatário deve apresentar 
Alvará de Construção, com as seguintes 
autorizações: 

 
i. A 10.ª subcategoria da 1.ª categoria (Restauro 

de bens imóveis histórico-artísticos), na classe 
correspondente ao valor global da proposta. 

 
ii. Mais se informa que os concorrentes terão 

igualmente de ser detentores de alvará com as 
seguintes autorizações: 

 
iii. A 3.ª subcategoria da 1.ª categoria (Estruturas 

de madeira), na classe correspondente à parte 
dos trabalhos a que respeitem; 

 
iv. A 4.ª subcategoria da 1.ª categoria (alvenarias, 

rebocos e assentamento de cantarias), na 
classe correspondente à parte dos trabalhos a 
que respeitem; 

 
v. A 5.ª subcategoria da 1.ª categoria (Estuques, 

pinturas e outros revestimentos), na classe 
correspondente à parte dos trabalhos a que 
respeitem; 

 
vi. A 6.ª subcategoria da 1.ª categoria 

(Carpintarias) na classe correspondente à 
parte dos trabalhos a que respeitem; 
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vii. A 11.ª subcategoria da 5.ª categoria 
(Impermeabilizações e isolamentos), na classe 
correspondente à parte dos trabalhos a que 
respeitem. 

 
 
17. Em tudo o que aqui se encontrar omisso, 

seguem-se as regras quer do programa de 
concurso, quer do Código dos Contratos 
Públicos. 

 
 

Loures, ___ de __________ de 2019 
 

O Vereador 
 

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

 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 66.277/URB_L_L 
Osteotech Tecnologia e Desenvolvimento, Lda. 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
licença de loteamento n.º 14/1998, nos termos das 
informações dos serviços (loteamento em Parque 
Industrial do Arneiro, São Julião do Tojal, União as 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 420/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, no 
documento E/61399/2019, do processo em 
referência; 

 
B. Que a alteração ao alvará de loteamento 

14/1998 incide unicamente sobre o lote 44, e 
visa apenas a admissão de mais 1 piso em 
cave, para adequar as instalações à satisfação 
das necessidades operacionais da empresa; 

 
C. Que tal alteração não tem reflexo na área de 

construção preconizada para o lote e, desse 
modo não altera o índice de edificabilidade do 
loteamento; 

 

D. Que a consideração de mais um piso em cave, 
sem repercussões no índice de edificabilidade 
global do loteamento, respeita o PDM em 
vigor; 

 
E. Que da notificação aos proprietários dos lotes 

não resultou qualquer oposição à alteração ao 
alvará de loteamento agora preconizada; 

 
F. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal, nos termos do documento 
E/15579/2019. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento n.º 14/1998, 
relativo ao Parque Industrial do Arneiro, em São 
Julião do Tojal, na União das Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal, e face à pretensão 
instruída no processo 66.277/URB_L_L, em nome 
de Osteotech, Tecnologia e Desenvolvimento, 
Lda., sito no parque Industrial do Arneiro, São 
Julião do Tojal, ao abrigo do disposto do n.º 1 do 
artigo 5.º, artigo 23.º e n.º 4 do artigo 27.º do 
RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação em vigor: 
 
Aprovar a alteração ao alvará de loteamento n.º 
14/1998, nos termos expressos na Planta Síntese 
e respetivo quadro urbanimétrico. 
 
… 

 
Loures, 9 de julho de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

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

Proposta de admissão de 38 trabalhadores, da 
categoria de Assistente Operacional, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, por utilização 
de reserva de recrutamento interna, a afetar ao 
Departamento de Educação para exercício de 
funções nos estabelecimentos de ensino do 
Concelho de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 425/2019 

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

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

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional; 

 
C. Em resultado do procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento para 
a carreira de Assistente Operacional, 
aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na 7.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Loures, realizada em 
31 de janeiro de 2018 e publicado em Diário 
da República, 2.ª série, n.º 68, de 6 de abril de 
2018, Aviso n.º 4609/2018, foi constituída 
reserva de recrutamento interna; 

 
D. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei 

Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 

 
E. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

de trabalhadores necessários à ocupação de 
postos de trabalho previstos e não ocupados 
no Mapa de Pessoal foi aprovado pela 
Câmara Municipal de Loures e inscrito na 
classificação económica do orçamento 
municipal 01.01.04.04 - recrutamento de 
pessoal para novos postos de trabalho; 

F. Existe relevante interesse público no 
recrutamento de Assistentes Operacionais 
para o exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho, 
atendendo a situações de absentismo 
prolongado, de restrições médicas graves nas 
unidades educativas concelhias, bem como à 
saída de trabalhadores, por procedimentos 
concursais, aposentações, mobilidades 
intercarreiras e licenças sem vencimento 
superiores a 12 meses, que colocam em 
causa o eficiente funcionamento dos serviços 
e valências. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 38 trabalhadores, da categoria de 
Assistente Operacional, para constituição de 
vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 68, 
de 6 de abril de 2018, Aviso n.º 4609/2018, a 
afetar ao Departamento de Educação para 
exercício de funções nos estabelecimentos de 
ensino do concelho. 

 
 

Loures, 10 de julho de 2019. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Prestação de serviços de manutenção, acesso 
a novas versões e Help Desk do Sistema 
AQUAMATRIX e parqueamento de gestão de 
negócio 
Proposta de adjudicação da contratação de 
prestação de serviços de manutenção, acesso a 
novas versões e Help Desk do Sistema 
AQUAMATRIX e parqueamento de gestão de 
negócio, à empresa EPAL - Empresa Portuguesa 
de Águas Livres, S.A., e de aprovação da minuta 
de contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 417/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Nas reuniões de 24/04/2019 e 02/05/2019 os 

municípios de Loures e Odivelas aprovaram a 
proposta do Conselho de Administração 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) de abertura do 
procedimento relativo à contratação de 
prestação de serviços de manutenção, acesso 
a novas versões e Help Desk do Sistema 
AQUAMATRIX e parqueamento de gestão de 
negócio, para um prazo de 36 (trinta e seis) 
meses, procedimento feito ao abrigo dos art.º 
23.º e alínea e) do n.º 1 do art.º 24.º, 
conjugado com o art.º 27.º do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), por critérios 
materiais, fundamentado por motivos técnicos 
relacionados com direitos exclusivos; 

 
B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 

sua 41.ª Reunião Ordinária, de 8 de julho de 
2019, aprovou remeter aos municípios de 
Loures e Odivelas, a proposta n.º 248/2019 
relativa à adjudicação à empresa EPAL - 
Empresa Portuguesa de Águas Livres, S.A. da 
prestação de serviços, pelo valor de 
489.648,35 € (quatrocentos e oitenta e nove 
mil, seiscentos e quarenta e oito euros e trinta 
e cinco cêntimos), acrescido de IVA e a minuta 
do contrato. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal, nos termos da proposta 
apresentada pelo Conselho de Administração dos 
SIMAR número 248/2019, delibere: 
 

1. Ao abrigo do n.º 1 do artigo 125.º do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
sua atual redação a adjudicação da 
contratação de prestação de serviços de 
manutenção, acesso a novas versões e Help 
Desk do Sistema AQUAMATRIX e 
parqueamento de gestão de negócio, à 
empresa EPAL - Empresa Portuguesa de 
Águas Livres, S.A. pelo valor de 489.648,35 € 
(quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos 
e quarenta e oito euros e trinta e cinco 
cêntimos), acrescido de IVA; 

 
2. Ao abrigo do artigo 98.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual 
redação, a minuta do contrato. 

 
 

Loures, 10 de julho de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
n.º __:/19/AJ 

 
AJUSTE DIRETO CRITÉRIO MATERIAL 

n.º 19/C/00019 
 

Prestação de serviço de manutenção, 
acesso a novas versões e HeIp Desk 

do sistema Aquamatrix 
e parqueamento de gestão de negócio 

 
Entre: 
 
PRIMEIRO: Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, adiante designado como primeiro 
outorgante ou entidade adjudicante, com sede na 
Rua Ilha da Madeira, n.º 2, em Loures (NIPC) 
680009671, representado neste ato por 
Bernardino José Torrão Soares, Presidente do 
Conselho de Administração, no uso de 
competência delegada conferida por deliberação 
do Conselho de Administração de 27.11.2017; 
 
SEGUNDO: EPAL, Empresa Portuguesa das 
Águas Livres, SA, adiante designada como 
segundo outorgante ou adjudicatário, pessoa 
coletiva (NIPC) 500906840, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial, com sede na 
Av. da Liberdade, 24, 1250-144 Lisboa, 
representada neste ato por ________________, 
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portador do Cartão do Cidadão/Bilhete de 
Identidade com o n.º ______________ , na 
qualidade de representante legal da 
____________ o qual tem poderes para outorgar o 
presente contrato, conforme consta da Certidão 
Permanente com o Código de Acesso 
__________ , subscrita em ____________ e 
válida até ________, consultada na presente data, 
documento que se anexa a este Contrato. 
 
É acordado e pelo presente reduzido a escrito o 
Contrato de Prestação de Serviços de 
manutenção, acesso a novas versões e HeIp Desk 
do sistema Aquamatrix e parqueamento de gestão 
de negócio, adjudicado ao segundo outorgante, 
mediante Ajuste Direto Critério Material, pelo 
Conselho de Administração destes Serviços em 
__.__.2019, aprovado pela Câmara Municipal de 
Loures em __.__.2019 e pela Câmara Municipal 
de Odivelas em __.__.2019. As mesmas 
deliberações aprovaram a minuta deste contrato, 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula 1.ª 
(Objeto do Contrato) 

 
O adjudicatário obriga-se a: 
 
Efetuar a Prestação de Serviços de manutenção, 
acesso a novas versões e Help Desk do sistema 
Aquamatrix e parqueamento de gestão de 
negócio, adjudicado ao segundo outorgante, 
mediante Ajuste Direto Critério Material, nos 
termos exigidos pelo Caderno de Encargos e 
Cláusulas Técnicas, bem como de acordo com a 
sua proposta datada de 17.05.2019. 

 
 

Cláusula 2.ª 
(Preço contratual) 

 
Pela execução deste contrato e pelo cumprimento 
das demais obrigações decorrentes do mesmo, a 
entidade adjudicante pagará ao adjudicatário o 
valor de 489.648,35 € (quatrocentos e oitenta e 
nove mil seiscentos e quarenta e oito euros e trinta 
e cinco cêntimos), ao qual acresce o valor de 
112.619,12 € (cento e doze mil seiscentos e 
dezanove euros e doze cêntimos) relativo ao 
imposto sobre o valor acrescentado (IVA), de 
acordo com os seguintes preços unitários: 
 
Preço unitário por cliente ativo de serviços de 
manutenção da suite: 0,072 €; 
 
Preço unitário por cliente ativo de serviços de 
operação e hosting: 0,006 €. 

 

Cláusula 3.ª 
(Condições de pagamento) 

 
1. Os pagamentos decorrentes do presente 

contrato serão efetuados mediante 
transferência bancária, até sessenta dias após 
entrada de cada fatura que deverá ser 
rececionada na R. Ilha da Madeira, n.º 2 - 
2674-504 Loures, no prazo máximo de 5 dias 
úteis da data da sua emissão. 

 
2. Em caso de discordância por parte da 

entidade adjudicante quanto aos valores 
indicados na fatura, deve esta comunicar ao 
adjudicatário, por escrito, os respetivos 
fundamentos, ficando este obrigado a prestar 
os esclarecimentos necessários ou a proceder 
à emissão de nova fatura corrigida. 

 
 

Cláusula 4.ª 
(Prazos de execução do contrato) 

 
O contrato, que será reduzido a escrito, produzirá 
efeitos após visto do Tribunal de Contas. 

 
 

Cláusula 5.ª 
(Penalidades/sanções contratuais) 

 
O incumprimento dos prazos fixados no presente 
contrato, confere ao primeiro outorgante o direito a 
ser indemnizado através da aplicação de sanções 
pecuniárias, nos termos da cláusula 5.ª do 
caderno de encargos. 

 
 

Cláusula 6.ª 
(Caução e outras garantias) 

 
Para garantia do exato e pontual cumprimento das 
obrigações assumidas neste contrato, o segundo 
outorgante prestou, a favor do primeiro outorgante, 
caução no valor total de ______ € (extenso), 
correspondente a 5% do preço total da 
adjudicação, com exclusão do IVA, através de 
________ . 

 
 

Cláusula 7.ª 
(Gestor do Contrato) 

 
O Primeiro Outorgante nomeia como Gestor do 
Contrato, António Valdeira Dinis, dos SIMAR, que 
irá acompanhar permanentemente a execução 
deste. 
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Cláusula 8.ª 
(Resolução do contrato) 

 
1. O incumprimento, por qualquer das partes, 

dos deveres resultantes do presente contrato 
confere, nos termos do disposto no CCP, à 
outra parte o direito de resolver o contrato, 
sem prejuízo das correspondentes 
indemnizações legais. 

 
2. O direito de resolução será exercido se, após 

notificação do não cumprimento das suas 
obrigações e decorrido o prazo que lhe for 
fixado na notificação, o adjudicatário não tiver 
sanado o incumprimento.  

 
3. Em caso de resolução esta produzirá efeitos 

na data indicada na notificação enviada ao 
adjudicatário. 

 
 

Cláusula 9.ª 
(Cessão da posição contratual) 

 
O adjudicatário não poderá ceder a sua posição 
contratual ou quaisquer direitos ou obrigações 
decorrentes do presente contrato, sem a 
autorização prévia e por escrito da entidade 
adjudicante. 

 
 

Cláusula 10.ª 
(Outros Encargos) 

 
Todas as despesas decorrentes da celebração do 
presente contrato e bem assim os encargos de 
natureza fiscal são da responsabilidade do 
adjudicatário. 

 
 

Cláusula 11.ª 
(Documentos Integrantes) 

 
Fazem parte integrante deste contrato e a eles se 
recorrerá quando necessário: 
 
a) Os suprimentos dos erros e das omissões ao 

caderno de encargos identificados pelos 
concorrentes, expressamente aceites pelo 
órgão competente para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos 
ao caderno de encargos; 

c) O caderno de encargos; 
d) A proposta adjudicada; 
e) Os esclarecimentos sobre a proposta 

adjudicada prestados pelo adjudicatário. 
 
 
 

Cláusula 12.ª 
(Interpretação de dúvidas ou divergências) 

 
1. As normas constantes do Código dos 

Contratos Públicos relativas à fase de 
formação e de execução do contrato 
prevalecem sobre quaisquer disposições das 
peças do procedimento com elas 
desconformes. 

 
2. Em caso de dúvidas ou no caso de ocorrerem 

divergências entre os vários documentos que 
se consideram integrados no presente 
Contrato, se não puderem solucionar-se pelas 
regras gerais de interpretação, prevalecem os 
documentos pela ordem indicada na cláusula 
anterior. 

 
 

Cláusula 13.ª 
(Foro competente) 

 
Para dirimir as questões emergentes do presente 
contrato será competente o Tribunal Administrativo 
do Círculo de Lisboa. 

 
 

Cláusula 14.ª 
(Disposições finais) 

 
1. O presente contrato foi precedido de Ajuste 

Direto Critério Material, autorizado por 
deliberação do Conselho de Administração 
dos SIMAR de 15.04.2019, (no uso de 
competências delegadas por deliberação de 
27.11.2017), aprovado pelas Câmaras 
Municipais de Loures e Odivelas em 
24.04.2019 e 02.05.2019, respetivamente. As 
mesmas deliberações que aprovaram as 
peças do procedimento nomearam os 
elementos do Júri e o Gestor do Contrato. 

 
2. A decisão de adjudicação e a aprovação da 

minuta relativa ao presente contrato constam 
da deliberação do Conselho de Administração 
dos SIMAR em __ . __ . ____, aprovadas pela 
Câmara Municipal de Loures em __.__.2019 e 
pela Câmara Municipal de Odivelas em __ - __ 
. ____., no uso de competências delegadas na 
deliberação supra referida. 

 
3. O encargo total, com exclusão do IVA, 

resultante do presente contrato, é de 
489.648,35 € (quatrocentos e oitenta e nove 
mil seiscentos e quarenta e oito euros e trinta 
e cinco cêntimos). 
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4. Considerando que a despesa inerente ao 
contrato será satisfeita pela dotação da 
classificação económica inscrita na 
cabimentação orçamental n.º ________ , 
referente à nota de encomenda n.º 19/00378. 

 
5. O encargo deste contrato para o ano 

económico de 2019 é de 0,00 € (zero euros), 
para o ano económico de 2020 é de 
200.755,82 € (duzentos mil setecentos e 
cinquenta e cinco euros e oitenta e dois 
cêntimos), para o ano económico de 2021 é 
de 200.755,82 € (duzentos mil setecentos e 
cinquenta e cinco euros e oitenta e dois 
cêntimos) e para o ano económico de 2022 é 
de 200.755,83 € (duzentos mil setecentos e 
cinquenta e cinco euros e oitenta e três 
cêntimos), com IVA incluído. 

 
6. Os pagamentos ao abrigo do presente 

contrato serão efetuados após verificação dos 
formalismos legais em vigor para o 
processamento das despesas públicas. 

 
7. Depois de o segundo outorgante ter feito 

prova relativa a situações de impedimento o 
contrato é elaborado em dois exemplares, 
sendo um exemplar para cada um dos 
outorgantes, os quais declararam celebrá-lo 
livremente, pelo que vai ser assinado pelos 
representantes de ambas as partes. 

 
 

Loures,… de …….. de 2019 
 
 

Primeiro Outorgante 
 
 

Segundo Outorgante 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo PS - Partido Socialista e pelo PPD/PSD - 
Partido Social Democrata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurso Público n.º 20/2019 
Prestação de serviços na área de Seguros 
Proposta de autorização da despesa com a 
aquisição de serviços de seguros, de  aprovação 
do início e peças do procedimento, da constituição 
do júri, e de delegação das competências na 
Chefe da Divisão de Aprovisionamento, dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 418/2019 

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

serviços na área de seguros, para um prazo 
de 12 (doze) meses, pelos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR); 

 
B. É objetivo a contratação de apólices de seguro 

no ramo Acidentes de Trabalho - 
Trabalhadores em Funções Públicas, Seguros 
Multirriscos (Lote 1) Seguro Automóvel e 
Responsabilidade Civil Extracontratual (Lote 
2); 

 
C. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 

sua 8.ª Reunião Extraordinária, de 1 de julho 
de 2019, aprovou remeter aos municípios de 
Loures e Odivelas a proposta n.º 232/2019 
relativa à autorização de despesa, início do 
procedimento, por Concurso Público por lotes, 
com preço base 1.168.250,00 € (um milhão, 
cento e sessenta e oito mil, duzentos e 
cinquenta euros), bem como a aprovação das 
peças do procedimento, a constituição do júri, 
a nomeação do gestor do contrato e a 
delegação de competências na Chefe Divisão 
de Aprovisionamento com possibilidade de 
subdelegação. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal, nos termos da proposta n.º 
232/2019, de 1 de julho, do Conselho de 
Administração dos SIMAR, delibere: 
 
1. Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
aprovar autorizar a despesa com a aquisição 
de serviços de apólice de seguros, no valor 
máximo de 1.168.250,00 € (um milhão, cento 
e sessenta e oito mil, duzentos e cinquenta 
euros); 
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2. Ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, 
artigo 67.º e nos termos do artigo 131.º e 
seguintes, todos do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual 
redação, aprovar o início do procedimento, por 
Concurso Público, para a contratação de 
serviços na área de seguros, as peças do 
procedimento, a constituição do júri, bem 
como a delegação das competências previstas 
nos artigos 77.º, 85.º, 100.º e n.º 3 do artigo 
104.º na Chefe da Divisão de 
Aprovisionamento, daqueles Serviços 
Intermunicipalizados. 

 
 

Loures, 11 de julho de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 141/2019 
 

de 27 de junho de 2019 
 

(registo E/74682/2019, de 05.07.2019) 
 

Grandes Opções do Plano 
e Orçamento 2020/2023 

 
Considerando que: 
 
A. O regime financeiro das autarquias locais e 

das entidades intermunicipais, estabelecido 
pela Lei n.º 73/2013, define um calendário a 
observar na elaboração dos documentos 
previsionais do município, dos serviços com 
autonomia financeira e das entidades 
participadas, na preparação do Orçamento 
Municipal; 

B. A entrada em vigor do novo sistema 
contabilístico para as administrações públicas 
(SNC-AP) a 1 de janeiro de 2020, revoga a 
atual contabilidade autárquica materializada 
pelo Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais (POCAL). O SNC-AP 
implicará, entre outras, alterações de 
procedimentos, da norma de controlo interno, 
das aplicações informáticas e dos modelos de 
relato orçamental. E pode gerar correções ou 
mesmo novos modelos orçamentais que 
atualmente estão em vigor; 

 
C. Os documentos previsionais são instrumentos 

que identificam a política municipal e as 
opções estratégicas do Município e que as 
mesmas devem assegurar o regular 
funcionamento da autarquia. 

 
 
Determinam-se os seguintes pressupostos a 
observar na proposta orçamental municipal assim 
como o calendário da sua preparação: 
 
1. A construção das Grandes Opções do Plano e 

Orçamento Municipal deve refletir as 
prioridades identificadas nos objetivos 
estratégicos da Câmara Municipal de Loures, 
e deve ser ajustada às disponibilidades 
financeiras e às regras legais em vigor; 

 
2. Estes instrumentos de gestão devem contribuir 

para a concretização dos objetivos 
estratégicos da Câmara Municipal de Loures, 
definidos no Sistema Integrado de Avaliação 
de Desempenho na Administração Pública 
(SIADAP 1); 

 
3. As propostas a apresentar pelos serviços 

deverão obrigatoriamente conter 
fundamentação e os objetivos a atingir bem 
como o seu enquadramento no quadro 
plurianual, não devendo basear-se apenas no 
histórico da sua execução em anos anteriores; 

 
4. Em linha com as orientações de médio prazo 

anteriormente definidas e consagradas em 
orçamentos anteriores, devem-se continuar a 
privilegiar os investimentos e atividades que 
concretizem os seguintes objetivos: 

 
• Requalificar o espaço público; 
• Adequar o parque escolar às condições da 

prática educativa e a valorização da escola 
pública; 

• Contribuir para a sustentabilidade ambiental 
do território; 
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• Impulsionar os processos de ordenamento do 
território, designadamente os resultantes da 
revisão do PDM e em particular os das AUGI; 

• Potenciar o desenvolvimento económico e 
promover o investimento; 

• Dinamizar o tecido e a atividade sociocultural 
e desportiva; 

• Desenvolver a intervenção na área da ação 
social e das atividades cívicas; 

• Promover a equidade intergeracional; 
• Melhorar a comunicação integrada, dentro e 

fora da organização, assim como as diversas 
formas de atendimento (presencial, telefónico 
e eletrónico), incrementando uma postura de 
colaboração nas respostas à população, 
instituições e empresas, aumentando a 
eficiência e eficácia da organização; 

• Melhorar as condições de trabalho, dos meios 
humanos e dos instrumentos necessários ao 
regular funcionamento dos serviços; 

• Promover a participação dos munícipes nas 
escolhas municipais. 

 
 
5. Os documentos previsionais de 2020/2023 

devem ter presente, para além dos 
compromissos assumidos pelo Município no 
âmbito dos processos de candidaturas em 
preparação, refletir a manutenção da procura 
de cofinanciamento para os projetos propostos 
e de adotar mecanismos que aumentem a 
receita e incrementem a eficácia da sua 
cobrança; 

 
6. As propostas deverão ter em consideração os 

compromissos assumidos e a assumir em 
2019 e cujos pagamentos não sejam 
previsíveis efetuar, ainda no decorrer do ano 
económico de 2019. 

 
 
Assim, e de forma a cumprir com o disposto, na 
elaboração dos documentos previsionais de 
2020/2023 dever-se-á observar o seguinte 
calendário: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendário O.M. 2020/2023 (1) 
 

Mês Ações 
Julho Disponibilização na intranet 

dos modelos a considerar 
na construção do O.M. 20/23 

Até 23 de agosto Preparação/conclusão 
dos documentos previsionais 
pelas U.O. 
devidamente validados 

Outubro Deliberação 
pela Câmara Municipal 
e remissão da proposta de 
Orçamento Municipal de 20/23 
à Assembleia Municipal 
até dia 31 

Novembro/dezembro Deliberação 
da Assembleia Municipal 

 
(1) Na construção dos documentos previsionais 2020-2023 os 
serviços devem recorrer ao Tutorial, documento que se 
encontra na intranet, para preenchimento da proposta do 
Plano. 
 
 
Alerta-se para o facto que no âmbito do quadro 
legislativo relativo à transferência de novas 
competências para as autarquias, o orçamento 
previsional e calendário agora proposto poderá 
sofrer alterações a fim de acomodar as eventuais 
responsabilidades daí decorrentes. 
 
 
O presente despacho deve ser divulgado por 
todos os serviços municipais, empresas 
municipais (GesLoures - Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e Loures Parque - 
Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., 
Unipessoal, Lda.) e dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR). 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
 

DESPACHO n.º 140/2019 
 

de 4 de julho de 2019 
 

(registo E/74389/2019, de 04.07.2019) 
 

Substituição do Diretor do DRH 
 

Atendendo ao período de férias do signatário, de 8 
a 19 de julho, e às necessidades do serviço, 
subdelego as competências que me foram 
cometidas através do Despacho n.º 211/2018, de 
04/10/2018, do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos, no Sr. Chefe da Divisão de Gestão dos 
Recursos Humanos, Dr. Cândido Miguel 
Nascimento Esteves. 

 
 

O Diretor de Departamento 
 

(a) Carlos Santos 
 
 
 

� INFORMAÇÃO 

 
de 9 de julho de 2019 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 10 de julho de 2019, 
pelo Sr. Chefe da Divisão 

de Gestão dos Recursos Humanos 
 

(em substituição do Diretor 
do Departamento de Recursos Humanos 

Despacho n.º 140/2019, de 4 de julho de 2019) 
 

(registo E/75717/2019, de 16.07.2019) 
 

Substituição em período de férias 
 

Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias propõe-se que, no período de 15 de julho 
de a 19 de julho de 2019, sejam cometidas as 
competências que lhe foram subdelegadas pelo 
despacho n.º 224/2018, de 10.10.2018, do Sr. 
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, à 
Técnica Superior Anabela Manaia dos Santos. 

Caso haja concordância superior, propõe-se 
remeter a presente informação ao DGMA/DGDA 
para divulgação. 

 
 

A chefe da DSSOAP 
 

(a) Adília Ferreira 
 
 
 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.° 273/DA/DSPA/RMS 

 
de 1 de julho de 2019 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 
datado de 3 de julho de 2019 

pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 
e datado de 4 de julho de 2019 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/72410/2019, de 05.07.2019) 

 
Substituição na ausência do signatário 

 
Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, proponho que no período compreendido 
entre 3 e 5 de julho, a minha substituição seja 
assegurada pelo Eng.º António Miguel Alves Sales 
Entrezede, com as competências que me foram 
subdelegadas pelo Sr. Diretor de Departamento. 
 
Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

O Chefe da Divisão 
de Serviços Públicos Ambientais 

 
(a) Rui Máximo dos Santos 
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� INFORMAÇÃO n.° 111/DA/PJA 

 
de 10 de julho de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 14 de julho de 2019, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/76380/2019, de 15.07.2019) 
 

Substituição do Sr. Diretor 
do Departamento de Ambiente 

 
Considerando a ausência do signatário, por motivo 
de férias, proponho que as competências que me 
foram subdelegadas no despacho n.º 202/2018 
sejam assumidas pela Sr.ª Chefe da Unidade de 
Sustentabilidade Ambiental, Eng.ª Ana João dos 
Santos Gaiolas, no período de 25 de julho a 9 de 
agosto, e no período de 10 a 18 de agosto pelo Sr. 
Chefe da Divisão de Serviços Públicos 
Ambientais, Dr. Rui Miguel Máximo dos Santos. 
 
Em caso de concordância superior, mais se 
propõe remeter a presente informação ao 
DGMA/DGDA/EXPEDIENTE para divulgação. 
 
À consideração superior, 

 
 

O Diretor do Departamento de Ambiente 
 

(a) Pedro Amorim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GESTÃO 
E 

MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

 
 

PROCESSO: Decidido. 
 
REGISTO DE ENTRADA: E/64781/2019, de 
11.06.2019. 
 
REQUERENTE: Isaura Conceição Bruno Ferreira. 
 
DECISÃO: Declarada a extinção do procedimento 
por pagamento, ao abrigo do artigo 127.º do 
Código do Procedimento Administrativo, por 
despacho do Diretor do Departamento de Gestão 
e Modernização Administrativa, de 13.06.2019, ao 
abrigo da Subdelegação de Competências, 
conferida por Despacho n.º 210/2018 de 
04.10.2018, publicado em 10.10.2018, no Boletim 
de Deliberações e Despachos, Edição n.º 19. 

 
 
 
 

 

 

 
ECONOMIA 

E 
INOVAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO 

 
de 27 de junho de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 4 de julho de 2017, 
pelo Sr. Presidente a Câmara 

 
(registo E/71297/2019, de 08.07.2019) 

 
Substituição da Chefe da Divisão 

de Economia e Inovação 
por gozo de férias 

 
Considerando a ausência da signatária, por 
motivos de férias entre 01/07/2019 e 19/07/2019, 
proponho que as competências que me foram 
delegadas através do Despacho n.º 200/2018, de 
3 outubro, sejam asseguradas pela Técnica 
Superior Ana Luisa Saramago Morais dos Santos. 
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Propõe-se ainda, o envio da presente informação 
ao Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

(a) Sandra Martins 
 

Chefe de Divisão 
 
 
 
 

 

 

COESÃO SOCIAL 
E 

HABITAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.° 19/DISS/PH 

 
de 5 de julho de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 5 de julho de 2019, 

pela Sr.ª Diretora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

 
(registo E/74710/2019, de 08.07.2019) 

 
Substituição no período de férias 

 
Considerando a ausência da signatária de 8 a 25 
de julho de 2019 por motivo de gozo de férias, 
proponho que a substituição seja assegurada 
pelas técnicas superiores Cecília Teixeira no 
período de 8 a 17 de julho e Conceição Antunes 
no período de 18 a 25 de julho, e que lhes sejam 
atribuídas nos referidos períodos as competências 
que me foram subdelegadas pela Sra. Diretora do 
DCSH no Despacho n.º 216/2018. 

 
 

A Chefe da Divisão de Intervenção Social e Saúde 
 

(a) Paula Henriques 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 0409/DIREP/LL 

 
de 5 de julho de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 5 de julho de 2019, 

pela Sr.ª Diretora 
do Departamento de Obras Municipais 

 
(registo E/74627/2019, de 10.07.2019) 

 
Substituição em período de férias 

 
Considerando a ausência ao serviço do signatário, 
de 08/07/2019 a 19/07/2019, por motivo de gozo 
de férias, propõe-se que as competências que lhe 
foram subdelegadas através do Despacho 
255/2018, de 04/10/2018, possam ser 
asseguradas pelos técnicos desta Divisão nos 
seguintes períodos: 
 
José Chorão Teles - de 08/07/2019 a 12/07/2019 
 
Carlos Alberto Rodrigues Lestre - de 15/07/2019 a 
19/07/2019 
 
Em caso de concordância, mais se propõe a 
divulgação da presente informação, pela 
DGDA/Expediente. 

 
 

O Chefe de Divisão 
 

(a) Luís Lopes 
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PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.° 023/DGF/DG 

 
de 8 de julho de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 10 de julho de 2019, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro 

e Aprovisionamento 
 

(registo E/76576/2019, de 11.07.2019) 
 

Substituição da Chefe 
da Divisão de Gestão Financeira 

em período de férias - dias 11 a 25 de julho 
 

Na sequência da ausência da chefe de Divisão de 
Gestão Financeira, por motivos de férias, nos dias 
acima mencionados, propõe-se que a sua 
substituição com as competências subdelegadas 
através do despacho n.º 141/2017, de 15/11/2017, 
seja assegurada da seguinte forma: 
 
- de 11 a 19 de julho - Paula Alexandra Pereira 

Martins Silva, Coordenadora Técnica. 
 
- de 22 a 25 de julho - Cristina Sousa, Técnica 

Superior. 
 
Propõe-se, ainda, que a presente informação seja 
divulgada via expediente. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira 
 

(a) Susana Fonseca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CULTURA 
DESPORTO 

E 
JUVENTUDE 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 23/DC/PLS 

 
de 8 de julho de 2019 

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

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

e datado de 15 de julho de 2019 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
(registo E/75663/2019, de 16.07.2019) 

 
Substituição da Chefe de Divisão de Cultura 

durante período de férias 
 

Considerando a ausência por motivo de férias 
durante o período compreendido entre 10 de 
agosto e 8 de setembro de 2019, proponho que a 
minha substituição seja assegurada, com as 
competências subdelegadas através do Despacho 
n.º 311/2018 de 15 de novembro, por: 
 
• Dr.ª Fernanda Maria Cardoso Santos, 

Coordenadora da Área de Bibliotecas, no 
período de 10 a 18 de agosto; 

 
• Dr.ª Isabel Maria Fernandes Rodrigues, 

Coordenadora das áreas de Apoio ao 
Associativo Cultural e Dinamização Cultural, 
no período de 19 de agosto a 1 de setembro; 

 
• Dr.ª Cláudia Sofia Simenta Rodrigues, 

Coordenadora da Área de Galerias, no 
período de 2 a 8 de setembro. 

 
Merecendo concordância, propõe-se o envio desta 
informação à DGDA/Expediente para divulgação 
da mesma. 
 
À consideração superior. 

 
 

(a) Patrícia Silva 
 

Chefe de Divisão 
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PLANEAMENTO 
E 

GESTÃO 
URBANÍSTICA 

 
 

DESPACHO n.º 152/2019 
 

de 15 de julho de 2019 
 

(registo E/78833/2019, de 17.07.2019) 
 

Subdelegação de competências 
na Chefe da Divisão 

de Planeamento e reabilitação Urbana 
 

Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão da 
atividade municipal e celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 38.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
com a última alteração introduzida pela Lei n.º 
50/2018, de 16/08 e do disposto nos artigos 46.º e 
seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando, ainda, o 
disposto no Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na sua atual redação, 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro, assim como as competências que me 
foram subdelegadas pelo Sr. Vereador Tiago 
Matias, através do Despacho n.º 253/2018, de 
03/10/2018, subdelego na Senhora Chefe da 
Divisão de Planeamento e Reabilitação Urbana 
(DPRU), Arqt.ª Ana Paula Carvalheiro Pereira 
Félix, as seguintes competências, no âmbito da 
respetiva unidade orgânica: 

 
I 
 

1. Contratação Pública: 
 
Propor a contratação e contração de despesa para 
aquisição e locação de bens móveis e serviços, 
bem como a escolha do procedimento prévio, a 
aprovação em minuta, a audiência prévia, a 
adjudicação e restantes formalidades. 
 
 
2. No âmbito do Procedimento 

Administrativo: 
 
a) Dirigir os procedimentos administrativos, no 

âmbito das atribuições da unidade orgânica 
praticando os atos de administração ordinária, 
determinando e promovendo a realização das 
diligências que entenda por convenientes e 

que visem acelerar a respetiva conclusão, 
podendo, nomeadamente, nomear o 
responsável pelo procedimento, efetuar 
solicitações adequadas à respetiva instrução, 
bem como assegurar a execução das 
respetivas decisões através de comunicações, 
notificações e publicitação de atos 
administrativos, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas; 

 
b) Assegurar a integração da perspetiva de 

género no âmbito da unidade orgânica; 
 
c) Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja 
das competências do subdelegante, nos 
termos da Lei; 

 
d) Praticar outros atos e formalidades de caráter 

instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica ou 
de que seja incumbido superiormente. 

 
e) Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas de acordo 
com as normas em vigor, bem como outras 
requisições internas, no âmbito da atividade 
da DPRU. 

 
 
3. No âmbito da Gestão dos Recursos 

Humanos: 
 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

bem como tomar as restantes decisões 
relativas a férias dos trabalhadores na unidade 
orgânica, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, e ainda autorizar ausências 
ao serviço por pequenos períodos; 

 
b) Justificar faltas no âmbito do serviço, de 

acordo com a legislação em vigor, com 
exceção das previstas no regime disciplinar 
previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; 

 
c) Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho 
por parte dos trabalhadores da Divisão, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 



 

 
N.º 14 

  

 
 

17 de JULHO 
de 2019 

 
 
 
 

61 

 

d) Propor a instauração de procedimentos 
disciplinares; 

 
e) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 

a mobilidade de recursos humanos. 
 
 
4. No âmbito do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro: 

 
Exercer as competências previstas no n.º 2 do 
artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º e artigo 119.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a 
redação vigente. 
 
 
5. No âmbito de legislação específica: 
 
Dirigir o procedimento e a prática de todos os atos 
instrutórios e necessários ao exercício das 
competências da unidade orgânica, no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 
relativo ao regime de regularização e de alteração 
e ou ampliação de estabelecimentos e 
explorações de atividades industriais, pecuárias, 
de operações de gestão de resíduos e de 
explorações de pedreiras incompatíveis com 
instrumentos de gestão territorial e ou 
condicionantes ao uso do solo. 
 
 
6. Outras áreas de atividade: 
 
Assinar e visar a correspondência de mero 
expediente interna e externa, exceto: 
 
i. A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, a menos que, no que se refere à 
última individualidade, se trate de assuntos 
correntes em instrução nos serviços 
municipais e, ainda, a dirigida aos Presidentes 
de Câmara de outros municípios, que será 
assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, e ainda a dirigida ao Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados e 
Intermunicipalizados, Institutos Públicos ou 
outras Instituições congéneres, bem como as 
respostas a reclamações de munícipes, que 
são assinadas pelo subdelegante, à exceção 
das efetuadas no livro de reclamações; 

ii. A que constituir, por si, informação, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 
II 
 

Do exercício das competências subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante. 

 
 

III 
 

O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 1 de julho de 2019, 
considerando-se ratificados ou confirmados todos 
os atos que tenham sido praticados desde aquela 
data e cuja regularidade dependa da conformidade 
com o mesmo. 

 
 

O Diretor 
 

(a) Luís Jorge Rodrigues de Carvalho 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 11133/2019 
 

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

para Chefe da Divisão 
de Zonas Verdes e Floresta 

(DZVF) 
 

Considerando a conclusão do procedimento 
concursal para recrutamento para o cargo de 
direção intermédia de 2.º grau para Chefe da 
Divisão de Zonas Verdes e Floresta (DZVF) e de 
acordo com o proposto pelo júri na Ata n.º 4, 
datada de 5 de abril de 2019, homologada em 10 
de maio de 2019, reconhece-se que a candidata 
Madalena do Rosário Manso Henriques da Rosa 
Neves confere a posse do perfil, a experiência e 
os conhecimentos adequados para o desempenho 
do cargo concursado. 
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Considerando que a referida candidata reúne os 
requisitos legalmente exigidos, designadamente 
os previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação e 
detém o currículo e perfil adequados para o 
desempenho do cargo, foi determinado por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 14 de 
maio de 2019, a designação em comissão de 
serviço de Madalena do Rosário Manso Henriques 
da Rosa Neves para exercer o cargo de direção 
intermédia de 2.º grau para Chefe da Divisão de 
Zonas Verdes e Floresta, a partir do dia 14 de 
maio de 2019, pelo período de 3 anos. 
 
Nota relativa ao currículo profissional da candidata 
Madalena do Rosário Manso Henriques da Rosa 
Neves: 
 
Habilitações académicas: 
 
Licenciatura em Arquitetura Paisagista (Instituto 
Superior de Agronomia, Universidade Técnica de 
Lisboa), em 1993; 
Pós-Graduação em Ordenamento e Gestão de 
Paisagem Rural - Desafio conceptuais e 
Metodológicos (Universidade de Évora), em 2007; 
Mestrado em Gestão do Território e Urbanismo 
(Universidade de Lisboa, Instituto de Geografia e 
Ordenamento do Território), em 2010. 
 
Competências teórico-práticas adquiridas e 
experiência profissional: 
 
Desempenhou funções como Técnica Superior, na 
Câmara Municipal de Loures, entre 1994 e 2014, 
na Divisão de planeamento Municipal, 
Ordenamento do Território e Reabilitação Urbana, 
desenvolvendo diversos projetos, nomeadamente, 
a integração da equipa que realizou o Inventário 
Municipal do Património, Coordenou, em parceria 
com o Doutor Manuel Villaverde, o projeto 
EUROSCAPES, Coordenou a elaboração das 
Avaliações Ambientais Estratégicas. 
 
Foi nomeada, em regime de substituição, Chefe 
de Divisão de Espaços Verdes, Florestação e 
Desenvolvimento Rural, entre agosto de 2014 e 
dezembro de 2015, desenvolvendo diversas 
atividades, onde se destaca: Colaboração na 
elaboração de conteúdos da Candidatura ao 
financiamento do Projeto ValorRio; Coordenação 
das medidas de intervenção em instalações de 
Redes de Rega de Espaços Verdes, cumprindo o 
objetivo municipal de redução de custos com água 
de rega; Acolhimento da Conferência sobre 
espaços verdes e jardinagem; Coordenação do 
programa base da Revitalização do Parque 
Municipal do Cabeço de Montachique e Estudo 
Prévio do Parque Urbano da Quinta dos 
Remédios. 

Desde janeiro de 2016 até à presente, foi 
nomeada em regime de substituição como Chefe 
da Divisão de Zonas Verdes e Floresta, tendo 
responsabilidades em diversas áreas, 
designadamente: Setor de Manutenção de 
Espaços Verdes; Setor de Gestão de Espaços 
Verdes; Setor de Desenvolvimento Rural; 
Gabinete Técnico Florestal. 
 
Realçam-se algumas atividades: Lançamento de 
empreitadas de construção, manutenção e 
recuperação de parques; Coordenação de 
Intervenção na Rede Viária Florestal Municipal; 
Implementação de melhorias no circuito de 
procedimentos internos; Coordenação de 
atividades de dinamização "Há vida em 
Montachique". 
 
Para além das atividades inerentes à Divisão, 
integra o júri de procedimentos concursais. 
 
Participou em diversas ações de formação, 
encontros, conferências, etc., salientando-se: 
Curso "A revisão do código dos contratos públicos 
(empreitadas) - principais alterações"; Curso de 
Formação avançada "Poda e Manutenção de 
Árvores"; Seminário "Cadastro da Propriedade 
Rústica na Prevenção dos Incêndios"; Seminário 
"Espaços Verdes Urbanos: Desafios em Tempos 
de Exigência"; Curso "Adaptação às alterações 
climáticas na Área Metropolitana de Lisboa"; 3.º 
Stakeholder Workshop Periurban; Curso 
"Estruturas Ecológicas Municipais"; Curso 
"Indicadores de Sustentabilidade Regional"; III 
Jornadas de Restauro Fluvial; Conferência 
"Cidades e Governância"; Colóquio "Património 
Paisagístico: os caminhos da transversalidade". 
 
Participou em algumas publicações, 
nomeadamente: EUROSCAPES - Loures, 10 
paisagens; 
"Plano Verde de Lisboa"; Livro "Flora da Estufa 
Fria de Lisboa". 

 
3 de junho de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 127, de 5 de julho de 2019] 
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AVISO n.º 11134/2019 
 

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

para Chefe da Divisão 
de Contabilidade e Património 

(DCP) 
 

Considerando a conclusão do procedimento 
concursal para recrutamento para o cargo de 
direção intermédia de 2.º grau para Chefe da 
Divisão de Contabilidade e Património e de acordo 
com o proposto pelo júri na Ata n.º 4, datada de 4 
de abril de 2019, homologada em 10 de maio de 
2019, reconhece-se que a candidata Paula 
Cristina Martins Louro confere a posse do perfil, a 
experiência e os conhecimentos adequados para o 
desempenho do cargo concursado. 
 
Considerando que a referida candidata reúne os 
requisitos legalmente exigidos, designadamente 
os previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação e 
detém o currículo e perfil adequados para o 
desempenho do cargo, foi determinado por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 14 de 
maio de 2019, a designação em comissão de 
serviço de Paula Cristina Martins Louro para 
exercer o cargo de direção intermédia de 2.º grau 
para Chefe da Divisão de Contabilidade e 
Património, a partir do dia 14 de maio de 2019, 
pelo período de 3 anos. 
 
Nota relativa ao currículo profissional da candidata 
Paula Cristina Martins Louro: 
 
Habilitações académicas: 
 
Bacharelato em Contabilidade e Auditoria (Instituto 
Superior Autónomo de Estudos Politécnicos), em 
1995 
Licenciatura em Auditoria e Revisão de Contas 
(Instituto Superior Autónomo de Estudos 
Politécnicos), em 1995; 
 
Competências teórico-práticas adquiridas e 
experiência profissional: 
 
Entre 1998 e 2000 desempenhou funções como 
Técnica Superior na Câmara Municipal de Loures 
na Divisão de Planeamento e Controlo de 
Atividades desenvolvendo diversos trabalhos, 
nomeadamente: Membro da Comissão de Análise 
de proposta para aquisição do "Sistema 
Informático", face à nova contabilidade autárquica; 
Elaboração da proposta de Tabela de Taxas e 
Licenças do Município; Membro do grupo de 
trabalho e elaboração de documento de trabalho 
sobre o POCAL. 

No período de maio de 2000 a dezembro de 2010, 
exerceu funções como Técnica Superior na 
Divisão Financeira, tendo sido responsável pela 
elaboração do inquérito às despesas com o 
pessoal, efetuou análise ao endividamento liquido 
do Município, elaborou diversos pareceres e 
informações, coordenou a equipa da secção de 
Contabilidade, para aplicação do POCAL, 
responsável pela interligação entre a Divisão 
Financeira e a Divisão de Património Municipal, no 
processo de inventariação dos bens móveis e 
imóveis. 
 
De setembro de 2006 a janeiro de 2007 esteve em 
substituição da Chefe da Divisão Financeira, 
aquando da sua licença de maternidade. 
 
Entre janeiro de 2011 e dezembro de 2015, 
desempenhou funções como Chefe da Divisão de 
Contabilidade, durante este período, de outubro de 
2014 e agosto de 2015 foi consultora de Projetos 
em Angola. 
 
De janeiro de 2016 até à presente data, encontra-
se a desempenhar funções como Chefe da 
Divisão de Contabilidade e Património, 
desenvolvendo a direção, supervisão, 
coordenação e avaliação de todos os processos 
inerentes à Divisão. 
 
Participou em diversas ações de formação, 
conferências, seminários, etc., salientando-se a 
sua participação, designadamente: Formação 
Sigma SNC-AP; Workshop de Domínio Público da 
Administração; Formação "Sistema de 
Normalização Contabilística para as 
Administrações Públicas"; Formação "Elaboração 
de Relatórios Financeiros"; Formação Profissional 
"O Orçamento de estado e as implicações na 
Gestão Autárquica"; Conferência "As 
oportunidades de mudança com o SNC_AP";  
I Congresso Internacional da Contabilidade 
Pública; Conferência "Reorganização 
Administrativa/Anuário Financeiro dos Municípios; 
6.ªs Jornadas de Gestão e Modernização 
Autárquica; Workshop "Contabilidade de Custos e 
Consolidação de Contas dos Municípios". 
 
Outras atividades de interesse: Participação como 
membro de júri de concursos para o Município. 

 
3 de junho de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 127, de 5 de julho de 2019] 
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AVISO n.º 11233/2019 
 

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

para Chefe da Divisão de Desporto (DD) 
 

Considerando a conclusão do procedimento 
concursal para recrutamento para o cargo de 
direção intermédia de 2.º grau para Chefe da 
Divisão de Desporto e de acordo com o proposto 
pelo júri na Ata n.º 4, datada de 4 de abril de 2019, 
homologada em 10 de maio de 2019, reconhece-
se que a candidata Helena Cristina Inácio 
Candeias confere a posse do perfil, a experiência 
e os conhecimentos adequados para o 
desempenho do cargo concursado. 
 
Considerando que a referida candidata reúne os 
requisitos legalmente exigidos, designadamente 
os previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação e 
detém o currículo e perfil adequados para o 
desempenho do cargo, foi determinado por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 14 de 
maio de 2019, a designação em comissão de 
serviço de Helena Cristina Inácio Candeias para 
exercer o cargo de direção intermédia de 2.º grau 
para Chefe da Divisão de Desporto, a partir do dia 
14 de maio de 2019, pelo período de 3 anos. 
 
Nota relativa ao currículo profissional da candidata 
Helena Cristina Inácio Candeias: 
 
Habilitações académicas: 
 
Licenciatura em Ciências do Desporto (Faculdade 
de Motricidade Humana da Universidade Técnica 
de Lisboa), em 2000; 
 
Competências teórico-práticas adquiridas e 
experiência profissional: 
 
Entre 2001 e 2016 desempenhou funções como 
Técnica Superior na Câmara Municipal do Seixal 
desenvolvendo diversos projetos na área do 
Desporto, entre os quais: Gestão do Complexo 
Municipal de Atletismo Carla Sacramento; Gestão 
da Piscina Municipal da Amora e Piscina Municipal 
da Torre da Marinha; Coordenação do Plano de 
Desenvolvimento das Atividades Gímnicas; 
Coordenação do Projeto Férias Desportivas; 
Coordenação do Projeto Observatório do Desporto 
do Concelho do Seixal; Coordenação do Projeto 
de Formação de Agentes Desportivos; Apoio 
Técnico à Direção do Departamento/Divisão de 
Desporto; Coordenação da Área de Apoio ao 
Movimento Associativo. 
 

De 2016 até à presente data desempenha funções 
de Chefe de Divisão de Desporto, na Câmara 
Municipal de Loures, tendo desenvolvido o seu 
trabalho, entre outros: Coordenação da 
organização de eventos; Planeamento e 
programação de atividades de natureza 
desportiva; Assegurar o apoio com diversas 
entidades com intervenção na área do desporto; 
Promover a prática desportiva no âmbito do 
conceito do Desporto para todos; Promover a 
divulgação de iniciativas em parceria com o 
Turismo; Emissão de pareceres visando a 
preservação e/ou construção de equipamentos 
desportivos. 
 
Participou em diversas ações de formação, 
conferências, seminários, etc., salientando-se a 
sua participação, designadamente: 5.º Congresso 
de Gestão do Desporto: Os Recursos Humanos no 
Desporto; 3.º Workshop em Gestão do Desporto; 
Conferência Internacional de Informação 
Desportiva; Seminário Internacional "Gestão 
Pública de Equipamentos Desportivos"; IV 
Seminário "Planeamento e Gestão do Desporto"; 
XIV Convenção Internacional de Atividade Física; 
Ação Formação "Formação Pedagógica de 
Formadores"; Ação Formação "A Comunicação 
Autárquica aplicada ao Desporto"; Conferência 
"Politicas Públicas de Desenvolvimento 
Desportivo"; Conferência Nacional "40 anos do 
Poder Local Democrático". 

 
3 de junho de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 129, de 9 de julho de 2019] 
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Designação em comissão de serviço 
para o cargo de direção intermédia de 2.º grau 
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Considerando a conclusão do procedimento 
concursal para recrutamento para o cargo de 
direção intermédia de 2.º grau para Chefe da 
Divisão Jurídico Administrativa e de acordo com o 
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de 2019, homologada em 10 de maio de 2019, 
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Carvalho Teixeira Gomes confere a posse do 
perfil, a experiência e os conhecimentos 
adequados para o desempenho do cargo 
concursado. 
 
Considerando que a referida candidata reúne os 
requisitos legalmente exigidos, designadamente 
os previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação e 
detém o currículo e perfil adequados para o 
desempenho do cargo, foi determinado por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 14 de 
maio de 2019, a designação em comissão de 
serviço de Alexandra Maria de Carvalho Teixeira 
Gomes para exercer o cargo de direção intermédia 
de 2.º grau para Chefe da Divisão Jurídico 
Administrativa, a partir do dia 14 de maio de 2019, 
pelo período de 3 anos. 
 
Nota relativa ao currículo profissional da candidata 
Alexandra Maria de Carvalho Teixeira Gomes: 
 
Habilitações académicas: 
 
Licenciatura em Direito (Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa), em 2001; 
 
Competências teórico-práticas adquiridas e 
experiência profissional: 
 
De 2003 a 2007, desempenhou funções como 
Técnica Superior, desenvolvendo diversos 
projetos na área Jurídica do Serviço de 
Contraordenações da Divisão Jurídica, entre os 
quais: - Instrutora de processos de 
Contraordenação e de processos de Construção 
Ilegal; Instrução e gestão de processos 
administrativos com vista à aplicação de medidas 
da tutela da legalidade urbanística; Participação 
em Comissões de Abertura de propostas de atos 
públicos; Júri de Concursos; Elaboração de 
pareceres Jurídicos. 
 
Entre 2007 e 2012, como Coordenadora do 
Serviço de Contraordenações da Divisão Jurídica, 
desenvolveu diversas atividades, tais como: 
Controlo e gestão da instrução dos processos de 
contraordenação e de outros procedimentos da 
responsabilidade do serviço; Inquirição de 
testemunhas e arguidos a pedido de outras 
entidades; Análise e elaboração de pareceres 
jurídicos. 
 
De maio de 2012 a julho de 2012, teve como 
funções a Coordenação da Divisão Jurídica, 
desempenhando o seu trabalho na: Gestão e 
controlo de processos de contraordenação; 
Gestão da Área de Fiscalização e dos Fiscais 
Municipais; Pareceres Jurídicos. 

De agosto de 2012 a janeiro de 2013, como chefe 
da Divisão Jurídica, desenvolveu diversas 
atividades, nomeadamente: Gestão de processos 
de Contraordenação; Gestão da Área de 
Fiscalização e dos Fiscais Municipais; Gestão de 
denúncias apresentadas. 
 
Entre janeiro de 2013 até à presente data, tem 
desempenhado as funções de Chefe da Divisão 
Jurídico-administrativa do Serviço de Policia 
Municipal, tendo como funções: A instalação da 
nova Divisão, na sequência da reestruturação dos 
serviços municipais; Gestão dos Gabinetes afetos 
à Divisão, nomeadamente Gabinete Jurídico e 
Fiscalização e Gabinete de Apoio Administrativo e 
Informação; Coordenação do Apoio Administrativo 
pelos diferentes Gabinetes de trabalho; 
Elaboração de pareceres e informações; 
Distribuição, orientação e controlo do trabalho 
desenvolvido pelos trabalhadores integrados na 
Divisão; Dirigir o processamento das 
contraordenações; Participação na elaboração do 
Manual de Procedimentos da Policia Municipal. 
 
Participou em diversas ações de formação, 
conferências, seminários, etc., salientando-se a 
sua participação, designadamente: Conferência e 
debate "A Nova Lei-Quadro das Contraordenações 
Ambientais"; Ação Formação "O Novo Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação"; Ação 
Formação "Formação Pedagógica Inicial de 
Formadores"; Workshop "O Novo Regulamento 
Geral de Proteção de Dados"; Conferência "Riscos 
de Gestão vs Gestão do Risco"; Colóquio "As 
Novas Contraordenações Administrativas"; 
Participação no 3.º Fórum de Contraordenações e 
Fiscalização; Seminário "O Gestor do Contrato no 
Código dos Contratos Públicos". 

 
3 de junho de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 129, de 9 de julho de 2019] 
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AVISO n.º 11235/2019 
 

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

para Chefe da Divisão de Planeamento 
e Controlo de Atividades (DPCA) 

 
Considerando a conclusão do procedimento 
concursal para recrutamento para o cargo de 
direção intermédia de 2.º grau para Chefe da 
Divisão de Planeamento e Controlo de Atividades 
(DPCA) e de acordo com o proposto pelo júri na 
Ata n.º 4, datada de 4 de abril de 2019, 
homologada em 10 de maio de 2019, reconhece-
se que o candidato Luís Paulo Moreira Jorge 
Pereira confere a posse do perfil, a experiência e 
os conhecimentos adequados para o desempenho 
do cargo concursado. 
 
Considerando que o referido candidato reúne os 
requisitos legalmente exigidos, designadamente 
os previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação e 
detém o currículo e perfil adequados para o 
desempenho do cargo, foi determinado por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 14 de 
maio de 2019, a designação em comissão de 
serviço de Luís Paulo Moreira Jorge Pereira para 
exercer o cargo de direção intermédia de 2.º grau 
para Chefe da Divisão de Planeamento e Controlo 
de Atividades, a partir do dia 14 de maio de 2019, 
pelo período de 3 anos. 
 
Nota relativa ao currículo profissional do candidato 
Luís Paulo Moreira Jorge Pereira: 
 
Habilitações académicas: 
 
Licenciatura em Organização e Gestão de 
Empresas (Instituto Superior de Ciências do 
Trabalho e da Empresa), em 1990; 
 
Competências teórico-práticas adquiridas e 
experiência profissional: 
 
Entre dezembro de 2000 e abril de 2001, 
desempenhou funções de Chefe da Divisão de 
Planeamento e Controlo de Atividades, 
desenvolvendo a sua atividade em diversas áreas, 
nomeadamente: Elaboração de pareceres e 
estudos sobre a concretização de medidas a 
realizar pela Câmara Municipal de Loures, no 
domínio das receitas e despesas; Coordenação e 
elaboração de relatórios anuais de atividades do 
Município; Análise e elaboração do Protocolo de 
Delegações de Competências; Assessoria aos 
eleitos da Câmara nas reuniões da Assembleia 
Municipal. 

Durante este período foi membro de júri de 
diversos concursos internos. 
 
De novembro de 2001 a outubro de 2004 
desempenhou funções de Chefe de Divisão de 
Aprovisionamento, da Câmara Municipal de 
Loures, tendo ao longo deste período 
desenvolvido trabalho em diversas áreas: 
Coordenação das Áreas de Compras e 
Concursos, da Gestão de Stocks e dos Armazéns; 
Análise de pareceres efetuados pela Área de 
Compras e Concursos; Desenvolver uma correta e 
eficaz Gestão de Stocks; Proposta de medidas de 
otimização a gestão dos Armazéns. 
 
Desempenhou funções como Técnico da Divisão 
Financeira, entre novembro de 2001 e fevereiro de 
2011, tendo participado no grupo de trabalho para 
a revisão da Tabela de Taxas e Preços 
Municipais, efetuou o controlo financeiro das obras 
municipais, bem como dos apoios/subsídios a 
investimentos, participou na elaboração do projeto 
de regulamento para a gestão dos bens móveis e 
imóveis da Câmara, execução dos trabalhos 
referentes ao encerramento e prestação de 
contas, entre outros. 
 
Entre março de 2011 a dezembro de 2012, como 
Técnico da Divisão de Planeamento e Controlo de 
Atividades, efetuou a análise e cálculo dos fundos 
disponíveis de acordo com a LCPA, efetuou o 
acompanhamento e gestão da carteira de créditos 
da Câmara, elaborou os documentos de Prestação 
de Contas, Conta de Gerência, Relatório de 
Gestão e Relatório da Contabilidade de Custos, 
analisou e executou a especialização do exercício 
referente a projetos cofinanciados, etc.. 
 
Como Técnico da Divisão de Contabilidade entre 
janeiro de 2013 e junho de 2016, desenvolveu o 
seu trabalho na Gestão do Sistema de 
Contabilidade de Custos, efetuou a análise das 
responsabilidades de Crédito, elaborou e 
parametrizou o Plano de Contas da Contabilidade 
Analítica, etc.. 
 
Entre junho de 2014 até à presente data, 
desempenha funções de Chefe da Divisão de 
Planeamento e Controlo de Atividades, 
desenvolvendo o seu trabalho em diversas áreas, 
nomeadamente: Acompanhamento e 
desenvolvimento de ações necessárias à 
elaboração e controlo de documentos; 
Coordenação de processos de financiamento 
externo do Município; Controlo do serviço de 
divida e os limites de endividamento, assegurando 
as ações necessárias ao cumprimento do Manual 
de Controlo de Endividamento Autárquico; 
Coordenação e elaboração da revisão do 
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regulamento das Taxas Municipais; Elaboração de 
Relatórios de Gestão; Elaboração de relatórios 
sobre situação económico-financeira do setor 
empresarial local ou entidades que influenciem a 
posição financeira da Autarquia. 
 
Participou em diversas ações de formação, 
salientando-se a sua participação, 
designadamente: Ação Formação "Formação 
Pedagógica Inicial de Formadores"; Ação 
Formação "Código dos Contratos Públicos"; Ação 
Formação "E-Formadores - B-Learning"; Ação 
Formação "Contabilidade de Custos e 
Consolidação de Contas dos Municípios"; Ação 
Formação "Lei dos Compromissos"; Ação 
Formação "A Lei das Finanças Locais e a 
Responsabilidade Financeira"; Ação Formação 
"Elaboração de Relatórios Financeiros"; Ação 
Formação "Sistema de Normalização 
Contabilística para as Autarquias Locais (SNC 
AP)". 
 
Outras ações de interesse: Habilitado a formador 
de e-formador; Habilitado a dar formação como 
formador credenciado; Consultor na área da 
Gestão Financeira e Recursos Humanos. 

 
3 de junho de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 129, de 9 de julho de 2019] 

 
 
 
 

AVISO n.º 11345/2019 
 

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

para Chefe da Divisão de Cultura (DC) 
 

Considerando a conclusão do procedimento 
concursal para recrutamento para o cargo de 
direção intermédia de 2.º grau para Chefe da 
Divisão de Cultura e de acordo com o proposto 
pelo júri na Ata n.º 5, datada de 5 de abril de 2019, 
homologada em 10 de maio de 2019, reconhece-
se que a candidata Patrícia Lopes da Silva confere 
a posse do perfil, a experiência e os 
conhecimentos adequados para o desempenho do 
cargo concursado. 
 

Considerando que a referida candidata reúne os 
requisitos legalmente exigidos, designadamente 
os previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação e 
detém o currículo e perfil adequados para o 
desempenho do cargo, foi determinado por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 14 de 
maio de 2019, a designação em comissão de 
serviço de Patrícia Lopes da Silva para exercer o 
cargo de direção intermédia de 2.º grau para 
Chefe da Divisão de Cultura, a partir do dia 14 de 
maio de 2019, pelo período de 3 anos. 
 
Nota relativa ao currículo profissional da candidata 
Patrícia Lopes da Silva: 
 
Habilitações académicas: 
 
Bacharelato em Animação Cultural (Instituto 
Superior de Ciências Educativas), em 1996 
Licenciatura em Animação Sociocultural (Instituto 
Superior de Ciências Educativas), em 2007; 
 
Competências teórico-práticas adquiridas e 
experiência profissional: 
 
Entre 2009 e 2015 desempenhou funções como 
Técnica Superior na Câmara Municipal de Loures 
desenvolvendo diversos trabalhos na área da 
Cultura e Educação, nomeadamente: 
Gestão do Pessoal não Docente; Conceção e 
Implementação do Plano de Intervenção Municipal 
para as Tradições Regionais e Ofícios; 
Coordenação das áreas de Apoio ao 
Associativismo Cultural e Dinamização Cultural. 
 
De 2016 até à presente data desempenha funções 
de Chefe de Divisão da Cultura, na Câmara 
Municipal de Loures, tendo desenvolvido o seu 
trabalho, entre outros: Elaboração, supervisão e 
avaliação da proposta do Plano de Atividades; 
Planeamento e programação de atividades de 
natureza cultural, de interesse municipal; 
Coordenação da organização de eventos culturais; 
Incentivo e desenvolvimento, em parceria com o 
movimento associativo, de projetos que 
contribuam para o desenvolvimento cultural dos 
munícipes; Promover o desenvolvimento da rede 
municipal de galerias e a divulgação das artes 
plásticas, bem como a identificação, preservação, 
valorização e divulgação do património material e 
imaterial; 
 
Gestão da rede de Museus Municipais; 
 
Acompanhamento do processo de candidatura 
para a consolidação estrutural do Palácio de 
Valflores ao abrigo do programa por Lisboa - 
Lisboa 2020. 
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Participou em diversas ações de formação, 
conferências, seminários, etc., salientando-se a 
sua participação, designadamente: VI Congresso 
Internacional de Animação Sociocultural; 2.ªs 
Jornadas Internacionais de Animação 
Sociocultural; Ação Formação Profissional "Gestão 
do Ciclo de Projeto (Project Cycle Management)" 
Sessão "Educação Ambiental no Currículo do 
Ensino Básico - diálogos em torno da Educação"; 
Ação Formação Profissional "Comunicação, 
Marketing Cultural e Organização de Eventos"; 
Seminário "Animação Sociocultural em Portugal"; 
Seminário Internacional "A pé para a Escola"; II 
Encontro Escola, Família e Comunidade; 
Seminário "A Educação na Área Metropolitana de 
Lisboa: responsabilidades, desafios e 
perspetivas"; XXIV Congresso Internacional de 
Animação Sociocultural Património e Comunidade. 
Outras atividades de interesse: Consultora do 
Governo da Província do Bengo - Angola; Docente 
no Instituto Superior de Ciências Educativas; 
Moderadora do grupo de trabalho "Cultura", na 
APDASC SUMMIT 2018 Team Work por âmbitos 
da Animação. 

 
3 de junho de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 131, de 11 de julho de 2019] 

 
 
 
 

AVISO n.º 11389/2019 
 

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

para Diretor do Departamento 
de Coesão Social e Habitação (DCSH) 

 
Considerando a conclusão do procedimento 
concursal para recrutamento para o cargo de 
direção intermédia de 1.º grau para Diretor do 
Departamento de Coesão Social e Habitação e de 
acordo com o proposto pelo júri na Ata n.º 5, 
datada de 9 de abril de 2019, homologada em 10 
de maio de 2019, reconhece-se que a candidata 
Carla Maria Rodrigues Barra da Silva confere a 
posse do perfil, a experiência e os conhecimentos 
adequados para o desempenho do cargo 
concursado. 
 

Considerando que a referida candidata reúne os 
requisitos legalmente exigidos, designadamente 
os previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação e 
detém o currículo e perfil adequados para o 
desempenho do cargo, foi determinado por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 14 de 
maio de 2019, a designação em comissão de 
serviço de Carla Maria Rodrigues Barra da Silva 
para exercer o cargo de direção intermédia de 1.º 
grau para Diretor do Departamento de Coesão 
Social e Habitação, a partir do dia 14 de maio de 
2019, pelo período de 3 anos. 
 
Nota relativa ao currículo profissional da candidata 
Carla Maria Rodrigues Barra da Silva 
 
Habilitações académicas: 
 
Licenciatura em Serviço Social (Instituto Superior 
de Serviço Social de Lisboa), em 1993; 
 
Competências teórico-práticas adquiridas e 
experiência profissional: 
 
Entre 1999 e 2009 desempenhou funções como 
Técnica Superior na Câmara Municipal de 
Odivelas, no Departamento de Habitação, Saúde e 
Assuntos Sociais/Divisão de Gestão de Habitação 
Social, exercendo funções no Gabinete de 
Intervenção Social da Póvoa de St.º Adrião e no 
Gabinete de Intervenção Social de Odivelas, 
Gestão do Património Municipal da Câmara de 
Odivelas, preparação para o realojamento dos 
agregados familiares residentes nos núcleos de 
construção precária. 
 
De 2009 a 2014 exerceu funções como Chefe de 
Divisão de Habitação, na Câmara Municipal de 
Odivelas, desempenhando funções de 
planeamento e gestão, na área do património 
municipal, gestão dos núcleos PER (Programa 
Especial de Realojamento). 
 
No âmbito do trabalho desenvolvido, mereceu um 
louvor desempenho no exercício das funções, 
atribuído pelo Presidente da Câmara. 
 
De 2014 até à presente data, desempenha 
funções como Diretora de Departamento de 
Coesão Social e Habitação, na Câmara Municipal 
de Loures, dirigindo, planeando e coordenando 
estratégias no âmbito da missão do 
Departamento, assegurando o exercício das 
funções técnicas, administrativas e operacionais 
de acordo com as atribuições do Município nos 
domínios da ação social, saúde e habitação. 
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Participou em diversas ações de formação, 
conferências, seminários, etc., salientando-se a 
sua participação, designadamente: Fórum 
"Politicas Sociais de Habitação na Área 
Metropolitana de Lisboa"; Conferência 
"Realojamento vs Custos Sociais"; Colóquio 
"Movimentos migratórios, reflexos e perspetivas 
em Odivelas"; Seminário "Novo Regime do 
Arrendamento Urbano"; Ação de Formação 
"Acolhimento e Acompanhamento de Públicos 
Desfavorecidos"; Seminário "Gestão da atribuição 
na Habitação Social"; I Congresso Internacional de 
Habitação no espaço Lusófono; Seminário 
"Contributos para o Regime no Arrendamento 
Social"; Encontro "Projeto Responding Together"; 
Ação de Formação "Abuso Sexual Contra 
Crianças e Jovens"; Participação no III Congresso 
Internacional de Serviço Social; Conferência 
Nacional "40 anos do Poder Democrático". 

 
3 de junho de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 132, de 12 de julho de 2019] 

 
 
 
 

AVISO n.º 11390/2019 
 

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

para Diretor do Departamento de Ambiente 
(DA) 

 
Considerando a conclusão do procedimento 
concursal para recrutamento para o cargo de 
direção intermédia de 1.º grau para Diretor do 
Departamento de Ambiente (DA) e de acordo com 
o proposto pelo júri na Ata n.º 4, datada de 09 de 
abril de 2019, homologada em 10 de maio de 
2019, reconhece-se que o candidato Pedro Jorge 
Borlido de Amorim confere a posse do perfil, a 
experiência e os conhecimentos adequados para o 
desempenho do cargo concursado. 
 
Considerando que o referido candidato reúne os 
requisitos legalmente exigidos, designadamente 
os previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação e 
detém o currículo e perfil adequados para o 
desempenho do cargo, foi determinado por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 14 de 

maio de 2019, a designação em comissão de 
serviço de Pedro Jorge Borlido de Amorim para 
exercer o cargo de direção intermédia de 1.º grau 
para Diretor do Departamento de Ambiente, a 
partir do dia 14 de maio de 2019, pelo período de 
3 anos. 
 
Nota relativa ao currículo profissional do candidato 
Pedro Jorge Borlido de Amorim 
 
Habilitações académicas: 
 
Bacharel em Engenharia Civil (Instituto Superior 
de Engenharia de Lisboa), em 1999; 
Licenciatura em Engenharia Civil (Instituto 
Superior de Engenharia de Lisboa), em 2005; 
 
Competências teórico-práticas adquiridas e 
experiência profissional: 
 
Entre 2011 e 2016, foi nomeado para o cargo de 
Dirigente Intermédio, da Divisão de Construção de 
Equipamentos, da Direção Municipal de Projetos e 
Obras, na Câmara Municipal de Lisboa, 
desenvolvendo a sua atividade em diversas áreas, 
nomeadamente: Coordenar e fiscalizar obras de 
construção de equipamentos; Coordenar e 
fiscalizar a execução de obras de consolidação de 
escarpas situados em terreno Municipal; Gerir 
todo o processo administrativo associado à 
coordenação e fiscalização de obras. 
 
Durante este período foi nomeado como membro 
da equipa de acompanhamento, gestão e 
fiscalização do contrato de programa de conceção, 
construção e exploração dos complexos 
desportivos dos Olivais, Areeiro e Campo Grande. 
De 2016 até à presente data, desempenha as 
funções de Diretor do Departamento de Ambiente, 
da Câmara Municipal de Loures, em regime de 
substituição, tendo ao longo deste período 
desenvolvido trabalho em diversas áreas: 
Monitorizar e avaliar o Acordo de Execução 
celebrado entre o Município e as Juntas de 
Freguesia, no âmbito da limpeza urbana e da 
manutenção e conservação dos espaços verdes; 
Assegurar as operações especiais de limpeza 
pública em eventos municipais; Garantir uma 
intervenção rápida em situação de calamidade 
pública em articulação com o Serviço Municipal de 
Proteção Civil; Assegurar o saneamento de 
deposições ilegais de resíduos, em espaço 
público, assegurando destino final adequado; 
Promover a vigilância ambiental com a deteção de 
fatores de risco e feitos adversos ao ambiente; 
Assegurar a gestão, manutenção e conservação 
dos espaços verdes e parques Municipais; 
Promover o processo de florestação do Concelho; 
Criar e manter um sistema de monitorização e 
caraterização da qualidade ambiental do 
Concelho. 
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Participou em diversas ações de formação, 
conferências, seminários, etc., salientando-se a 
sua participação, designadamente: Ação 
Formação "Formação Pedagógica Inicial de 
Formadores"; Ação Formação "Regulamento das 
Caraterísticas de Comportamento Térmico de 
Edifícios"; Ação Formação "Regulamento de 
Segurança Contra Riscos de Incêndio em 
Edifícios"; Ação Formação "Especialização em 
Gestão por Objetivos na Administração Local - 
CEGOAL"; Ação Formação "Código de Contratos 
Públicos". 

 
3 de junho de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 132, de 12 de julho de 2019] 

 
 
 
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
n.º 998/2019 

 
Aviso de prorrogação de prazo do Anúncio de 
procedimento n.º 6107/2019, de 2019-06-14, com 
ID 412303749. 
 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Município de 
Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Telefone: 211150100 
Fax: 211151749 
Endereço Eletrónico: dec@cm-loures.pt 
 
 

9- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS  
 
Até às 17:00 do 15.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
14- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2019/07/12 
 
17- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Tiago Matias 
Cargo: Vereador 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 133, de 15 de julho de 2019] 

 
 
 
 

AVISO n.º 11546/2019 
 

Designação em comissão de serviço 
para o cargo de direção intermédia de 3.º grau 

para Chefe da Unidade 
de Sustentabilidade Ambiental (USA) 

 
Considerando a conclusão do procedimento 
concursal para recrutamento para o cargo de 
direção intermédia de 3.º grau para Chefe da 
Unidade de Sustentabilidade Ambiental (USA) e 
de acordo com o proposto pelo júri na Ata n.º 4, 
datada de 5 de abril de 2019, homologada em 10 
de maio de 2019, reconhece-se que a candidata 
Ana João dos Santos Gaiolas confere a posse do 
perfil, a experiência e os conhecimentos 
adequados para o desempenho do cargo 
concursado. 
 
Considerando que a referida candidata reúne os 
requisitos legalmente exigidos, designadamente 
os previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação e 
detém o currículo e perfil adequados para o 
desempenho do cargo, foi determinado por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara, de 14 de 
maio de 2019, a designação em comissão de 
serviço de Ana João dos Santos Gaiolas para 
exercer o cargo de direção intermédia de 3.º grau 
para Chefe da Unidade de Sustentabilidade 
Ambiental (USA), a partir do dia 14 de maio de 
2019, pelo período de 3 anos. 
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Nota relativa ao currículo profissional da candidata 
Ana João dos Santos Gaiolas: 

 
Habilitações académicas: Licenciatura em 
Engenharia do Ambiente (Universidade Lusófona 
de Humanidades e Tecnologias de Lisboa), em 
2003. 
 
Competências teórico-práticas adquiridas e 
experiência profissional: 
 
De 2004 a 2013, desempenhou funções como 
Técnica Superior, desenvolvendo diversos 
projetos na área do Ambiente, entre os quais: 
Coordenação da área operacional de limpeza 
urbana; Projeto-piloto de avaliação dos serviços 
de limpeza; Implementação do projeto de 
Desmatação térmica (1.º na área metropolitana de 
Lisboa); Participação no desenvolvimento do 
Sistema de Gestão Ambiental na Divisão de 
Limpeza Urbana; Gestão e planeamento de 
limpeza de terrenos municipais. 
 
Entre março de 2013 e dezembro de 2015, 
desempenhou funções de Chefe de Unidade de 
Serviços Públicos Ambientais, desenvolvendo o 
seu trabalho em diversas áreas, nomeadamente, 
Setor de limpeza e Salubridade, Setor de 
Remoção de Viaturas, Setor de Cemitérios e 
Crematório. 
 
De janeiro de 2016 até à presente data, 
desempenha funções de chefe de Unidade de 
Sustentabilidade Ambiental, sendo que se 
destacam os trabalhos desenvolvidos na área do 
Setor de Controlo e Qualidade ambiental, 
Município Eco XXI - Candidatura do Município ao 
programa de educação para a sustentabilidade, 
Setor de Educação e Sensibilização Ambiental, 
Setor de Energia, entre outros. 
 
Participou em diversas ações de formação, 
conferências, seminários, etc., salientando-se a 
sua participação, designadamente: Ação 
Formação "Segurança e Higiene no Trabalho"; 
Ação Formação "Auditorias Internas de Ambiente"; 
Ciclo de debates "À volta do Ambiente"; Encontro 
"Segurança e Saúde no Trabalho"; Seminário 
"Conservação de Energia e Energias Renováveis 
no Setor Doméstico"; Conferência Internacional 
"Desenvolvimento Sustentável"; Conferência 
soluções de futuro "Reutilização e Abastecimento 
de Água"; Debate "A Mobilidade e o Interface"; 
Conferência "Riscos de Gestão vs Gestão de 
Risco"; Oradora no VII Congresso Internacional de 
Controle de Vetores e Pragas; Formadora dos 
cursos SGA - Resíduos. 

 
 

3 de junho de 2019. 
 

O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 134, de 16 de julho de 2019] 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

AVISO (extrato) n.º 11482/2019 
 

Sumário: Abertura de procedimentos concursais 
comuns de recrutamento para a carreira e 
categoria de técnico superior. 
 
Nos termos do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 
125-A/2019 de 30/04, torna-se público a abertura 
de Procedimentos Concursais Comuns para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado tendo em vista 
o preenchimento dos postos de trabalho que se 
identificam do mapa de pessoal dos SIMAR de 
Loures e Odivelas. 
 
O período de receção de candidaturas é de 10 
dias úteis contados da data da publicação do 
presente aviso no Diário da República, 
encontrando-se disponível mais informação e o 
formulário de candidatura na página eletrónica 
www.simar-louresodivelas.pt. 
 
Para postos de trabalho da carreira geral e 
categoria de Técnico Superior: 
 
Referência 1/2019 - 1 posto de trabalho, na área 
funcional de Ciências da Saúde, afeto ao Diretor 
Delegado/Divisão de Laboratório e Qualidade, 
com a titularidade de Licenciatura em Ciências da 
Saúde; 
 
Referência 2/2019 - 1 posto de trabalho, na área 
funcional de Engenharia Civil, afeto ao Diretor 
Delegado/Divisão de Cadastro, Estudos e 
Projetos, com a titularidade de Licenciatura em 
Engenharia Civil; 
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Referência 3/2019 - 1 posto de trabalho, na área 
funcional de Engenharia Civil ou Engenharia 
Mecânica, afeto ao Diretor Delegado/Divisão de 
Fiscalização, com a titularidade de Licenciatura 
em Engenharia Civil ou Engenharia Mecânica; 
 
Referência 4/2019 - 1 posto de trabalho, na área 
funcional de Engenharia Eletrotécnica, afeto ao 
Departamento de Resíduos e Apoio Logístico, com 
a titularidade de Licenciatura em Engenharia 
Eletrotécnica; 
 
Referência 5/2019 - 1 posto de trabalho, na área 
funcional de Engenharia Mecânica, afeto ao 
Departamento de Resíduos e Apoio Logístico, com 
a titularidade de Licenciatura em Engenharia 
Mecânica. 
 
Sem possibilidade de substituição do nível 
habilitacional por formação, ou experiência 
profissional. 
 
Caracterização dos postos de trabalho: As 
constantes no anexo referido no artigo 88.º da 
LTFP - Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de 
junho, e ainda as inerentes à prossecução das 
atribuições descritas nas atas n.º 1 das reuniões 
dos Júris de cada um dos procedimentos 
concursais disponíveis na página eletrónica da 
internet dos SIMAR. 
 
Área de recrutamento: podem concorrer os 
trabalhadores com e sem vínculo de emprego 
público, nos termos do n.º 4 do artigo 30.º da 
LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014 de 20 de 
junho. 
Ao abrigo do disposto no n.º 5, do artigo 11.º da 
Portaria n.º 125-A/2019 de 30 de abril informa-se 
que a publicitação integral dos procedimentos será 
também efetuada em www.bep.gov.pt e no sítio da 
Internet dos SIMAR de Loures e Odivelas em 
www.simar-louresodivelas.pt > Os SIMAR > 
Recursos Humanos > Procedimentos Concursais 
> Procedimentos Concursais a Decorrer. 

 
19 de junho de 2019. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 133, de 15 de julho de 2019] 
 
 
 
 

AVISO n.º 11483/2019 
 

Sumário: Abertura de concurso externo de 
ingresso para a carreira de técnico de informática, 
categoria de grau 1, nível 1. 
 
 
Para efeitos do disposto nos artigos 30.º e 33.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
sua última redação, conjugado com os artigos 
27.º, 28.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 
11/07, aplicado à administração local pelo 
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25/06, e conforme 
deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 18/02/2019, torna-se público ter sido 
aprovada a abertura de concurso externo de 
ingresso para ocupação de um posto de trabalho, 
previsto e não ocupado do mapa de pessoal dos 
SIMAR, para constituição de relação jurídica de 
emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para a categoria de Técnico de 
Informática de Grau 1, Nível 1, da carreira não 
revista de Técnico de Informática afeto à unidade 
orgânica do Diretor Delegado/Gabinete de 
Tecnologias, Informática e Comunicações. 
 
 
Foi consultada a Direção-Geral da Qualificação 
dos Trabalhadores em Funções Públicas - INA, na 
qualidade de Entidade Centralizada para a 
Constituição de Reservas de Recrutamento 
(ECCRC), a mesma informou em 2019.01.09, não 
ter ainda decorrido qualquer procedimento 
concursal para constituição de reservas de 
recrutamento, tendo declarado a inexistência, em 
reserva de recrutamento, de qualquer candidato 
com o perfil adequado ao posto de trabalho a 
preencher. 
 
 
Tendo em conta que as entidades gestoras da 
requalificação nas autarquias locais (EGRA) ainda 
não estão constituídas e de acordo com solução 
interpretativa uniforme, homologada pelo 
Secretário de Estado da Administração Local em 
15 de julho de 2014, os Municípios estão 
dispensados de consultar a Direção-Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas - INA, no âmbito do procedimento prévio 
de recrutamento de trabalhadores em situação de 
requalificação previsto no artigo 24.º da Lei n.º 
80/2013, de 28 de novembro, e regulamentado 
pela Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro. 
 
 
 



 

 
N.º 14 

  

 
 

17 de JULHO 
de 2019 

 
 
 
 

73 

 

1- Legislação Aplicável: 
 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
adiante designada de LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20/06, na sua redação atualizada; 
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11/07, aplicado à 
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 
25/06 (por força do disposto no n.º 1 do artigo 41.º 
da LTFP), adiante designado por Decreto-Lei n.º 
204/98, de 11/07; subsidiariamente pela Portaria 
n.º 125-A/2019, de 30/04, adiante designada de 
Portaria; Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26/03; 
Portaria n.º 358/2002, de 3/04; Decreto-Lei n.º 
29/2001, de 3/02; Decreto-Lei n.º 265/88, de 
28/07; Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7/01 - Código do 
Procedimento Administrativo; Lei n.º 75/2014, de 
12/09; Portaria n.º 1553-C/2008, de 31/12. 
 
2- Concurso Externo de Ingresso para a carreira 

(não revista), e categoria de Técnico de 
Informática de Grau 1, Nível 1, para ocupação 
de 1 posto de trabalho afeto à unidade 
orgânica do Diretor Delegado/Gabinete de 
Tecnologias, Informática e Comunicações: 

 
Caracterização do Posto de Trabalho: 
 
A constante no n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 
358/2002, de 3 de abril, que define os conteúdos 
funcionais das carreiras do pessoal de informática 
da administração pública, nomeadamente tarefas 
inerentes à área de engenharia de infraestruturas 
tecnológicas. 
 
Ao Técnico de Informática, incumbe ainda 
especificamente o exercício de todas as atividades 
inerentes à prossecução das atribuições da 
respetiva unidade orgânica, designadamente: 
 
Garantir o regular funcionamento dos sistemas 
aplicacionais que suportam o sistema de 
informação global dos SIMAR, de forma a 
assegurar a integração e a qualidade do mesmo; 
Garantir a segurança, privacidade e controlo dos 
sistemas informáticos; Promover a inovação e o 
desenvolvimento de sistemas de informação e 
comunicação, de forma integrada e sustentada, 
tendo em conta os objetivos estratégicos da 
organização; 
 
Assegurar a aplicação de um plano de 
contingência na área dos sistemas e tecnologias 
de informação; 
 
Promover o desenvolvimento de plataforma 
tecnológica para o tratamento e a divulgação de 
indicadores estatísticos e de gestão para os 
diferentes níveis de gestão, garantindo a 
disponibilização dos mesmos, em conformidade 

com a política de qualidade e segurança de 
informação definida; Administrar e gerir as redes 
de informação e de comunicações, sistemas 
informáticos e toda a infraestrutura tecnológica de 
suporte ao sistema global de informação da 
organização, garantindo a operacionalidade e a 
exploração dos mesmos; 
 
Manter os sistemas de informação atualizados, de 
acordo com a legislação em vigor e através de 
procedimentos de avaliação e revisão dos 
mesmos. 
 
3- O local de trabalho será na área dos 

Concelhos de Loures e Odivelas. 
 
4- Composição e identificação do Júri do 

concurso e do Estágio: 
 
Presidente: Francisco Manuel Pais Pinto - 
Coordenador Técnico do Gabinete de 
Tecnologias, Informática e Comunicações. 
 
Vogais Efetivos: 
 
1.º Gonçalo José Pereira Santos - Técnico de 
Informática do Gabinete de Tecnologias, 
Informática e Comunicações; 
2.º Ana Teresa Mendes Costa Dinis - Chefe de 
Divisão Municipal de Recursos Humanos. 
 
Vogais Suplentes: 
 
1.º Marco André de Menezes Batista - Técnico de 
Informática do Gabinete de Tecnologias, 
Informática e Comunicações; 
2.º Carlos Fernando Alves Jacinto - Técnico 
Superior da Divisão de Recursos Humanos. 
 
O presidente será substituído nas suas faltas e 
impedimentos pelo 1.º vogal efetivo. 
 
5- Requisitos de Admissão: 
 
Os candidatos deverão cumprir, rigorosa e 
cumulativamente, os requisitos gerais e 
específicos até à data limite para apresentação 
das candidaturas, sob pena de exclusão. 
 
5.1- Requisitos gerais - os referidos no artigo 17.º 

da LTFP: 
 
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos 

casos excetuados pela Constituição, lei 
especial ou convenção internacional; 

b) Ter 18 anos de idade completos; 
c) Não estar inibido do exercício de funções 

públicas ou interdito para o exercício das 
funções a que se candidata; 
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d) Possuir robustez física e perfil psíquico 
indispensáveis ao exercício de funções; 

e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória. 
 
5.2- Outros Requisitos: 
 
a) De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 

30.º da LTFP, podem concorrer os 
trabalhadores com e sem vínculo de emprego 
público. 

b) Não serão admitidos candidatos que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na 
carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos 
de trabalho previstos no mapa de pessoal dos 
Serviços Intermunicipalizados de Loures e 
Odivelas idênticos aos postos de trabalho para 
cuja ocupação se publicita o procedimento, 
nos termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º 
da Portaria. 

 
5.3- Nível habilitacional: adequado curso 

tecnológico, curso das escolas profissionais ou 
curso que confira certificado de qualificação de 
nível III em áreas de informática, nos termos 
da alínea a) do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-
Lei n.º 97/2001, de 26/03, não havendo 
possibilidade de substituição do nível 
habilitacional por formação ou experiência 
profissional. 

 
6- Prazo, forma e local de apresentação das 

candidaturas: 
 
6.1- Prazo: 10 dias úteis, contados da data da 

publicação do presente aviso no Diário da 
República, 2.ª série, conforme o previsto no 
artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 
11/07. 

 
6.2- Forma: As candidaturas deverão ser 

apresentadas, sob pena de exclusão, em 
formulário de candidatura próprio, disponível 
na Divisão de Recursos Humanos destes 
Serviços Intermunicipalizados e na página 
eletrónica www.simar-louresodivelas.pt > Os 
SIMAR > Recursos Humanos > 
Procedimentos Concursais > Formulários de 
uso obrigatório > Formulário de candidatura a 
procedimento concursal comum. 

 
6.3- Local e endereço postal de apresentação: o 

formulário deverá ser entregue pessoalmente 
na Divisão de Recursos Humanos, 
Recrutamento e Seleção destes Serviços 
Intermunicipalizados, sitos na Rua Ilha da 
Madeira, n.º 2, 2674-504 Loures, em dias 
úteis, no horário das 9:00H às 12:30H e das 
14:00H às 16.00H, ou remetido pelo correio, 
em carta registada, com aviso de receção. 

6.4- O formulário de candidatura ao procedimento 
concursal deverá obrigatoriamente ser 
acompanhado, sob pena de exclusão, dos 
seguintes documentos: 

 
a) Fotocópia legível do Certificado de 

Habilitações. Os candidatos possuidores de 
habilitações literárias obtidas em país 
estrangeiro, deverão em simultâneo 
apresentar documento comprovativo das suas 
habilitações correspondente ao 
reconhecimento das habilitações estrangeiras 
previstas pela legislação portuguesa aplicável; 

b) Curriculum Vitae, datado e assinado, fazendo 
prova das ações de formação e da experiência 
profissional através de documentos 
comprovativos, bem como quaisquer outros 
elementos que entendam dever apresentar por 
serem relevantes para apreciação da 
candidatura. 

c) Para os candidatos que possuam vínculo de 
emprego público: Declaração emitida pelo 
serviço de origem, devidamente atualizada, da 
qual constem: A natureza do vínculo, carreira 
e categoria; Descrição das atividades/funções 
que executa e órgão ou serviço onde exerce 
funções; Posição remuneratória que detém 
nesta data; Avaliações de desempenho 
obtidas dos últimos três anos. 

d) Os candidatos com deficiência de grau de 
incapacidade igual ou superior a 60 % deverão 
apresentar documento comprovativo da 
mesma. 

 
6.5- Não são admitidas candidaturas enviadas por 

correio eletrónico. 
 
6.6- A não apresentação dos documentos exigidos 

determina: 
 
a) A exclusão do candidato do concurso, quando 

a falta desses documentos impossibilite a sua 
admissão ou avaliação; 

b) A impossibilidade de constituição de vínculo 
de emprego público, nos restantes casos. 

 
6.7- Os candidatos devem reunir os requisitos 

acima mencionados até ao termo do prazo 
fixado para apresentação das candidaturas. 

 
6.8- As falsas declarações serão puníveis nos 

termos da lei. 
 
6.9- Os documentos exigidos aos candidatos que 

exerçam funções nos Serviços 
Intermunicipalizados de Loures e Odivelas, 
são solicitados pelo júri ao respetivo serviço 
de pessoal e àquele entregues oficiosamente. 
Aos mesmos candidatos não é exigida a 
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apresentação de outros documentos 
comprovativos dos factos indicados no 
currículo desde que expressamente refiram 
que os mesmos se encontram arquivados no 
seu processo individual. 

 
6.10- Assiste ao Júri, a faculdade de exigir a 

qualquer candidato, a apresentação de 
documentos comprovativos das suas 
declarações. 

 
6.11- Não será permitida a inclusão de novos 

documentos após a data limite para 
apresentação de candidaturas. 

 
7- Notificação dos Candidatos: 
 
7.1- A exclusão e notificação dos candidatos, será 

efetuada por uma das formas previstas no 
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11/07. 

 
7.2- As listas dos resultados obtidos em cada 

método de seleção e a lista de classificação 
final são afixadas nas instalações do edifício 
Sede dos Serviços Intermunicipalizados de 
Loures e Odivelas, sito na morada referida no 
ponto 6.3 e disponibilizadas na página 
eletrónica www.simar-louresodivelas.pt > Os 
SIMAR > Recursos Humanos > 
Procedimentos Concursais > Procedimentos 
Concursais a Decorrer. 

 
7.3- A lista de classificação final dos candidatos, 

após homologação, e a notificação dos 
candidatos, (incluindo os que tenham sido 
excluídos no decurso da aplicação dos 
métodos de seleção), será afixada nas 
instalações do edifício Sede dos Serviços 
Intermunicipalizados de Loures e Odivelas, 
sito na morada referida no ponto 6.3, 
disponibilizada na página eletrónica 
www.simar-louresodivelas.pt, sendo ainda 
publicado um aviso na 2.ª série do Diário da 
República, com informação da sua 
publicitação, nos termos do disposto no artigo 
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11/07. 

 
8- Nos termos do disposto no artigo 28.º Decreto-

Lei n.º 204/98, de 11/07, o presente aviso vai 
ser publicitado na página eletrónica da BEP-
Bolsa de Emprego Público até ao 3.º dia útil 
seguinte à presente publicação no Diário da 
República e na página www.simar-
louresodivelas.pt e, sob forma de extrato, num 
jornal de expansão nacional. 

 
 
 

9- O posicionamento remuneratório dos 
trabalhadores a recrutar será efetuado nos 
termos do disposto no artigo 38.º da LTFP e 
do Mapa II do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 
26/03, considera-se para efeitos de posição 
remuneratória de referência que o 
posicionamento será efetuado como Técnico 
de Informática de Grau 1, Nível 1, a que 
corresponde um montante pecuniário de 
1139,69 € (mil cento e trinta e nove euros e 
sessenta e nove cêntimos), antecedido de 
estágio, a que corresponde um montante 
pecuniário de 995,51 € (novecentos e noventa 
e cinco euros e cinquenta e um cêntimos). 

 
10- Regime de Estágio: Nos termos do artigo 10.º 

do Decreto-Lei n.º 97/2001 de 26/03, o estágio 
para ingresso na carreira de Técnico de 
Informática, obedece ao disposto no artigo 5.º 
do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28/07. 

 
11- Prazo de validade do concurso: O concurso é 

válido pelo período de um ano, contado da 
data da publicação da Lista de Classificação 
Final, nos termos do n.º 3 do Artigo 10.º do 
Decreto-Lei n.º 204/98 de 11/07, aplicado à 
administração local pelo Decreto-Lei n.º 
238/99 de 25/06. 

 
12- Métodos de seleção: 
 
12.1- O método de seleção obrigatório a utilizar é 

o previsto no artigo 9.º Decreto-Lei n.º 
97/2001, de 26/03, conjugado com o n.º 5 do 
artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 
11/07: 

 
Prova de Conhecimentos Específicos. 
Os métodos de seleção complementares a aplicar 
são os previstos no n.º 2 do artigo 19.º do Decreto-
Lei n.º 204/98 de 11/07: Entrevista Profissional de 
Seleção; Exame Psicológico de Seleção e Exame 
Médico de Seleção. 
 
12.2- Conforme o disposto no artigo 36.º do 

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11/07, os 
resultados obtidos na aplicação dos métodos 
de seleção são classificados na escala de 
zero a vinte valores e de acordo com as 
especificidades de cada método, sendo 
considerados não aprovados os candidatos 
que, nas fases ou métodos de seleção 
eliminatórios ou na classificação final, 
obtenham classificação inferior a 9,5 valores 
e, bem assim, os que sejam considerados 
não aptos no exame médico de seleção, ou 
faltem à aplicação de qualquer um dos 
métodos de seleção. 
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A classificação final e a consequente ordenação 
final dos candidatos do concurso, resultarão da 
fórmula abaixo indicada, sendo expressa na 
escala de zero a vinte valores e, resultando da 
média aritmética ponderada das classificações 
obtidas nos métodos de seleção indicados: 
 
Classificação Final = PCE 0,40 + EPS 0,40 + EP 
0,20 
 
em que: 
 
PCE = Prova de Conhecimentos Específicos; 
EPS = Entrevista Profissional de Seleção; 
EP = Exame Psicológico de Seleção. 
 
12.3- A Prova de conhecimentos visa avaliar os 

níveis de conhecimentos académicos e 
profissionais dos candidatos exigíveis e 
adequados ao exercício do posto de trabalho 
a ocupar. 
A prova de conhecimentos Específicos 
(PCE) terá a duração de quarenta e cinco 
minutos, terá natureza teórica, sem consulta, 
e a forma escrita, versando sobre conteúdo 
específico, versando o respetivo programa: 
"Aborda os temas de sistemas operativos, 
redes e hardware". Nos termos do artigo 20.º 
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11/07, não é 
indicada bibliografia ou legislação necessária 
à realização da prova de conhecimentos 
específicos por a mesma se debruçar sobre 
matérias previstas no currículo escolar 
correspondente às habilitações literárias 
exigidas. 

 
12.4- A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) 

visa avaliar, numa relação interpessoal e de 
forma objetiva e sistemática, as aptidões 
profissionais e pessoais dos candidatos, 
sendo avaliados os parâmetros abaixo 
indicados, aplicando-se a seguinte fórmula: 

 
EPS = IMP + RCS + AMC + CTG + CEC/5 
 
em que: 
 
EPS - Entrevista Profissional de Seleção; 
IMP - Interesse e Motivação Profissional; 
RCS - Responsabilidade e Compromisso com o 
Serviço; 
AMC - Adaptação e Melhoria Contínua; 
CTG - Capacidade de Trabalho em Grupo; 
CEC - Capacidade de Expressão e Comunicação. 
A Entrevista Profissional de Seleção terá a 
duração aproximada de 20 minutos. 
 
 

12.5- O Exame Psicológico de Seleção (EP) visa 
avaliar as capacidades e as características 
de personalidade dos candidatos através da 
utilização de técnicas psicológicas, visando 
determinar a sua adequação à função, tendo 
como referência o perfil profissional/ 
competências constante do Anexo A da ata 
n.º 1 da reunião de Júri: Realização e 
orientação para resultados; Organização e 
método de trabalho; Adaptação e melhoria 
contínua; Trabalho de equipa e cooperação; 
Tolerância à pressão e contrariedades. 

 
12.6- O Exame Médico visa avaliar as condições 

físicas e psíquicas dos candidatos, tendo em 
vista determinar a sua aptidão para o 
exercício da função. É valorado através das 
menções classificativas de Apto e Não Apto. 

 
12.7- A primeira ata da reunião do Júri, onde 

constam os critérios de avaliação e respetiva 
ponderação de cada um dos métodos de 
seleção a utilizar, a grelha classificativa e o 
sistema de valoração final dos métodos, será 
facultada aos candidatos sempre que 
solicitada, encontrando-se disponibilizada na 
página eletrónica dos Serviços 
Intermunicipalizados de Loures e Odivelas 
em www.simar-louresodivelas.pt > Os 
SIMAR > Recursos Humanos > 
Procedimentos Concursais. 

 
12.8- Em caso de igualdade de valoração entre 

candidatos, os critérios de preferência a 
adotar serão os previstos no artigo 37.º do 
Decreto-Lei n.º 204/98 de 11/07. Subsistindo 
o empate após aplicação dos critérios 
anteriores, serão utilizados os definidos na 
Portaria, seguidos dos seguintes critérios de 
preferência: 1.º Candidato com a maior 
classificação obtida no parâmetro da 
avaliação da entrevista profissional de 
seleção "Motivação e Interesses 
Profissionais"; 2.º Candidato residente no 
município de Loures ou Odivelas; 3.º 
Candidato com idade inferior. 

 
12.9- De acordo com o n.º 3 do art.º 3.º do 

Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3/02, nos 
concursos em que o número de lugares a 
preencher seja de um ou dois, o candidato 
com deficiência, com grau de incapacidade 
igual ou superior a 60 %, devidamente 
comprovada, tem preferência em igualdade 
de classificação a qual prevalece sobre 
qualquer outra, sem prejuízo da verificação e 
avaliação da aptidão e segurança para o 
desempenho das funções inerentes ao posto 
de trabalho. 
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13- Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição da República Portuguesa, os 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos municípios de Loures e 
Odivelas, enquanto entidade empregadora 
pública, promovem ativamente uma política de 
igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação. 

 
19 de junho de 2019. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 133, de 15 de julho de 2019] 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 7463/2019 

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

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 
NIPC: 680009671 
Endereço: R. Ilha Madeira, 2 
Código postal: 2674-504 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
Endereço Eletrónico: geral@simar-
louresodivelas.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: CP 19/2019 - Prestação 
de Serviço de Recolha Seletiva, Mecanizada, em 
Escolas dos Municípios de Loures e Odivelas 
Descrição sucinta do objeto do contrato: Prestação 
de Serviço de Recolha Seletiva, Mecanizada, em 
Escolas dos Municípios de Loures e Odivelas 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 79380.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 90511000 

3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras: Não 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
6- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 
Prazo: Meses 
 
9 meses 
O contrato é passível de renovação? Sim 
Nº máximo de renovações: 4 
 
7- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1. Habilitação para o exercício da atividade 

profissional 
 
Não 
 
7.2. Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
 
8- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 

PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
8.1. Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: R. Funchal, Fanqueiro 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: da@simar-louresodivelas.pt 
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8.2. Fornecimento das peças do concurso, 
apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 

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

PROPOSTAS 
 
Até às 17:00 do 9.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio  
 
 
10- PRAZO DURANTE O QUAL OS 

CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

 
66 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Não 
Critério relativo à qualidade 
Nome: 0 
Ponderação: 0 % 
Critério relativo ao custo 
Nome: Preço 
Ponderação: 100 % 
 
12- PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Não 
 
13- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal Loures 
Endereço: Pç Liberdade 
Código postal: 2670 501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
 
14- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2019/07/17 
 
15- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO 
NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: 

 
Não 
 
16- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 

17- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Paulo Jorge Piteira Leão 
Cargo: Vogal do Conselho de Administração 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 135, de 17 de julho de 2019] 

 
 
 


