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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

45.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 11 de setembro de 2019 

 
 
 
 

PRESENÇAS 
 

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

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

 
 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA 
 

Justificada a falta do Sr. Vereador António Manuel 
Lopes Marcelino à presente Reunião. 

 
 
 

ADMISSÃO DE PROPOSTAS 
 

Proposta, subscrita pelo Sr. Presidente da 
Câmara, alusiva a correção introduzida aos 
Artigos 45.º e 46.º da Estrutura Orgânica da 
Câmara Municipal de Loures (anteriormente 
aprovada na 44.ª Reunião Ordinária, realizada em 
28 de agosto de 2019), que recebeu o número 
528/2019. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
Proposta, subscrita pelo Sr. Vereador Tiago 
Matias, de aprovação da prorrogação do prazo 
para entrega das propostas e de aprovação da 
alteração das peças desenhadas do projeto de 
especialidade de Arquitetura Paisagística, no 
âmbito do Processo n.º 1522-B/DOM, que recebeu 
o número 529/2019. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 

 
 
 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS 

E PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS 
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto 

 
Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de não 
assunção, a 1 de janeiro de 2020, das novas 
competências previstas no Decreto-Lei n.º 
21/2019, de 30 de janeiro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 495/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi publicada dia 16 de agosto a Lei n.º 

50/2018, Lei-quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para 
as entidades intermunicipais, transferência 
concretizada através da publicação de 
diplomas setoriais; 
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B. O Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, 
concretiza a transferência de competências no 
domínio da educação, ao abrigo dos art.ºs 11.º 
e 31.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; 

 
C. Nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 4.º, a 

Assembleia Municipal deliberou na 2.ª Sessão 
Extraordinária, de 14 de março de 2019, pela 
inexistência de condições para o exercício 
destas competências no ano de 2019; 

 
D. No âmbito do meu despacho n.º 332/2018, de 

27de novembro de 2018, o grupo de trabalho 
elaborou um primeiro relatório técnico, 
distribuído a todos os membros dos órgãos 
executivo e deliberativo, sobre a análise e 
impactos do exercício destas competências no 
município; 

 
E. O relatório em concreto sobre as 

competências a transferir no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, 
analisa de forma pormenorizada as 
transferências a transferir e seus impactos no 
município, apontando para a necessidade, 
entre outras, de reestruturação do 
Departamento de Educação e do reforço de 
meios humanos, processo moroso, e recursos 
materiais mínimos para o início do 
desenvolvimento destas competências, 
confirmando que a assunção desta 
competência terá grandes repercussões no 
funcionamento do município; 

 
F. A alínea b) do n.º 2 do art.º 4.º estipulava que 

até dia 30 de junho as autarquias locais e 
entidades intermunicipais que não 
pretendessem a transferência das 
competências no ano de 2020, deveriam 
comunicar esse facto à Direção Geral das 
Autarquias Locais, após prévia deliberação 
dos seus órgãos deliberativos, prazo que foi 
alterado para 30 de setembro de 2019, nos 
termos do artigo 92.º do DL n.º 84/2019 de 28 
de junho (Decreto de Execução Orçamental). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures aprove, nos 
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 agosto, alterado pelo artigo 92.º do 
DL n.º 84/2019, de 28 de junho, proposta a enviar 
à Assembleia Municipal para a não assunção a 1 
de janeiro de 2020, das competências previstas no 
Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro. 

 
 
 

Loures, 2 de setembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
 
Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de não 
assunção, a 1 de janeiro de 2020, das novas 
competências previstas no Decreto-Lei n.º 
22/2019, de 30 de janeiro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 496/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi publicada dia 16 de agosto a Lei n.º 

50/2018, Lei-quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para 
as entidades intermunicipais, transferência 
concretizada através da publicação de 
diplomas setoriais; 

 
B. O Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro, 

concretiza a transferência de competências no 
domínio da cultura, ao abrigo do art.º 15.º da 
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; 

 
C. Nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 4.º, a 

Assembleia Municipal deliberou na 2.ª Sessão 
Extraordinária, de 14 de março de 2019, pela 
inexistência de condições para o exercício 
destas competências no ano de 2019; 

 
D. No âmbito do meu despacho n.º 332/2018, de 

27 de novembro de 2018, o grupo de trabalho 
elaborou um primeiro relatório técnico 
distribuído a todos os membros dos órgãos 
executivo e deliberativo sobre a análise e 
impactos do exercício destas competências no 
município; 
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E. O relatório em concreto sobre as 
competências a transferir no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro, 
refere haver necessidade de adesão à 
plataforma eletrónica que suporta a tramitação 
dos procedimentos previstos no Decreto-Lei 
n.º 23/2014, de 14 de fevereiro, que de acordo 
com o art.º 11.º, n.º 5, carece de adaptação 
até ao final do ano de 2020, pelo que não 
estão reunidos os requisitos técnicos 
necessários ao exercício imediato destas 
competências; 

 
F. Para além do considerando anterior existe a 

necessidade de criar taxas municipais para 
esta nova realidade, com a respetiva 
fundamentação económico financeira de 
acordo com a Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 
dezembro. Taxas que, nos termos da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, são aprovadas 
pela Assembleia Municipal após as mesmas 
serem sujeitas a consulta pública, e respetiva 
publicação em Diário da República, 
procedimentos estes morosos; 

 
G. A alínea b) do n.º 2 do art.º 4.º estipulava que 

até dia 30 de junho as autarquias locais e 
entidades intermunicipais que não 
pretendessem a transferência das 
competências no ano de 2020, deveriam 
comunicar esse facto à Direção Geral das 
Autarquias Locais, após prévia deliberação 
dos seus órgãos deliberativos, prazo que foi 
alterado para 30 de setembro de 2019, nos 
termos do artigo 92.º do DL n.º 84/2019, de 28 
de junho (Decreto de Execução Orçamental). 

 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures aprove, nos 
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 agosto, alterado pelo artigo 92.º do 
DL n.º 84/2019, de 28 de junho, proposta a enviar 
à Assembleia Municipal para a não assunção a 1 
de janeiro de 2020, das competências previstas no 
Decreto-Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro. 

 
 

Loures, 2 de setembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

(Rejeitada por maioria, com os votos contra 
das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista e pelo Partido 
Social Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de não 
assunção, a 1 de janeiro de 2020, das novas 
competências previstas no Decreto-Lei n.º 
23/2019, de 30 de janeiro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 497/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi publicada dia 16 de agosto a Lei n.º 

50/2018, Lei-quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para 
as entidades intermunicipais, transferência 
concretizada através da publicação de 
diplomas setoriais; 

 
B. O Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, 

concretiza a transferência de competências no 
domínio da saúde, ao abrigo dos art.ºs 13.º e 
33.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; 

 
C. Nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 4.º, a 

Assembleia Municipal deliberou na 2.ª Sessão 
Extraordinária de 14 de março de 2019, pela 
inexistência de condições para o exercício 
destas competências no ano de 2019; 

 
D. No âmbito do meu despacho n.º 332/2018, de 

27 de novembro de 2018, o grupo de trabalho 
elaborou um primeiro relatório técnico, 
distribuído a todos os membros dos órgãos 
executivo e deliberativo, sobre a análise e 
impactos do exercício destas competências no 
município; 

 
E. O relatório em concreto sobre as 

competências a transferir no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, 
analisa de forma pormenorizada as 
competências a transferir e seus impactos no 
município, apontando para a necessidade, 
entre outras, de reestruturação do 
Departamento de Coesão Social e Habitação, 
com a criação de uma nova unidade orgânica, 
e essencialmente do reforço de meios 
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humanos, processo moroso, e de recursos 
materiais mínimos para o início do 
desenvolvimento destas competências, 
confirmando que a assunção desta 
competência terá grandes repercussões no 
funcionamento do município; 

 
F. A alínea b) do n.º 2 do art.º 4.º estipulava que 

até dia 30 de junho as autarquias locais e 
entidades intermunicipais que não 
pretendessem a transferência das 
competências no ano de 2020, deveriam 
comunicar esse facto à Direção Geral das 
Autarquias Locais, após prévia deliberação 
dos seus órgãos deliberativos, prazo que foi 
alterado para 30 de setembro de 2019, nos 
termos do artigo 92.º do DL n.º 84/2019 de 28 
de junho (Decreto de Execução Orçamental). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures aprove, nos 
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 agosto, alterado pelo artigo 92.º do 
DL n.º 84/2019, de 28 de junho, proposta a enviar 
à Assembleia Municipal para a não assunção a 1 
de janeiro de 2020, das competências previstas no 
Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro. 

 
 

Loures, 2 de setembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de não 
assunção, a 1 de janeiro de 2020, das novas 
competências previstas no Decreto-Lei n.º 
98/2018, de 27 de novembro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 498/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi publicada dia 16 de agosto a Lei n.º 

50/2018, Lei-quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para 
as entidades intermunicipais, transferência 
concretizada através da publicação de 
diplomas setoriais; 

 
B. O Decreto-Lei n.º 98/2018, de 27 de 

novembro, concretiza a transferência de 
competências para os órgãos municipais no 
domínio da autorização de exploração das 
modalidades afins de jogos de fortuna e azar e 
outras formas de jogo, nomeadamente rifas, 
tômbolas, sorteios, concursos publicitários, 
concursos de conhecimentos e passatempos, 
ao abrigo do art.º 28.º da Lei n.º 50/2018, de 
16 de agosto; 

 
C. Nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 4º, a 

Assembleia Municipal deliberou na 1.ª Sessão 
Extraordinária, de 17 de janeiro de 2019, pela 
inexistência de condições para o exercício 
destas competências no ano de 2019; 

 
D. No âmbito do meu despacho n.º 332/2018, de 

27 de novembro de 2018, o grupo de trabalho 
elaborou um primeiro relatório técnico, 
distribuído a todos os membros dos órgãos 
executivo e deliberativo, sobre a análise e 
impactos do exercício destas competências no 
município; 

 
E. O relatório em concreto sobre as 

competências a transferir no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 98/2018, de 27 de novembro, 
refere que não sendo possível à data 
determinar o impacto da transferência de 
competência para o município será, no 
entanto, necessário assegurar a definição do 
serviço municipal que analisará e emitirá a 
autorização, e o cumprimento do dever de 
informação relativa às autorizações 
concedidas, bem como os recursos humanos 
a alocar; definição das condições e 
procedimentos para a exploração das 
modalidades afins de jogos de fortuna ou azar 
e outras formas de jogo para constar na 
autorização e definir o modelo e tipo de 
autorização; 
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F. Existe a necessidade de criar taxas municipais 
para estas novas realidades, com a respetiva 
fundamentação económico-financeira de 
acordo com a Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 
dezembro. Taxas que, nos termos da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, são aprovadas 
pela Assembleia Municipal após as mesmas 
serem sujeitas a consulta pública, e respetiva 
publicação em Diário da República, 
procedimentos estes morosos; 

 
G. A necessidade de se proceder ao 

aprofundamento e avaliação destas 
competências e simultaneamente preparar a 
estrutura para a receção destas competências; 

 
H. A alínea b) do n.º 2 do art.º 4.º estipulava que 

até dia 30 de junho as autarquias locais e 
entidades intermunicipais que não 
pretendessem a transferência das 
competências no ano de 2020, deveriam 
comunicar esse facto à Direção Geral das 
Autarquias Locais, após prévia deliberação 
dos seus órgãos deliberativos, prazo que foi 
alterado para 30 de setembro de 2019, nos 
termos do artigo 92.º do DL n.º 84/2019, de 28 
de junho (Decreto de Execução Orçamental). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures aprove, nos 
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 agosto, alterado pelo artigo 92.º do 
DL n.º 84/2019, de 28 de junho, proposta a enviar 
à Assembleia Municipal para a não assunção a 1 
de janeiro de 2020, das competências previstas no 
Decreto-Lei n.º 98/2018, de 27 de novembro. 

 
 

Loures, 2 de setembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos contra 
das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista e pelo Partido 
Social Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 
 
 
 
 

Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de não 
assunção, a 1 de janeiro de 2020, das novas 
competências previstas no Decreto-Lei n.º 
100/2018, de 28 de novembro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 499/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi publicada dia 16 de agosto a Lei n.º 

50/2018, Lei-quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para 
as entidades intermunicipais, transferência 
concretizada através da publicação de 
diplomas setoriais; 

 
B. O Decreto-Lei n.º 100/2018, de 28 novembro, 

concretiza a transferência da gestão dos 
troços de estradas e dos equipamentos e 
infraestruturas neles integradas, localizados 
nos perímetros urbanos e dos troços de 
estradas desclassificadas pelo Plano 
Rodoviário Nacional e os troços substituídos 
por variantes ainda não entregues através de 
mutação dominial por acordo entre as 
Infraestruturas de Portugal, S.A.(I.P.) e o 
respetivo município e a titularidade dos troços 
e equipamentos e infraestruturas referidas 
transferida através de mutação dominial por 
acordo entre a IP e o respetivo município, ao 
abrigo do art.º 21.º da Lei n.º 50/2018, de 16 
de agosto; 

 
C. Nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 4.º, a 

Assembleia Municipal deliberou na 1.ª Sessão 
Extraordinária, de 17 de janeiro de 2019, pela 
inexistência de condições para o exercício 
destas competências no ano de 2019; 

 
D. No âmbito do meu despacho n.º 332/2018, de 

27 de novembro de 2018, o grupo de trabalho 
elaborou um primeiro relatório técnico, 
distribuído a todos os membros dos órgãos 
executivo e deliberativo, sobre a análise e 
impactos do exercício destas competências no 
município; 

 
E. O relatório em concreto sobre as 

competências a transferir no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 100/2018, de 28 novembro, 
refere não ser possível, neste momento, 
identificar os meios financeiros associados a 
esta descentralização de competências, tendo 
em consideração que o prazo para a 
apresentação do possível acordo de mutação 
dominial pela I.P., terminar a 30 de agosto de 
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2019 e não ser igualmente possível prever os 
valores afetos à “Gestão” por ausência de 
elementos estatísticos sobre os quais podem 
recair taxas municipais; 

 
F. O exercício da competência implicará o 

reforço de recursos humanos e técnicos da 
estrutura municipal, face ao acréscimo de 
atividade pela gestão, manutenção e 
conservação das vias e o tempo de 
recrutamento e aquisição desses meios não 
são compatíveis com o início do exercício 
destas competências no início do ano de 
2020; 

 
G. Existe a necessidade de criar taxas municipais 

para estas novas realidades, com a respetiva 
fundamentação económico financeira de 
acordo com a Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 
dezembro. Taxas que, nos termos da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, são aprovadas 
pela Assembleia Municipal após as mesmas 
serem sujeitas a consulta pública, e respetiva 
publicação em Diário da República, 
procedimentos estes morosos; 

 
H. A alínea b) do n.º 2 do art.º 4.º estipulava que 

até dia 30 de junho as autarquias locais e 
entidades intermunicipais que não 
pretendessem a transferência das 
competências no ano de 2020, deveriam 
comunicar esse facto à Direção Geral das 
Autarquias Locais, após prévia deliberação 
dos seus órgãos deliberativos, prazo que foi 
alterado para 30 de setembro de 2019, nos 
termos do artigo 92.º do DL n.º 84/2019 de 28 
de junho (Decreto de Execução Orçamental). 

 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures aprove, nos 
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 agosto, alterado pelo artigo 92.º do 
DL n.º 84/2019, de 28 de junho, proposta a enviar 
à Assembleia Municipal para a não assunção a 1 
de janeiro de 2020, das competências previstas no 
Decreto-Lei n.º 100/2018, de 28 de novembro. 

 
 

Loures, 2 de setembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

(Rejeitada por maioria, com os votos contra 
das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista e pelo Partido 
Social Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de não 
assunção, a 1 de janeiro de 2020, das novas 
competências previstas no Decreto-Lei n.º 
101/2018, de 29 de novembro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 500/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi publicada dia 16 de agosto a Lei n.º 

50/2018, Lei-quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para 
as entidades intermunicipais, transferência 
concretizada através da publicação de 
diplomas setoriais; 

 
B. O Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de 

novembro, transfere para os municípios e 
entidades intermunicipais a reinserção de 
jovens e adultos, a prevenção e combate à 
violência contra as mulheres e à violência 
doméstica, a rede dos julgados de paz e apoio 
às vítimas de crimes ao abrigo do art.º 35.º da 
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; 

 
C. Nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 4.º, a 

Assembleia Municipal deliberou na 1.ª Sessão 
Extraordinária, de 17 de janeiro de 2019, pela 
inexistência de condições para o exercício 
destas competências no ano de 2019; 

 
D. No âmbito do meu despacho n.º 332/2018 de 

27 de novembro de 2018 o grupo de trabalho 
elaborou um primeiro relatório técnico, 
distribuído a todos os membros dos órgãos 
executivo e deliberativo, sobre a análise e 
impactos do exercício destas competências no 
município; 

 
E. O relatório em concreto sobre as 

competências a transferir no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 novembro, 
refere que no geral, não é possível à data 
conhecer os recursos a afetar no acréscimo de 
competências nos domínios em análise; 
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F. A necessidade de se proceder ao 
aprofundamento e avaliação destas 
competências e simultaneamente preparar a 
estrutura para a receção destas competências; 

 
G. A alínea b) do n.º 2 do art.º 4.º estipulava que 

até dia 30 de junho as autarquias locais e 
entidades intermunicipais que não 
pretendessem a transferência das 
competências no ano de 2020, deveriam 
comunicar esse facto à Direção Geral das 
Autarquias Locais, após prévia deliberação 
dos seus órgãos deliberativos, prazo que foi 
alterado para 30 de setembro de 2019, nos 
termos do artigo 92.º do DL n.º 84/2019 de 28 
de junho (Decreto de Execução Orçamental). 

 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures aprove, nos 
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 agosto, alterado pelo artigo 92.º do 
DL n.º 84/2019, de 28 de junho, proposta a enviar 
à Assembleia Municipal para a não assunção a 1 
de janeiro de 2020, das competências previstas no 
Decreto-Lei n.º 101/2018, de 29 de novembro. 

 
 

Loures, 2 de setembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos contra 
das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista e pelo Partido 
Social Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de não 
assunção, a 1 de janeiro de 2020, das novas 
competências previstas no Decreto-Lei n.º 
103/2018, de 29 de novembro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 501/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi publicada dia 16 de agosto a Lei n.º 

50/2018, Lei-quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para 
as entidades intermunicipais, transferência 
concretizada através da publicação de 
diplomas setoriais; 

 
B. O Decreto-Lei n.º 103/2018, de 29 de 

novembro, concretiza a transferência de 
competência para órgãos municipais no 
domínio do apoio às equipas de intervenção 
permanente das associações de bombeiros 
voluntários e para as entidades intermunicipais 
no domínio da rede dos quarteis de bombeiros 
voluntários e dos programas de apoio às 
corporações de bombeiros voluntários, ao 
abrigo dos art.ºs 14.º e 34.º da Lei n.º 50/2018, 
de 16 de agosto; 

 
C. Nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 4.º, a 

Assembleia Municipal deliberou na 1.ª Sessão 
Extraordinária, de 17 de janeiro de 2019, pela 
inexistência de condições para o exercício 
destas competências no ano de 2019; 

 
D. No âmbito do meu despacho n.º 332/2018, de 

27 de novembro de 2018, o grupo de trabalho 
elaborou um primeiro relatório técnico, 
distribuído a todos os membros dos órgãos 
executivo e deliberativo, sobre a análise e 
impactos do exercício destas competências no 
município; 

 
E. A descentralização destas competências para 

os municípios tem subjacente uma 
desresponsabilização do Estado sobre as 
matérias a transferir e não acompanhada da 
transferência dos recursos adequados ao 
exercício integral das respetivas tarefas; 

 
F. A alínea b) do n.º 2 do art.º 4.º estipulava que 

até dia 30 de junho as autarquias locais e 
entidades intermunicipais que não 
pretendessem a transferência das 
competências no ano de 2020, deveriam 
comunicar esse facto à Direção Geral das 
Autarquias Locais, após prévia deliberação 
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dos seus órgãos deliberativos, prazo que foi 
alterado para 30 de setembro de 2019, nos 
termos do artigo 92.º do DL n.º 84/2019 de 28 
de junho (Decreto de Execução Orçamental). 

 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures aprove, nos 
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 agosto, alterado pelo artigo 92.º do 
DL n.º 84/2019, de 28 de junho, proposta a enviar 
à Assembleia Municipal para a não assunção a 1 
de janeiro de 2020, das competências previstas no 
Decreto-Lei n.º 103/2018, de 29 de novembro. 

 
 

Loures, 2 de setembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos contra 
das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista e pelo Partido 
Social Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de não 
assunção, a 1 de janeiro de 2020, das novas 
competências previstas no Decreto-Lei n.º 
104/2018, de 29 de novembro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 502/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi publicada dia 16 de agosto a Lei n.º 

50/2018, Lei-quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para 
as entidades intermunicipais, transferência 
concretizada através da publicação de 
diplomas setoriais; 

 
 
 
 

B. O Decreto-Lei n.º 104/2018, de 29 de 
novembro, concretiza a transferência para os 
órgãos municipais, da instalação e gestão de 
Lojas de Cidadão e de Espaços de Cidadão; 
Instituição e gestão dos Gabinetes de Apoio 
aos Emigrantes e Instituição e Gestão dos 
Centros Locais de Apoio e Integração de 
Migrantes. Transfere ainda para as freguesias 
competências no domínio da instalação e 
gestão de Espaços Cidadão, ao abrigo do art.º 
22.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; 

 
C. Nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 4.º, a 

Assembleia Municipal deliberou na 1.ª Sessão 
Extraordinária, de 17 de janeiro de 2019, pela 
inexistência de condições para o exercício 
destas competências no ano de 2019; 

 
D. No âmbito do meu despacho n.º 332/2018, de 

27 de novembro de 2018, o grupo de trabalho 
elaborou um primeiro relatório técnico, 
distribuído a todos os membros dos órgãos 
executivo e deliberativo, sobre a análise e 
impactos do exercício destas competências no 
município; 

 
E. A descentralização destas competências para 

os municípios tem subjacente uma 
desresponsabilização do Estado sobre as 
matérias a transferir e não acompanhada da 
transferência dos recursos adequados ao 
exercício integral das respetivas tarefa; 

 
F. A alínea b) do n.º 2 do art.º 4.º estipulava que 

até dia 30 de junho as autarquias locais e 
entidades intermunicipais que não 
pretendessem a transferência das 
competências no ano de 2020, deveriam 
comunicar esse facto à Direção Geral das 
Autarquias Locais, após prévia deliberação 
dos seus órgãos deliberativos, prazo que foi 
alterado para 30 de setembro de 2019, nos 
termos do artigo 92.º do DL n.º 84/2019 de 28 
de junho (Decreto de Execução Orçamental). 

 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures aprove, nos 
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 agosto, alterado pelo artigo 92.º do 
DL n.º 84/2019, de 28 de junho, proposta a enviar 
à Assembleia Municipal para a não assunção a 1 
de janeiro de 2020, das competências previstas no 
Decreto-Lei n.º 104/2018, de 29 de novembro. 
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Loures, 2 de setembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos contra 
das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista e pelo Partido 
Social Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 
 
 
 
Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de não 
assunção, a 1 de janeiro de 2020, das novas 
competências previstas no Decreto-Lei n.º 
105/2018, de 29 de novembro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 503/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi publicada dia 16 de agosto a Lei n.º 

50/2018, Lei-quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para 
as entidades intermunicipais, transferência 
concretizada através da publicação de 
diplomas setoriais; 

 
B. O Decreto-Lei n.º 105/2018, de 29 de 

novembro, concretiza a transferência para os 
órgãos municipais, da gestão de programas de 
apoio ao arrendamento urbano e à reabilitação 
urbana e a gestão de imóveis destinados a 
habitação social que fazem parte do parque 
habitacional do Estado, os quais passam a 
pertencer aos municípios, ao abrigo do art.º 
17.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; 

 
C. Nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 4.º, a 

Assembleia Municipal deliberou na 1.ª Sessão 
Extraordinária, de 17 de janeiro de 2019, pela 
inexistência de condições para o exercício 
destas competências no ano de 2019; 

 
D. No âmbito do meu despacho n.º 332/2018, de 

27 de novembro de 2018, o grupo de trabalho 
elaborou um primeiro relatório técnico, 
distribuído a todos os membros dos órgãos 
executivo e deliberativo, sobre a análise e 
impactos do exercício destas competências no 
município; 

E. O relatório em concreto sobre as 
competências a transferir no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 105/2018, de 29 novembro, 
refere que no prazo de 180 dias o Governo 
deveria definir os termos da transferência de 
competências de gestão de programas de 
apoio ao arrendamento urbano e à reabilitação 
urbana existentes à data da entrada em vigor 
do diploma, identificando as alterações 
legislativas e as propostas de alteração 
orçamental que se mostrem para o efeito 
necessárias, ainda não publicados; 

 
F. A necessidade de se proceder ao 

aprofundamento e avaliação destas 
competências e simultaneamente preparar a 
estrutura para a receção destas competências; 

 
G. A alínea b) do n.º 2 do art.º 4.º estipulava que 

até dia 30 de junho as autarquias locais e 
entidades intermunicipais que não 
pretendessem a transferência das 
competências no ano de 2020, deveriam 
comunicar esse facto à Direção Geral das 
Autarquias Locais, após prévia deliberação 
dos seus órgãos deliberativos, prazo que foi 
alterado para 30 de setembro de 2019, nos 
termos do artigo 92.º do DL n.º 84/2019 de 28 
de junho (Decreto de Execução Orçamental). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures aprove, nos 
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 agosto, alterado pelo artigo 92.º do 
DL n.º 84/2019, de 28 de junho, proposta a enviar 
à Assembleia Municipal para a não assunção a 1 
de janeiro de 2020, das competências previstas no 
Decreto-Lei n.º 105/2018, de 29 de novembro. 

 
 

Loures, 2 de setembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos contra 
das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista e pelo Partido 
Social Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 
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Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de não 
assunção, a 1 de janeiro de 2020, das novas 
competências previstas no Decreto-Lei n.º 
106/2018, de 29 de novembro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 504/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi publicada dia 16 de agosto a Lei n.º 

50/2018, Lei-quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para 
as entidades intermunicipais, transferência 
concretizada através da publicação de 
diplomas setoriais; 

 
B. O Decreto-Lei n.º 106/2018, de 29 de 

novembro, concretiza a transferência para os 
órgãos municipais da gestão do património 
imobiliário público sem utilização ao abrigo do 
art.º 16.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto; 

 
C. Nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 4.º, a 

Assembleia Municipal deliberou na 1.ª Sessão 
Extraordinária, de 17 de janeiro de 2019, pela 
inexistência de condições para o exercício 
destas competências no ano de 2019; 

 
D. No âmbito do meu despacho n.º 332/2018, de 

27 de novembro de 2018, o grupo de trabalho 
elaborou um primeiro relatório técnico, 
distribuído a todos os membros dos órgãos 
executivo e deliberativo, sobre a análise e 
impactos do exercício destas competências no 
município; 

 
E. O relatório em concreto sobre as 

competências a transferir no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 106/2018, de 29 novembro, 
refere que da listagem enviada ao município, 
com os imóveis não utilizados pelo Estado, 
não foi possível identificar e caraterizar alguns 
dos imóveis apresentados; 

 
F. A gestão do património imobiliário público sem 

utilização depende da iniciativa municipal, que 
deverá remeter comunicação prévia aos 
membros do governo, apresentada em forma 
de projeto de valorização patrimonial 
economicamente sustentável, só possível 
elaborar após a identificação e caracterização 
de todos os imóveis apresentados; 

 
 
 

G. A alínea b) do n.º 2 do art.º 4.º estipulava que 
até dia 30 de junho as autarquias locais e 
entidades intermunicipais que não 
pretendessem a transferência das 
competências no ano de 2020, deveriam 
comunicar esse facto à Direção Geral das 
Autarquias Locais, após prévia deliberação 
dos seus órgãos deliberativos, prazo que foi 
alterado para 30 de setembro de 2019, nos 
termos do artigo 92º do DL n.º 84/2019 de 28 
de junho (Decreto de Execução Orçamental). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures aprove, nos 
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 agosto, alterado pelo artigo 92.º do 
DL n.º 84/2019, de 28 de junho, proposta a enviar 
à Assembleia Municipal para a não assunção a 1 
de janeiro de 2020, das competências previstas no 
Decreto-Lei n.º 106/2018, de 29 de novembro. 

 
 

Loures, 2 de setembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos contra 
das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista e pelo Partido 
Social Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 
 
 
 
Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de não 
assunção, a 1 de janeiro de 2020, das novas 
competências previstas no Decreto-Lei n.º 
107/2018, de 29 de novembro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 505/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi publicada dia 16 de agosto a Lei n.º 

50/2018, Lei-quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para 
as entidades intermunicipais, transferência 
concretizada através da publicação de 
diplomas setoriais; 



 

 
N.º 17 

  

 
 

11 de SETEMBRO 
de 2019 

 
 
 
 

15 

 

B. O Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de 
novembro, concretiza a transferência para os 
órgãos municipais, da competência da 
regulação e fiscalização do estacionamento 
nas vias e espaços públicos, dentro das 
localidades; a instrução e decisão de 
procedimentos contraordenacionais 
rodoviários por infrações leves relativas a 
estacionamento proibido, indevido ou abusivo 
nos parques ou zonas de estacionamento, 
vias e nos demais espaços públicos quer 
dentro das localidades, quer fora das 
localidades, incluindo a aplicação de coimas e 
custas, ao abrigo do art.º 27.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 de agosto; 

 
C. Nos termos da alínea a) do n.º 2 do art.º 4.º, a 

Assembleia Municipal deliberou na 1.ª Sessão 
Extraordinária, de 17 de janeiro de 2019, pela 
inexistência de condições para o exercício 
destas competências no ano de 2019; 

 
D. No âmbito do meu despacho n.º 332/2018, de 

27 de novembro de 2018, o grupo de trabalho 
elaborou um primeiro relatório técnico, 
distribuído a todos os membros dos órgãos 
executivo e deliberativo, sobre a análise e 
impactos do exercício destas competências no 
município; 

 
E. O relatório em concreto sobre as 

competências a transferir no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, 
refere que por forma a que as competências a 
transferir possam ser exercidas de forma 
clara, legal e inequívoca é necessário obter 
esclarecimentos sobre as dúvidas 
interpretativas identificadas; assegurar 
previamente a obrigatoriedade da 
implementação das ferramentas necessárias 
ao exercício, nomeadamente o SCoT, só 
possível após a adaptação prévia por parte da 
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária; 
garantir a interligação com sistema a adquirir 
(SIGA) ou do (giC) que permita a instrução e 
decisão desmaterializada dos processos 
contraordenacionais rodoviários e garantir o 
reforço de Recursos Humanos para Polícia 
Municipal/DJA, tendo em consideração o 
acréscimo do volume de instrução de 
processos; 

 
 
 
 
 
 
 

F. A alínea b) do n.º 2 do art.º 4.º estipulava que 
até dia 30 de junho as autarquias locais e 
entidades intermunicipais que não 
pretendessem a transferência das 
competências no ano de 2020, deveriam 
comunicar esse facto à Direção Geral das 
Autarquias Locais, após prévia deliberação 
dos seus órgãos deliberativos, prazo que foi 
alterado para 30 de setembro de 2019, nos 
termos do artigo 92.º do DL n.º 84/2019 de 28 
de junho (Decreto de Execução Orçamental). 

 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures aprove, nos 
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 agosto, alterado pelo artigo 92.º do 
DL n.º 84/2019, de 28 de junho, proposta a enviar 
à Assembleia Municipal para a não assunção a 1 
de janeiro de 2020, das competências previstas no 
Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro. 

 
 

Loures, 2 de setembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos contra 
das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista e pelo Partido 
Social Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 
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PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Processo n.º 27/DA 
Parque de Estacionamento e Área Envolvente 
na Quinta de Santa Teresa, em Camarate 
Proposta de aprovação dos erros e omissões e do 
mapa de quantidades alterado, de prorrogação do 
prazo para a apresentação das propostas, e de 
aprovação da delegação, no Presidente da 
Câmara Municipal, das competências para 
prestação de esclarecimentos e aceitação de erros 
e omissões que não impliquem a alteração do 
valor base do procedimento. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 506/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi aprovada, na 39.ª Reunião Ordinária da 

Câmara Municipal, realizada em 05/06/2019, a 
abertura do concurso público para formação 
de contrato de empreitada de obras públicas 
do Parque de Estacionamento e Área 
Envolvente na Quinta de Santa Teresa, em 
Camarate - Proc. 27/DA; 

 
B. Na sequência do lançamento do procedimento 

e nos termos dos n.ºs 1 e 3 do artigo 50.º do 
Código dos Contratos Públicos (CCP) foram 
apresentadas pelos interessados listas de 
erros e omissões, as quais, após análise pela 
equipa projetista, carecem de aprovação pelo 
órgão competente para a decisão de contratar; 

 
C. Da análise dos erros e omissões apresentados 

não resultou qualquer alteração do preço base 
do procedimento; 

 
D. A análise cuidada das listas apresentadas 

pelos interessados, pela equipa projetista, 
determinou, nos termos do disposto pelo artigo 
64.º do CCP, a necessidade de prorrogação 
do prazo para a apresentação de propostas, 
por 10 dias, contados da data do envio do 
anúncio para publicação em Diário da 
República; 

 
E. O cumprimento dos prazos procedimentais 

legalmente previstos aconselha à delegação 
de competências para a condução do 
procedimento pelo órgão competente para a 
decisão de contratar no Presidente da 
Câmara, nos termos do disposto pelo artigo 
109.º do CCP e sem prejuízo daquelas já 
delegadas no júri do procedimento. 

 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto pelo n.º 1 do artigo 36.º, n.º 2 do artigo 
40.º, alínea b) do n.º 5 do artigo 50.º e artigo 109.º, 
todos do CCP, pela alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e pela 
alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho: 
 
1. Aprovar os erros e omissões e, 

consequentemente, o mapa de quantidades 
alterado, nos termos da informação n.º 
149/DA/RG e anexos; 

 
2. Prorrogar o prazo para a apresentação das 

propostas, nos termos do disposto pelos n.ºs 1 
e 4 do artigo 64.º do CCP, por 10 (dez) dias, 
contados da data do envio do anúncio para 
publicação em Diário da República e aprovar o 
respetivo modelo de anúncio ao abrigo do n.º 
1 do artigo 130.º do CCP; 

 
3. Aprovar a delegação, no Presidente da 

Câmara Municipal, das competências para 
prestação de esclarecimentos e aceitação de 
erros e omissões que não impliquem a 
alteração do valor base do procedimento, nos 
termos do artigo 109.º do CCP, com vista ao 
cumprimento dos prazos procedimentais 
legalmente previstos. 

 
 

Loures, 4 de setembro de 2019 
 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista) 

 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

RMAA 
Regulamento Municipal 

de Apoio ao Associativismo 
 

Proposta de aprovação da atribuição de apoio 
financeiro a Associações que se candidataram aos 
vários tipos de apoio previstos no RMAA, de 
aprovação da minuta de Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo e da Minuta 
Orientadora. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 508/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo - RMAA (Cultura, Desporto, 
Recreio e Juventude) aprovado na 27.ª 
Reunião Ordinária do Executivo Municipal, de 
5 de dezembro de 2018 e na 2.ª Reunião da 
1.ª Sessão Extraordinária da Assembleia 
Municipal, em 24 de janeiro de 2019, entrou 
em vigor no dia 1 de março de 2019 (Diário da 
República, II Série, Aviso n.º 2728/2019, de 19 
de fevereiro); 

 
B. O Movimento Associativo desempenha um 

papel fundamental na sociedade e no 
Concelho, nomeadamente ao nível da 
integração social, no acesso generalizado a 
um conjunto de atividades que promovem o 
bem-estar da população e na promoção e 
defesa da nossa identidade e do nosso 
património natural e cultural; 

 
C. As associações se candidataram aos vários 

tipos de apoio previstos no RMAA, nos termos 
do descrito na informação com o registo 
webdoc n.º E/94850/2019. 

 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do previsto nos artigos 7.º e seguintes do 
Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, em conjugação com a al. u) do n.º 
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, na 
sua redação atual, artigos 46.º e 47.º da Lei n.º 
5/2007, de 16 de janeiro e Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro, aprovar, no âmbito das 
candidaturas das associações concelhias às linhas 
de apoio previstas no Regulamento 
supramencionado: 
 
1. A atribuição de apoio financeiro, de acordo 

com o proposto na informação com o registo 
webdoc n.º E/94850/2019, às entidades que, 
nos termos do RMAA, a ele se candidataram, 
salvaguardando-se o cumprimento dos 
requisitos legais e regulamentares previstos; 

 
2. A minuta de contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo a estabelecer; 
 
 

3. Minuta orientadora onde constam os requisitos 
legalmente indispensáveis à elaboração do 
programa de desenvolvimento desportivo a 
apresentar. 

 
 

Loures, 20 de agosto de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

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

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

 
b) Compete à Câmara Municipal apoiar 

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

 
c) Os apoios ou comparticipações financeiras 

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

 
d) As entidades beneficiárias de apoios ou 

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

 
e) Os apoios financeiros, materiais e logísticos 

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

 
f) Se encontra em vigor o Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo (Cultura, 
Desporto e Juventude), aprovado pela Câmara 
Municipal, na reunião ordinária realizada em 5 
de dezembro de 2018, e pela Assembleia 
Municipal, em 24 de janeiro de 2019. 
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Entre: 
 
1) Município de Loures, pessoa coletiva de direito 

público n.º 501294996, com sede na Praça da 
Liberdade, 2674-501 Loures, representada por 
Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da respetiva Câmara Municipal, 
adiante designado como entidade concedente 
ou primeiro outorgante 

 
e 
 
2) (designação da associação), NIPC, morada da 

sede, representação, adiante designada como 
entidade beneficiária ou segundo outorgante. 

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

 
 

Cláusula primeira 
Objeto 

 
1- O presente contrato tem por objeto a 

execução de um programa de 
desenvolvimento desportivo apresentado pela 
entidade beneficiária, para a época desportiva 
de ____/____. 

 
2- O programa de desenvolvimento desportivo, 

que constitui anexo ao presente contrato e se 
dá por integralmente reproduzido, obedece ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
outubro. 

 
 

Cláusula segunda 
Obrigações do Primeiro Outorgante 

 
O Primeiro Outorgante compromete-se a: 
 
1- Conceder ao Segundo Outorgante apoio 

financeiro, para comparticipação na realização 
do programa de desenvolvimento desportivo 
em anexo.  

 
2- Fiscalizar a execução do presente contrato-

programa, recorrendo a todos os 
procedimentos administrativos adequados 
para este fim, nomeadamente através da 
realização de inspeções, inquéritos e 
sindicâncias ou determinando a realização de 
auditoria(s) por entidade externa. 

 
 
 
 
 

Cláusula terceira 
Obrigações do Segundo Outorgante 

 
O Segundo Outorgante compromete-se a: 
 
1- Assegurar a execução integral e atempada do 

programa de desenvolvimento desportivo 
anexo a este contrato. 

 
2- Assegurar a execução integral dos termos do 

presente contrato. 
 
3- Afetar todos os apoios financeiros, materiais e 

logísticos concedidos exclusivamente à 
execução do programa de desenvolvimento 
desportivo objeto deste contrato. 

 
4- Informar de imediato a entidade concedente 

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

 
5- Incluir nos seus relatórios anuais de atividade 

uma referência expressa à execução do 
contrato-programa. 

 
6- Elaborar e enviar à entidade concedente, no 

prazo de 30 dias após o final do período de 
execução mencionado na cláusula terceira, 
um relatório final sobre a execução do 
contrato-programa. 

 
7- Prestar quaisquer informações ou apresentar 

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

 
 

Cláusula quarta 
Duração do contrato 

 
O presente contrato vigora pelo período de ____ , 
com início em ___/___/___ e término em 
___/___/____. 

 
 

Cláusula quinta 
Comparticipação financeira 

 
1- Pela execução do programa de 

desenvolvimento desportivo, o segundo 
outorgante é beneficiário de um apoio 
financeiro por parte do primeiro outorgante, 
em regime de comparticipação, no valor de 
__________ (por extenso). 

 
2- A comparticipação é liquidada, integralmente 

no ano de ____.. 
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3- Para efeitos do disposto no número anterior, a 
entidade que beneficia de apoios financeiros 
deve prestar consentimento expresso para a 
consulta da respetiva situação tributária pelos 
serviços da entidade concedente, nos termos 
previstos no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei 
n.º 114/2007, de 19 de abril. 

 
4- O pagamento da comparticipação financeira 

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

 
 

Cláusula sexta 
Acompanhamento e controlo de execução 

 
1- O primeiro outorgante exerce a fiscalização da 

execução do contrato-programa, podendo 
realizar para o efeito inspeções, inquéritos e 
sindicâncias. 

 
2- A entidade beneficiária deve prestar à 

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

 
 

Cláusula sétima 
Revisão 

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

 
 

Cláusula Oitava 
Suspensão 

 
Os benefícios financeiros concedidos ao abrigo do 
presente contrato suspendem-se se a entidade 
beneficiária se encontrar, em qualquer momento, 
em situação de incumprimento das suas 
obrigações tributárias ou para com a segurança 
social. 

 
 

Cláusula nona 
Cessação 

 
1- A vigência do presente contrato cessa: 
 
a) Quando esteja concluído o programa de 

desenvolvimento desportivo que constitui o 
seu objeto; 

 

b) Quando, por causa não imputável à entidade 
responsável pela execução do programa, se 
torne objetiva e definitivamente impossível a 
realização dos seus objetivos; 

 
c) Quando a entidade concedente do apoio 

exerça o seu direito de resolver o contrato; 
 
d) Quando não forem apresentados os 

documentos a que se refere o n.º 2 do artigo 
25.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
outubro; 

 
e) Quando não forem apresentadas as 

informações e/ou os documentos a que se 
refere o n.º 7 da cláusula terceira. 

 
2- A cessação do contrato efetua-se através de 

notificação dirigida à parte outorgante, no 
prazo máximo de 30 dias a contar do 
conhecimento do facto que lhe serve de 
fundamento. 

 
 

Cláusula décima 
Direito à restituição 

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

 
 

Cláusula décima primeira 
Publicidade 

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

 
 

Cláusula Décima Segunda 
Omissões 

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

 
 

Cláusula décima terceira 
Entrada em vigor 

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

 
 

Loures, __ de _________ de 2019 
 
 

Município de Loures 
 

_____________________________ 
 

Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 
 
 

 
 
 
 
 
 

Designação da Associação 
 

_____________________________ 
 
 

Cargo 
 

Nome do representante 
 
 
 
 

 
 

Minuta Orientadora de Programa de Desenvolvimento Desportivo 

 

Entidade: _______________________________________________________________________________ 

Sede:___________________________________________________________________________________ 

NIF:_______________________ 

 

 Apoio à atividade Regular: 

 

 Aquisição de Material Desportivo; 
 

 Organização de Iniciativas; 

 

 Apoio à Aquisição de Equipamentos e Viaturas; 

 Apoio a Obras de Manutenção e Conservação; 

 Apoio à realização de Projetos e Ações Pontuais. 

 

1. Descrição e Caracterização Específica das atividades a realizar. 

       1.1. Público-Alvo 

 

2. Justificação do Programa do ponto de vista do desenvolvimento das modalidades em causa, das provas, 

competições ou eventos desportivos a realizar. 

 

3. Quantificação dos Resultados esperados com a execução do programa. 

 

4. Previsão de custos/ receitas e das necessidades de financiamento público. 

 

5. Demonstração do grau de autonomia financeira, técnica material e humana oferecida pela entidade proponente 

para a execução do programa, incluindo, se for caso disso, a indicação de outras comparticipações, financiamentos ou 

patrocínios e respetivas condições. 

 

6. Identificação de quaisquer entidades associadas à gestão e execução do programa, definindo a natureza da sua 

intervenção, poderes e responsabilidades. 

 

7. Relações de complementaridade com outros programas já realizados ou em curso de execução na mesma área ou 

em áreas conexas, se os houver. 
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8. Calendário e prazo global de execução do programa. 

 

9. Destino dos bens adquiridos ou construídos ao abrigo do programa se a sua titularidade não ficar a pertencer à 

entidade outorgante, bem como a definição de entidade responsável pela sua gestão e manutenção. 

 

10. Outras informações 

 

11. Assinatura do Programa de Desenvolvimento Desportivo 

O programa de desenvolvimento desportivo deve ser acompanhado pelas declarações válidas de não dívida à 

Autoridade Tributária e à Segurança Social, devendo existir o consentimento expresso para consulta da situação 

tributária por parte dos serviços da Câmara Municipal (artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro) 

 

Data: 

 

_____________________________________________________________________________ 

Assinado e carimbado pelo Presidente da Direção ou representante legal. 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo participado na votação o Sr. Vereador Carlos César Cipriano 
Araújo) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de consulta, a listagem de Entidades beneficiárias da atribuição 
de apoio financeiro encontra-se disponibilizada em Anexo nas páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 507/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O Clube Desportivo Olivais e Moscavide 

(delegação de Loures criada em 2017), com o 
NIF 501132805, realizou no Pavilhão do 
Oriente, nos dias 18 a 21 de dezembro de 
2018, um Campo de Férias, entre as 9h00 e 
as 13h00, e, no dia 22 de dezembro de 2018, 
um Encontro de Natal, entre as 11h00 e as 
12h30; 

 
B. A ocupação do Pavilhão do Oriente 

pressupõe, ao abrigo da deliberação aprovada 
na 8.ª Reunião Ordinária do Executivo 
Municipal, de 14/02/2018, o pagamento por 
hora de 9,22 € (nove euros e vinte e dois 
cêntimos), ao dia de semana e de 10,53 € 
(dez euros e cinquenta e três cêntimos) ao fim 
de semana, IVA não incluído; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
C. A ocupação teve a duração de dezasseis 

horas, em dias de semana e de uma hora e 
trinta minutos em fim de semana, perfazendo 
um valor total a pagamento de 200,88 € 
(duzentos euros e oitenta e oito cêntimos), 
com IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, ao Clube Desportivo Olivais e 
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Moscavide (delegação de Loures criada em 2017), 
no valor total de 200,88 € (duzentos euros e 
oitenta e oito cêntimos), com IVA incluído à taxa 
legal em vigor. 

 
 

Loures, 26 de agosto de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 527/2019 
 

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

Azóia, São João da Talha e Bobadela, com o 
NIF 510839533, solicitou a utilização do 
Pavilhão José Gouveia, no dia 29 de junho de 
2019 entre as 8h00 e as 24h00 para a 
realização do Jantar/Baile de Gala Anual da 
Academia Sénior; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o 

pagamento por hora, em horário de fim de 
semana, de 40,16 € (quarenta euros e 
dezasseis cêntimos), para iniciativas e de 
13,14 € (treze euros e catorze cêntimos), para 
montagens/desmontagens de equipamentos e 
material, sem IVA incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de doze horas de 

iniciativa e dezasseis horas para 
montagens/desmontagens, correspondendo a 
um valor total a pagamento de 851,36 € 
(oitocentos e cinquenta e um euros e trinta e 
seis cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 
vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

relativo à utilização acima Indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão José Gouveia, em conjunção com a 
aI. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, a isenção do pagamento pela utilização do 

mesmo, à União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, no valor de 
851,36 € (oitocentos e cinquenta e um euros e 
trinta e seis cêntimos), IVA incluído à taxa legal 
em vigor. 

 
 

Loures, 5 de setembro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

EQUIPAMENTOS COLETIVOS 
 

Processo n.º 1305-D/DOM 
Palácio de Valflores - Consolidação Estrutural, 
Restauro e Proteção de Elementos 
Arquitetónicos - 1.ª Fase da Obra 
Proposta de aprovação da ordem de execução 
para os trabalhos a mais, de aprovação dos 
trabalhos a menos a deduzir no contrato inicial da 
empreitada, de notificação do empreiteiro da 
ordem de execução dos trabalhos a mais e a 
menos, de delegação no Presidente da Câmara da 
competência para a adjudicação dos trabalhos a 
mais e da competência para a aprovação da 
minuta do contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 509/2019 

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

VALFLORES apresentou a sua proposta para 
execução de trabalhos extracontratuais no 
âmbito da empreitada Palácio de Valflores - 
Consolidação Estrutural, Restauro e Proteção 
de Elementos Arquitetónicos - 1.ª Fase da 
Obra, em Santa Iria de Azóia, na sequência da 
necessidade de executar (i) trabalhos 
adicionais de natureza arqueológica no 
aqueduto, (ii) demolição da cobertura da 
cozinha e reconstrução da parede da fachada 
sul da cozinha (Nota Técnica 1 - Revisão 2), 
(iii) restauro e proteção de elementos 
arquitetónicos da cozinha e piso intermédio 
(Armazém A6 e A7), incluindo a reconstrução 
da cobertura da cozinha contida na Nota 
Técnica 2) e 3) e (iv) pregagens e tirantes; 
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B. O expresso no conteúdo da informação n.º 
575/DEC/FS, de 2019.08.23 e Anexos; 

 
C. O preço atribuído aos presentes trabalhos a 

mais corresponde a 14,81% do contrato inicial, 
não ultrapassando os limites legais definidos 
no Código dos Contratos Públicos (CCP), 
incluindo os anteriores contidos na MOC1, os 
quais correspondem a 7,12%. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 36.º, artigos 370.º e 
379.º, todos do D.L. n.º 18/2008, de 29 de janeiro 
(CCP), na sua 10.ª versão conferida pela 7.ª 
alteração produzida pelo Decreto-Lei n.º 214-G/ 
2015, de 02/10, em vigor à data de aprovação das 
peças do procedimento, e da alínea f) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de junho: 
 
1. A aprovação da ordem de execução para os 

trabalhos a mais, no valor de 48.518,45 € 
(quarenta e oito mil, quinhentos e dezoito 
euros e quarenta e cinco cêntimos), ao abrigo 
do disposto no n.º 1, alíneas a) e b) do artigo 
370.º do CCP. A execução destes trabalhos 
não produzirá alteração ao prazo total 
contratado. 

 
2. A aprovação dos trabalhos a menos a deduzir 

no contrato inicial da empreitada, relativos à 
zona da cozinha, no valor de 5.446,35 € (cinco 
mil, quatrocentos e quarenta e seis euros e 
trinta e cinco cêntimos), ao abrigo do disposto 
no artigo 379.º do CCP. 

 
3. A notificação do empreiteiro STAP/AOF - 

PALÁCIO VALFLORES da ordem de 
execução dos trabalhos a mais, para os 
efeitos previstos no n.º 1 do artigo 371.º do 
CCP. 

 
4. A notificação do empreiteiro STAP/AOF - 

PALÁCIO VALFLORES dos trabalhos a 
menos, para os efeitos previstos no n.º 1 do 
artigo 379.º do CCP. 

 
5. A delegação no Presidente da Câmara da 

competência para a adjudicação dos trabalhos 
a mais (MOC2), nas condições de valor e 
prazo que se venham a apurar a final, até ao 
valor máximo permitido pela aplicação do 
disposto no artigo 370.º do CCP e, bem assim, 
a competência para a aprovação da minuta do 
contrato, ao abrigo das disposições 
conjugadas dos artigos 109.º, 98.º, 372.º, 
373.º, 374.º e 375.º, todos do CCP. 

Loures, 4 de setembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 

 
 
 

INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS 
E ESPAÇO PÚBLICO 

 
Processo n.º 1522-B/DOM 
Acesso viário a Nascente do Centro 
Comunitário e Piscinas - Obra - Santo António 
dos Cavaleiros 
Proposta de aprovação da prorrogação do prazo 
para entrega das propostas, para 41 dias, a partir 
da data da publicação da prorrogação de prazo e 
de aprovação da alteração das peças desenhadas 
do projeto de especialidade de Arquitetura 
Paisagística. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 529/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures pretende 

construir os Acessos Viários a Nascente do 
Centro Comunitário e Piscinas, em Santo 
António dos Cavaleiros, conforme aprovado na 
40.ª Reunião de Câmara de 19.06.2019; 

 
B. O procedimento referente à obra supra 

identificada foi publicitado no dia 18.07.2019; 
 
C. Na sequência de pedido de esclarecimentos 

por parte do interessado ABB, S.A. no 
processo de contratação pública em assunto, 
foram prestados os devidos esclarecimentos 
dentro do prazo legal para o efeito (dia 
09.08.2019); 

 
D. A entrega da resposta do Município fez surgir 

um 2.º pedido de esclarecimentos por parte do 
interessado ABB, S.A. (o qual incluía um 
pedido de prorrogação do prazo) ao qual não 
foi possível responder dentro do prazo previsto 
no CCP, uma vez que a referida prestação de 
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esclarecimentos implicava consulta ao autor 
do projeto e o prazo para responder a esses 
esclarecimentos terminava no dia da sua 
receção (dia 09.08.2019); 

 
E. Da análise do 2.º pedido de esclarecimento 

verificou-se que, por lapso, não foi colocada 
na plataforma VORTAL a última versão das 
peças desenhadas do projeto de 
especialidade Arquitetura Paisagística 
(desenhos n.º 1 a n.º 17), pelo que as mesmas 
terão de ser atualizadas na plataforma 
eletrónica; 

 
F. Ademais, solicitou o interessado ABB, S.A. 

prorrogação do prazo para apresentação de 
proposta, alegando o seguinte: 

 
“À luz do ponto n.º 3 do artigo 64.º do CCP, 
solicitamos uma prorrogação do prazo de entrega 
da proposta de 30 dias, baseando-nos para isso 
no facto de estarmos a atravessar um período de 
férias da generalidade das empresas ligadas a 
este setor, existem elementos nesta empreitada 
que obrigam a um processo de Procurement muito 
minucioso (betão betuminoso, paisagismo), 
estando o período em questão a ter efeitos 
extremamente negativos na preparação da N/ 
proposta, com a ABB a atravessar bastantes 
dificuldades na obtenção de respostas às várias 
solicitações de consultas já efetuadas.” 
 
 
G. Da análise conjunta dos esclarecimentos 

solicitados e prestados, e atento o facto de 
haver necessidade de atualizar na plataforma 
VORTAL as peças desenhadas do projeto de 
especialidade Arquitetura Paisagística, 
considerou o Júri do procedimento que o 
prazo de apresentação das propostas deve 
ser prorrogado nos termos do disposto no n.º 1 
do artigo 64.º do CCP, uma vez que não estão 
a ser alterados aspetos fundamentais das 
peças do procedimento (no caso, alteram-se 
peças desenhadas do projeto de 
especialidade Arquitetura Paisagística, as 
quais, essencialmente, respeitam a variações 
do modo de execução das escadas), pelo que 
foi proposta a prorrogação do prazo para 
apresentação das propostas em 41 dias, a 
contar da data da publicitação da prorrogação; 

 
 
H. O valor base do procedimento mantém-se 

inalterado. 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 e n.º 4 do artigo 64.º e do n.º 2 
do artigo 40.º, ambos do Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro (Código dos Contratos Públicos), 
na sua redação atual: 
 
1. Aprovar a proposta de prorrogação do prazo 

para entrega das propostas para 41 dias, a 
partir da data da publicação da prorrogação de 
prazo; 

 
2. Aprovar a alteração das peças desenhadas do 

projeto de especialidade de Arquitetura 
Paisagística, correspondentes aos desenhos 
n.ºs 1 a 17. 

 
 

Loures, 10 de setembro de 2019. 
 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 

 
Processo n.º 29090/L/OR/1997 
Comissão de Moradores do Bairro da Casa 
Branca 
Proposta de aprovação do projeto de reconversão, 
na modalidade de operação de loteamento e 
respetivas condições, de aprovação das condições 
do licenciamento condicionado de operações 
urbanísticas/obras particulares; e de aprovação 
das condições de apresentação dos projetos de 
infraestruturas urbanísticas, nos termos das 
informações dos serviços. 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 510/2019 
 

Considerando: 
 
A. A formalização do procedimento de 

licenciamento da operação de loteamento da 
AUGI - Casa Branca, a sua correta instrução e 
a recolha de pareceres favoráveis das 
entidades que, no âmbito da Lei n.º 91/95, de 
2 de setembro, têm de emitir parecer; 
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B. A entrada em vigor do Plano Diretor Municipal 
publicado a 18 de junho de 2015; 

 
C. As anteriores deliberações de Reunião de 

Câmara de 22.08.2012 e 15.04.2015, sobre o 
projeto de loteamento deste bairro; 

 
D. O referido na informação n.º 

58/EMAUGI/CT/2019 e na do Chefe de Equipa 
Multidisciplinar quanto ao facto de estarem 
reunidas condições para se decidir sobre o 
projeto de loteamento desta AUGI. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere nos termos do 
disposto no art.º 24.º da Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, com a redação vigente, 
subsidiariamente pelas disposições do DL n.º 
555/99, de 16 de dezembro, igualmente na 
redação vigente, e nas condições da informação 
dos serviços n.º 58/EMAUGI/CT/2019, ainda da 
informação do Chefe de Equipa: 
 
1. Aprovar o projeto de reconversão, na 

modalidade de operação de loteamento e 
respetivas condições; 

 
2. Aprovar as condições do licenciamento 

condicionado de operações urbanísticas/obras 
particulares; 

 
3. Aprovar as condições de apresentação dos 

projetos de infraestruturas urbanísticas, como 
proposto no pt. 16 da informação técnica. 

 
 

Loures, 4 de setembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 66319/URB_L_L 
Anabela Nunes Ramalho Paulo 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
loteamento n.º 01/2002, com incidência nos lotes 
29 e 30, traduzida nos termos expressos na Planta 
Síntese e Quadro Urbanimétrico, nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 511/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais e o despacho do Diretor do DPGU, 
no documento E/80409/2019; 

 
B. Que a alteração ao alvará de loteamento 

01/2002, agora preconizada, apenas incide 
nos lotes 29 e 30, com a junção de ambos os 
lotes no que se passará a designar como lote 
30, não agravando a capacidade de 
construção global do loteamento, antes 
reduzindo a capacidade de construção de 
anexos ao conjunto resultante; 

 
C. Que a alteração resultante, na globalidade do 

alvará de loteamento, respeita o PDM em 
vigor; 

 
D. Que da discussão pública e notificação aos 

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

 
E. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, no documento 
E/70599/2019. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença loteamento n.º 01/2002, do 
Bairro Tróia, em Santa Iria de Azóia, na União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela, e face à pretensão instruída no 
processo 66.319/URB/L/L, em nome de Anabela 
Nunes Ramalho Paulo, ao abrigo do disposto do 
n.º 1 do artigo 5.º, artigo 23.º do RJUE (Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação vigente: 
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Aprovar a alteração ao alvará de loteamento n.º 
01/2002, com incidência nos lotes 29 e 30, 
traduzida nos termos expressos na Planta Síntese 
e Quadro Urbanimétrico, que constam no 
documento referenciado como BU/50181/2019 do 
processo em referência. 
 
… 

 
Loures, 28 de agosto de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 64185/LA/L/OR 
J. Torga - Investimentos Imobiliários, Lda. 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
loteamento n.º 12/2000, de 20/10, nos termos 
expressos na Planta Síntese e respetivo Quadro 
Urbanimétrico, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 512/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 127 a 129 e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU, a fl. 130; 

 
B. Que a alteração ao alvará de loteamento 

12/2000, da Quinta dos Matos Grandes, 
Filipes e Marvila, incide unicamente nos lotes 
22 e 23, quanto à alteração de uso da 
superfície de pavimento destinada a atividades 
económicas para habitação, prevendo ainda o 
aumento da capacidade de parqueamento do 
lote 23 em mais um lugar; 

 
C. Que a mudança de uso preconizada não altera 

o índice de edificabilidade global do 
loteamento, nem agrava as necessidades de 
parqueamento e de espaços destinados a 
espaços verdes e equipamentos, respeitando 
o PDM em vigor; 

 
D. A fundamentação técnica da informação 

técnica a fls. 127 a 129 relativamente às 
condições de ruído na zona; 

 

E. Que da notificação aos proprietários dos lotes 
e consulta pública, não resultou qualquer 
oposição à alteração ao alvará de loteamento 
agora preconizada; 

 
F. O parecer favorável da Junta de Freguesia da 

União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, a fl. 132. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença loteamento n.º 12/2000, de 
20/10, relativo à Quinta dos Matos Grandes, 
Filipes e Marvila, em Camarate, na União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação e 
face à pretensão instruída no processo 
64.185/LA/L/OR, em nome de J. Torga - 
Investimentos Imobiliários, Lda., ao abrigo do 
disposto do n.º 1 do artigo 5.º, artigo 23.º e n. º4 
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 
12/2000, de 20/10, nos termos expressos na 
Planta Síntese e respetivo quadro urbanimétrico, a 
fl. 25 do processo em referência. 
… 

 
Loures, 2 setembro de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Processo n.º 48057/LA/L/PE 
Somague Promoção e Montagem de Negócios, 
S.A. 
Proposta de homologação do auto de vistoria, de 
receção definitiva das obras de urbanização 
relativas à 1.ª fase e de cancelamento da caução 
existente, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 513/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 2425 a 2427, e o despacho 
do Diretor do DPGU, a fl. 2428; 

 
B. A receção provisória das obras da 

urbanização da Quinta das Mós, tuteladas 
pelo alvará de loteamento 07/2006, efetuada 
por deliberação camarária em 16-02-2011; 

 
C. O auto da vistoria realizada em 02-08-2019, a 

fls. 2417 a 2424, que conclui estarem reunidas 
as condições para a receção definitiva das 
obras de urbanização da 1.ª fase da 
urbanização da Quinta das Mós, tutelada pelo 
alvará de loteamento 07/2006, nos termos da 
declaração de retificação de 16-06-2019; 

 
D. Que as anomalias identificadas na vistoria 

realizada não são imputáveis à urbanizadora, 
mas a fatores comportamentais de utilização 
do espaço público e incapacidade de 
assegurar a manutenção e conservação 
adequada; 

 
E. O parecer da Junta de Freguesia da União das 

Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, a 
fl. 2430. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento e de obras de 
urbanização n.º 07/2006, de 19.09.2006, na Quinta 
das Mós, na União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação, e face à pretensão instruída no 
processo 48.057/LA/L/PE, em nome de Somague 
Promoção Montagem de Negócios, SA, ao abrigo 
do disposto no n.º 1 do artigo 87.º e do n.º 5 do 
artigo 54.º do RJUE (Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação), estabelecido pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação em vigor, aprovar: 
 

1. Homologar o auto de vistoria a folhas 2417 a 
2424, conducente à receção definitiva das 
obras de urbanização relativas à 1.ª fase; 

 
2. A receção definitiva das obras de urbanização 

relativas à 1.ª fase; 
 
3. O cancelamento da caução existente, na 

figura de garantia bancária n.º 125-02-
1055331 pelo Banco Millenium BCP, no valor 
de 197.686,19 € (cento e noventa e sete mil 
seiscentos e oitenta e seis euros e dezanove 
cêntimos). 

 
… 

 
Loures, 2 de setembro de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata, as abstenções 
das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista, e os votos a 
favor do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária) 
 
 
 
Proposta de revogação da deliberação havida na 
35.ª Reunião Ordinária de Câmara Municipal, 
realizada em 10 de abril de 2019, incidente sobre 
a proposta n.º 198/2019 [publicitada em L o u r e sL o u r e sL o u r e sL o u r e s  
MUNICIPAL, Edição n.º 7, de 10 de abril de 2019, pág.s 27-
34] e de aprovação da minuta de Protocolo a 
celebrar entre o Município de Loures e a EPAL - 
Empresa Portuguesa de Águas Livres S.A., para 
entendimento e cooperação na realização e 
utilização de percursos pedonais e cicláveis, ao 
longo das áreas adjacentes aos Aquedutos Alviela 
e Tejo, designadamente no troço entre a 
urbanização da Quinta da Parreirinha, na 
Bobadela e o Adeião, em Santa Iria de Azóia. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 517/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures está empenhado na 

revitalização das zonas urbanas através do 
aproveitamento dos espaços vazios e da sua 
colocação ao serviço das populações; 
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B. A zona oriental deste concelho, e, 
particularmente, as zonas urbanas 
consolidadas são atravessadas por dois 
grandes aquedutos, em terrenos de 
propriedade da EPAL - Empresa Portuguesa 
de Águas Livres S.A. (o Canal Alviela e o 
Canal Tejo), que abastecem de água a região 
de Lisboa, aos quais estão afetos corredores 
de proteção (10 m + 10 m), sem qualquer 
tratamento superficial ou atribuição de 
qualquer uso específico; 

 
C. Estes espaços/corredores, pela sua 

localização e extensão, se apresentam em 
parte substancial do seu percurso, como 
“fraturas”, desaproveitados paisagisticamente, 
e sem a capacidade de uso que, sem prejuízo 
da função de proteção essencial, poderia 
corresponder às suas potencialidades perante 
o meio urbano em que se inserem; 

 
D. Os espaços/corredores em questão 

constituem áreas contínuas de terreno liberto 
de edificações, sendo utilizados precariamente 
como atravessadouros pelas populações, em 
troços de veredas condicionados pelas 
condições climatéricas e consequente estado 
do solo; 

 
E. O Município de Loures pretende adequar as 

áreas adjacentes aos aquedutos, propriedade 
da EPAL, à sua utilização pública como 
percursos pedonais e cicláveis, que 
proporcionem: 

 
I. Itinerários alternativos de ligação entre bairros 

da União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela com 
ligação aos transportes públicos, na ótica de 
uma rede que inclua a articulação com o 
transporte ferroviário, e ainda eventual 
prolongamento das vias aos concelhos de 
Lisboa e Vila Franca de Xira; 

 
II. Conexão das áreas urbanas consolidadas com 

o futuro “passeio da Frente Ribeirinha do 
Tejo”; 

 
III. Melhoria da acessibilidade, em modos suaves, 

aos equipamentos, como escolas e centros de 
saúde, bem como às atuais e novas áreas 
desportivas e de lazer em meio urbano com 
possibilidade de concretização de algumas 
áreas da Estrutura Ecológica Urbana definidos 
no âmbito do Ordenamento do PDM; 

 
IV. Aumento das áreas desportivas e de lazer em 

meio urbano, para usufruto e qualidade de 
vida das populações, com especial realce da 
fruição das vistas do Tejo; 

V. Ampliação das condições de segurança de 
mobilidade, pela alternativa de circuitos 
dedicados ao trânsito pedonal e ciclável, 
dominantemente separados das vias 
rodoviárias, sem prejuízo das ligações às 
paragens de transportes públicos; 

 
VI. A utilização potencial por uma população de 

cerca de 40.000 pessoas. 
 
 
F. Os percursos pedonais e cicláveis a 

implementar aproximar-se-ão, tanto quanto 
possível, do conceito de “corredores verdes”, 
contribuindo para a manutenção de uma 
estrutura ecológica do território, que se 
pretende viva, valorizando os sistemas 
naturais numa ótica de usufruto sustentável do 
território; 

 
G. Neste sentido, no início do ano 2016, se 

desencadearam contactos com a EPAL - 
Empresa de Águas Livres de Portugal S.A. 
para auscultar a sua disponibilidade e 
condições para autorização de utilização 
pública dos terrenos que integram a zona de 
proteção aos aquedutos Tejo e Alviela ao 
serviço da mobilidade suave no tecido urbano 
contínuo que atravessam; 

 
H. Os serviços municipais elaboraram o plano 

geral da rede das vias pedonais e cicláveis a 
empreender, estruturadas nos 
espaços/corredor em questão, a qual se prevê 
vir a ser executada de forma faseada; 

 
I. Os contactos com a EPAL culminaram num 

acordo sobre a minuta de protocolo, cujos 
termos foram aprovados pela Câmara 
Municipal de Loures, na reunião de 
10/04/2019, na deliberação tomada sobre a 
proposta n.º 198/2019. 

 
J. Na intermitência da assinatura do contrato, e 

tendo em conta a previsível desativação do 
canal Alviela para abastecimento de água, o 
governo anunciou publicamente a intenção de 
utilizar esta faixa de terreno da EPAL para 
instalar o oleoduto de abastecimento de 
combustível ao Aeroporto de Lisboa; 

 
K. Após este anúncio, a EPAL veio contrapropor 

ao município a alteração da minuta de 
protocolo acordada, de modo a acomodar esta 
intenção do governo, sugerindo que a cláusula 
9.ª passe a ter a seguinte redação: 
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Cláusula Nona 
 

(Articulação com o projeto de construção 
do Oleoduto Aveiras-Portela) 

 
1. Numa primeira fase a execução do disposto 

no presente protocolo é apenas aplicável às 
faixas do Aqueduto do Tejo. 

 
2. A execução do protocolo nas faixas de 

respeito do Aqueduto do Alviela fica 
dependente da sua compatibilização com a 
existência no local de uma infraestrutura de 
transporte de combustível e com as regras 
que vierem a ser estabelecidas pela entidade 
responsável pela sua construção e 
exploração. 

 
 
L. O município pode alterar o faseamento da 

obra, dando prioridade ao desenvolvimento 
das obras no canal Tejo; 

 
M. A construção dos percursos pedonais e 

cicláveis no Canal Alviela continua a ser 
possível, ainda que dependente da 
compatibilização dos projetos de obras e das 
regras a criar; 

 
N. O interesse público e a mais-valia para as 

populações, bem como a manutenção da 
vontade da EPAL - Empresa de Águas Livres 
de Portugal S.A. em acordar um entendimento 
de princípio, que permita concretizar o projeto, 
na sequência da presente deliberação. 

 
 
Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal 
de Loures, delibere, ao abrigo do disposto nas 
alíneas t), u) e ee) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 
75/2013: 
 
1. Revogar a deliberação sobre a proposta n.º 

198/2019 e a minuta de protocolo anexa; 
 
2. Aprovar a minuta de protocolo com a EPAL - 

Empresa Portuguesa de Águas Livres S.A., 
em anexo, para entendimento e cooperação 
na realização e utilização de percursos 
pedonais e cicláveis, ao longo das áreas 
adjacentes aos Aquedutos Alviela e Tejo, 
designadamente no troço entre a urbanização 
da Quinta da Parreirinha, na Bobadela e o 
Adeião, em Santa Iria de Azóia. 

 
 
 
 
 

Loures, 4 de setembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 

                                 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

entre 
 

Município de Loures 
 

e a 
 

EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres, 
S.A.. 

 
Entre 
 
Município De Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, 
2674-501 Loures, neste ato representado por Dr. 
Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de 
Presidente da Câmara de Loures, com poderes 
para o ato, adiante designado simplesmente por 
“CMLoures” 
 
e 
 
EPAL - Empresa Portuguesa das Águas Livres, 
S.A., com sede na Avenida da Liberdade, número 
vinte e quatro, em Lisboa, pessoa coletiva número 
500906840, e registada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa, sob aquele número 
único, com o capital social de 150.000.000,00 €, 
representada pelo Exmo. Senhor Eng.º José 
Manuel Leitão Sardinha e pela Exma. Senhora 
Dr.ª Luísa Maria Branco dos Santos Mota 
Delgado, na qualidade, respetivamente, de 
Presidente e Vogal do Conselho de Administração, 
doravante designada por “EPAL”. 
 
Considerando que: 
 
A) A CMLoures pretende usar a área livre das 

faixas de terreno onde se encontram 
instalados os Aquedutos do Alviela e Tejo, 
sitas no território da União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, concelho de Loures, nos termos 
melhor identificados no Anexo I ao presente 
protocolo e dele fazendo parte integrante, para 
a realização de percursos pedonais e cicláveis 
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e, assim, proporcionar a melhoria da qualidade 
de vida das populações, comprometendo-se a 
apresentar, posteriormente, à EPAL os 
Projetos de Execução que concretizam tal 
intenção, em consonância com o presente 
Protocolo; 

 
B) Os percursos pedonais e cicláveis pretendem 

associar-se, tanto quanto possível, ao conceito 
de “corredores verdes”, permitindo aos seus 
utilizadores aproximarem-se da natureza e 
contribuírem, tanto para a manutenção de uma 
estrutura ecológica do território - que se 
pretende viva, preservando as suas funções 
ambientais - como para a valorização dos 
sistemas naturais e rurais do litoral, numa 
ótica de usufruto sustentável do território; 

 
C) Os Aquedutos do Alviela e do Tejo 

apresentam-se, em várias partes do seu 
percurso, desaproveitados paisagisticamente, 
não respondendo às potencialidades que 
estruturas desta natureza em meio urbano 
podem oferecer; 

 
D) É comum noutras cidades da Europa o 

aproveitamento de estruturas de caráter 
funcional para sobreposição com o uso 
pedonal e ciclável, de caráter lúdico e 
recreativo, mas sobretudo para deslocações 
de uso quotidiano de mobilidade suave; 

 
E) A EPAL tem necessidade de manter o fácil 

acesso, para fins de manutenção e operação 
dos órgãos hidráulicos, a toda a extensão do 
Aqueduto do Alviela e do Aqueduto do Tejo; 

 
F) A CMLoures pretende utilizar parte das faixas 

de terreno na posse da EPAL, no âmbito do 
Anexo I ao presente Protocolo, sendo que esta 
utilização poderá, eventualmente, interferir por 
imperativos de ordem técnica, com a área das 
respetivas faixas de respeito; 

 
G) As faixas na posse da EPAL, não apresentam 

qualquer impedimento à utilização conferida à 
CMLoures, desde que a circulação e todas e 
quaisquer infraestruturas associadas que 
sejam construídas estejam adequadas às 
exigências deste espaço e respeitem os 
condicionalismos técnicos e outros 
previamente estabelecidos pela EPAL; 

 
H) A EPAL aferirá o estado das suas 

infraestruturas existentes em cada local, e 
acompanhará quaisquer alterações ao seu 
estado, decorrentes da autorização concedida 
à CMLoures, que venham a verificar-se no 
decurso da vigência do presente Protocolo; 

I) Atualmente já existem partes do Aqueduto do 
Alviela e do Tejo que são acompanhadas de 
percursos ainda que pouco formalizados e 
estruturados; 

 
J) A EPAL tem interesse em ver as suas 

infraestruturas bem cuidadas e aproveitadas 
pelas populações, bem como em contribuir 
para a melhoria do património cultural e 
natural do concelho de Loures; 

 
K) A EPAL reconhece o interesse da execução 

destes percursos pedonais e cicláveis, na 
medida em que promoverá o enquadramento 
destas mesmas faixas na envolvente humana 
e social onde estão integradas, o qual é 
inerente à própria missão da EPAL, na 
qualidade de empresa do Setor Empresarial 
do Estado; 

 
L) A EPAL não tem intervenções de grande 

dimensão previstas em sede de Plano de 
Investimentos, na área objeto do presente 
Protocolo, onde se pretende instalar o 
percurso pedonal e ciclável; 

 
M) A CMLoures assume e reconhece ter 

conhecimento que, por diversos motivos, a 
EPAL não é a proprietária registada de todas 
as parcelas de terreno correspondentes à 
implantação dos identificados Aquedutos, 
pese embora a sua posse pública e pacífica 
de todos eles; 

 
N) Em consequência do previsto no 

Considerando anterior, a presente autorização 
de uso de parcelas de terreno é efetuada com 
o conhecimento prévio e concreto da referida 
limitação, que é aceite, sem reservas, por 
parte da CMLoures; 

 
O) Sem prejuízo do disposto nos Considerandos 

anteriores, a assinatura do presente Protocolo 
não dispensa a intervenção da Agência 
Portuguesa do Ambiente - Administração da 
Região Hidrográfica do Tejo e Oeste - no que 
diz respeito ao licenciamento dos projetos da 
intervenção, caso os mesmos não estejam 
dispensados, nos termos do Decreto-Lei n.º 
230/91, de 21 de junho. 

 
 
É livremente e de boa-fé celebrado o presente 
Protocolo de Cooperação, do qual os 
Considerandos supra fazem parte integrante, e 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 
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Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente Protocolo tem por objeto a definição 
dos termos de cooperação entre a CMLoures e a 
EPAL, com vista à implementação de percursos 
pedonais e cicláveis, ao longo das áreas 
adjacentes aos Aquedutos Alviela e Tejo, 
designadamente no troço entre a urbanização da 
Quinta da Parreirinha na Bobadela e o Adeião em 
Santa Iria de Azóia (Aqueduto do Alviela e 
Aqueduto do Tejo), conforme definido no Anexo I 
(Traçado previsto para a execução e respetivo 
enquadramento na envolvente) ao presente 
Protocolo, que dele faz parte integrante para todos 
os efeitos. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Compromissos da CML) 

 
Para efeitos do presente Protocolo, a CMLoures 
compromete-se a: 
 
a) Submeter à análise e aprovação da EPAL, 

através dos seus Serviços Técnicos, todos os 
projetos de execução dos percursos pedonais 
e cicláveis nas áreas indicadas na Cláusula 
anterior, compreendendo, designadamente, 
trabalhos de escavações, movimentos de 
terras, aterros, construção de pontes, muros 
de gabiões ou betão armado. A CMLoures 
reconhece que as soluções a implementar 
deverão ter um cariz superficial, sem 
profundas modelações ou ocupações de 
terreno; 

 
b) Submeter a análise e aprovação da EPAL 

todos os aspetos relacionados com a 
montagem do estaleiro ou de quaisquer 
infraestruturas de apoio, bem como 
disponibilizar a informação detalhada 
relativamente a todo o equipamento que será 
utilizado à realização dos trabalhos objeto do 
presente Protocolo; 

 
c) Executar os percursos pedonais e cicláveis, 

por trechos, em virtude da extensão e tempos 
de execução expectáveis, de acordo com o 
traçado e as condições técnicas que serão 
previamente aprovadas pela EPAL, incluindo 
nesta aprovação os materiais e quaisquer 
trabalhos, sejam de que natureza forem, nas 
áreas abrangidas pelo presente Protocolo; 

 
 
 
 
 

d) Proceder à execução da faixa de circulação 
dos percursos pedonais e cicláveis nas áreas 
indicadas na Cláusula 1.ª e no Anexo I, bem 
como de acordo com um perfil tipo, melhor 
identificado no Anexo II ao presente Protocolo; 

 
e) Proceder, em simultâneo com a realização dos 

trabalhos respeitantes à execução da faixa de 
circulação dos percursos pedonais e cicláveis, 
nos termos das alíneas anteriores e respetivos 
anexos, à desmatação da vegetação natural 
existente, por trechos, nas demais áreas na 
posse da EPAL nos termos do Anexo I ao 
presente Protocolo; 

 
f) Proceder à colocação de marcos tipo “EPAL” 

(a fornecer por esta), com vista ao reforço da 
delimitação da extrema da(s) faixa(s) da 
EPAL; 

 
g) Suportar todos os encargos decorrentes da 

realização e da manutenção dos percursos 
pedonais e cicláveis, bem como das 
infraestruturas a estes associadas, por si ou 
através de patrocínios que angarie para o 
efeito; 

 
h) Garantir à EPAL, ou a quem por esta for 

indicado, o pleno exercício dos direitos desta 
sobre as áreas objeto do presente Protocolo, 
incluindo os direitos de acesso e de utilização 
das faixas e respetivos órgãos, no âmbito da 
atividade de exploração, manutenção, 
vigilância ou demais atividades associadas; 

 
i) Para efeitos do disposto na alínea anterior, é 

reconhecido à EPAL o direito à execução de 
quaisquer trabalhos que venham a ser 
necessários nas áreas objeto do presente 
Protocolo, dos quais, sempre que possível, 
informará previamente a CMLoures, para que 
esta possa informar a população, prévia e 
posteriormente à realização das intervenções; 

 
j) Garantir que, durante e após a intervenção, 

estará sempre salvaguardada a integridade 
estrutural dos Aquedutos e das infraestruturas 
operacionais conexas, enquanto estes se 
mantiverem como estruturas operacionais do 
sistema de abastecimento da EPAL; 

 
k) Projetar e executar a sinalética de informação 

e de sinalização necessárias à utilização dos 
percursos, nomeadamente, mas sem exclusão 
de outras, por razões de salvaguarda da 
saúde pública, em virtude da necessidade de 
proteção da qualidade de água para consumo 
humano, deverá também ser colocada 
sinalética interditando a presença de animais 
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domésticos na ciclovia e no percurso pedonal. 
No que respeita às zonas adjacentes ao 
Aqueduto do Alviela, esta interdição da 
presença de animais domésticos naquelas 
áreas manter-se-á até que ocorra a 
desativação deste Aqueduto, após o que a sua 
presença poderá vir a ser permitida; 

 
l) Projetar e executar as necessárias 

interligações entre os percursos pedonais e 
cicláveis com a rede viária; 

 
m) Assegurar a manutenção dos percursos 

pedonais e cicláveis e das infraestruturas a 
estes associadas, através da execução das 
reparações necessárias ao seu bom estado de 
conservação, bem como assegurar as 
melhores condições de segurança para a sua 
normal fruição, para o que deverá obter a 
prévia concordância da EPAL, no que respeita 
à escolha dos materiais a aplicar, bem como 
de quaisquer implantações a realizar na área 
afetada pelo presente Protocolo, quando as 
mesmas alterem as condições inicialmente 
aprovadas; 

 
n) Assegurar a limpeza e o corte periódico de 

vegetação, nos termos identificados na alínea 
e) da presente cláusula, sempre que se 
justifique, ou sempre que a EPAL venha a 
considerar necessária a sua execução, 
devendo neste último caso transmitir tal 
necessidade à CMLoures comprometendo-se 
esta última a proceder à realização dos 
trabalhos de limpeza em prazo razoável; 

 
o) Assumir todos e quaisquer encargos ou a 

execução direta da reconstrução parcial ou 
total dos percursos pedonais e cicláveis e dos 
equipamentos e materiais a estes afetos 
(incluindo a sinalética de informação e de 
sinalização), caso tal venha a revelar-se 
necessário em consequência da efetivação de 
trabalhos de manutenção ou exploração 
inerentes à prestação do serviço público de 
abastecimento, por parte da EPAL, nos casos 
e condições previstos na alínea e) da cláusula 
seguinte; 

 
p) Assegurar que a execução dos trabalhos dos 

percursos pedonais e cicláveis não prejudicará 
a existência de quaisquer ecossistemas em 
presença e que não afetará a integridade 
biofísica e paisagística do meio; 

 
q) Submeter à fiscalização da EPAL a execução 

das obras de construção dos percursos, bem 
como as intervenções de manutenção ou de 
qualquer outra espécie na área abrangida pelo 
presente Protocolo; 

r) Suportar os prejuízos que resultem para a 
EPAL, bem como para terceiros, da execução 
das obras de construção dos percursos ou da 
sua manutenção e exploração, obrigando-se, 
nesse caso, a executar imediatamente e por 
sua conta, todos os trabalhos necessários à 
reparação de tais prejuízos; 

 
s) Responsabilizar-se pelos danos ou prejuízos, 

que venham a ser sofridos por terceiros 
utilizadores dos percursos pedonais e/ou 
cicláveis, em resultado da eventual rotura ou 
anomalia das infraestruturas da EPAL; 

 
t) Desenvolver todos os esforços ao seu alcance 

e, de um modo geral, cooperar com a EPAL 
na implementação, promoção e divulgação do 
projeto e obra objeto do presente Protocolo; 

 
u) Submeter à aprovação prévia da EPAL a 

utilização de quaisquer produtos químicos, 
fertilizantes ou contaminantes nas áreas 
objeto do presente Protocolo, ou conexas, 
para salvaguarda da qualidade da água dos 
Aquedutos do Alviela e do Tejo; 

 
v) Assegurar a vigilância dos percursos pedonais 

e cicláveis, nos termos do projeto aprovado 
pela EPAL; 

 
x) Notificar a EPAL do início das obras de 

construção dos percursos e dos trabalhos de 
desmatação da vegetação natural existente, 
com a antecedência mínima de quinze dias, 
contados da data de início dos trabalhos. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Compromissos da EPAL) 

 
Para efeitos do presente Protocolo, a EPAL 
compromete-se a: 
 
a) Acompanhar a elaboração e a aprovação dos 

projetos de execução a cargo da CMLoures; 
 
b) Autorizar a construção dos percursos 

pedonais e cicláveis projetados pela 
CMLoures, nas áreas na posse da EPAL, de 
acordo com as condições técnicas aferidas 
pelos Serviços Técnicos da EPAL e que 
venham a ser aprovados por esta última; 

 
c) Permitir a colocação da sinalética de 

informação e da sinalização necessárias à 
utilização dos percursos, nos termos da alínea 
k) da Cláusula Segunda; 
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d) Permitir à CMLoures a execução dos trabalhos 
de manutenção dos percursos, das 
infraestruturas afetas aos mesmos, bem como 
de todos os trabalhos de desmatação e 
limpeza das demais áreas na posse da EPAL, 
nos termos do Anexo l ao presente Protocolo; 

 
e) Garantir que a circulação nos percursos não 

sofre interrupção, exceto (i) quando tal venha 
a revelar-se necessário, por motivo de 
manutenção ou exploração inerentes à 
prestação do serviço público de 
abastecimento, devendo estes trabalhos, na 
medida do possível, ter lugar com o menor 
prejuízo possível para a circulação nos 
percursos e respetivas instalações, e serem 
comunicados antecipadamente, sempre que 
possível, nos termos da alínea o) da Cláusula 
Segunda ou (ii) por motivo que não lhe seja 
imputável; 

 
f) Apreciar, em prazo razoável, o(s) projeto(s) de 

execução dos percursos pedonais e cicláveis 
apresentado(s) pela CMLoures, bem como 
autorizar os materiais a aplicar na construção 
e na manutenção dos percursos, bem como 
quaisquer intervenções a realizar na área 
afetada pelo presente Protocolo; 

 
g) Apreciar qualquer pedido de autorização 

efetuado pela CMLoures, no que respeita à 
realização de qualquer escavação, 
movimentos de terras, aterro, construção de 
pontes, muros de gabiões ou betão armado, 
bem como os pedidos respeitantes à 
colocação de qualquer estaleiro ou 
infraestrutura de apoios à realização da obra e 
utilização de qualquer máquina ou 
equipamento necessário à realização do 
estabelecimento dos percursos pedonais e 
cicláveis; 

 
h) Acompanhar as obras de execução do projeto 

aprovado e da respetiva manutenção ou 
quaisquer outras intervenções tendo em conta 
a salvaguarda, por um lado, do superior 
interesse no abastecimento de água em 
quantidade e qualidade às populações e, por 
outro lado, de qualquer ecossistema em 
presença e da integridade biofísica e 
paisagística do meio; 

 
i) Cooperar com a CMLoures na implementação, 

promoção e divulgação do projeto e obra 
objeto do presente Protocolo; 

 
j) Desenvolver ações de sensibilização à 

comunidade no âmbito do valor patrimonial e 
cultural dos Aquedutos. 

Cláusula Quarta 
(Interesse público) 

 
1. O compromisso assumido na alínea e) da 

cláusula anterior fica expressamente afastado 
quando se revele essencial à EPAL a 
utilização da área ocupada pelos percursos, 
para a prossecução do interesse público e 
inerente melhoria ou alargamento da rede de 
abastecimento. 

 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, 

durante o período de vigência do Protocolo, a 
EPAL reservar-se-á o direito de - em qualquer 
momento e por razões de segurança e de 
manifesto interesse público, que lhe caberá 
isoladamente analisar e assegurar, 
nomeadamente, relacionadas com o estado 
das infraestruturas (Aquedutos do Alviela e 
Tejo) - impedir, suspender ou reduzir a 
utilização de qualquer área abrangida pelo 
presente Protocolo. 

 
3. Em qualquer um dos casos previstos nos 

números anteriores, nem a CMLoures, nem 
qualquer terceiro, poderá exigir da EPAL o 
pagamento de qualquer contrapartida, seja a 
que título for, reconhecendo, assim, a natural 
prevalência do interesse público em causa 
prosseguido pela EPAL. 

 
4. Nos casos previstos nos números 1 e 2 da 

presente Cláusula, a EPAL, sempre que 
possível, notificará previamente a CMLoures. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Calendarização) 

 
Os percursos pedonais e cicláveis, os 
equipamentos a estes afetos, e a desmatação da 
vegetação natural existente, devem ser realizados 
pela CMLoures o mais brevemente possível, sem 
prejuízo do cumprimento da tramitação 
procedimental legal inerente à realização dos 
mesmos. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Resolução) 

 
1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula Quarta, 

o incumprimento por qualquer uma das Partes 
dos compromissos assumidos pelas mesmas 
nas Cláusulas Segunda e Terceira, previstos 
no presente Protocolo, confere à outra Parte o 
direito de resolver o presente Protocolo, desde 
que a situação de incumprimento comprovado 
se mantenha durante 60 (sessenta) dias após 
a comunicação da parte não inadimplente para 
regularização do incumprimento. 
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2. No caso de resolução pela EPAL, com 
fundamento em incumprimento nos termos 
previstos no número anterior, a CMLoures 
constitui-se na obrigação de repor os terrenos 
no estado anterior à data da celebração do 
presente Protocolo, se tal lhe for solicitado. 

 
3. No caso de resolução pela CMLoures, com 

fundamento em incumprimento nos termos 
previstos no número um anterior, a EPAL 
deverá ressarci-la em montante equivalente às 
despesas comprovadamente suportadas, com 
a projeção e a execução dos percursos 
pedonais e cicláveis, deduzido das 
depreciações decorrentes do prazo decorrido, 
se tal lhe for solicitado. 

 
4. Para efeitos do disposto nos números 

anteriores, cabe à CMLoures e à EPAL 
acompanhar, em conjunto, o cumprimento do 
presente Protocolo, conferindo desde já cada 
uma das Partes reciprocamente à outra os 
poderes necessários para o efeito. 

 
 

Cláusula Sétima 
(Eficácia e Vigência) 

 
Sem prejuízo do disposto anterior, o presente 
Protocolo produz efeitos a partir da data da sua 
assinatura e vigorará por um período inicial de 12 
(doze) anos, automaticamente prorrogável por 
períodos iguais e sucessivos, exceto se for 
denunciado por qualquer uma das Partes, através 
de carta registada com aviso de receção e com a 
antecedência mínima de 2 (dois) meses 
relativamente à data de termo do prazo inicial ou 
das eventuais renovações. 

 
 
 

Cláusula Oitava 
(Alterações) 

 
Toda e qualquer alteração ou aditamento ao 
presente Protocolo exige a forma escrita e o 
acordo de ambas as Partes. 

 
 
 

Cláusula Nona 
(Articulação com o projeto de construção do 

Oleoduto Aveiras-Portela) 
 

1. Numa primeira fase a execução do disposto 
no presente protocolo é apenas aplicável às 
faixas do Aqueduto do Tejo. 

 
 

2. A execução do protocolo nas faixas de 
respeito do Aqueduto do Alviela fica 
dependente da sua compatibilização com a 
existência no local de uma infraestrutura de 
transporte de combustível e com as regras 
que vierem a ser estabelecidas pela entidade 
responsável pela sua construção e 
exploração. 

 
 

Cláusula Décima 
(Comunicações entre as Partes) 

 
Para efeitos do presente Protocolo, as Partes 
desde já acordam que quaisquer comunicações 
serão realizadas por intermédio das pessoas infra 
indicadas, e através dos endereços e meios de 
contactos que a seguir se identificam: 
 
 
Pela CMLoures: 
 
• _____________ (Nome) 
 

• _______________ (Função) 
 

• ______________ (Morada profissional) 
 

• _______________ (Telefone) 
 

• _______________ (Fax) 
 

• _________________ (E-mail) 
 
 
Pela EPAL: 
 
• ____________ (Nome) 
 

• _______________ (Função) 
 

• _____________ (Morada profissional) 
 

• ______________ (Telefone) 
 

• ______________ (Fax) 
 

• ________________ (E-mail) 
 
 

Cláusula Décima-Primeira 
(Anexos) 

 
Fazem parte integrante do presente Protocolo, 
para todos os efeitos, os seguintes Anexos 
 
Anexo 1 - Traçado previsto para execução e 
respetivo enquadramento na envolvente; 
 
Anexo II - Perfil tipo da solução a considerar 
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O presente protocolo, elaborado em duplicado, 
será assinado e rubricado pelos outorgantes, 
destinando-se um exemplar a cada um deles. 

 
Loures, aos … dias do mês de ………de ……. 

 
Pelo Município de Loures 

 
Bernardino José Torrão Soares, 

Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
 
 

Pela EPAL 
Empresa Portuguesa das Águas Livres, S.A. 

 
Luísa Maria Branco dos Santos Mota Delgado, 

Vogal do Conselho de Administração 
 
 

José Manuel Leitão Sardinha, 
Presidente do Conselho de Administração 
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(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Processo n.º 65318/LA/E/OR 
A. J. Feijão - Estuques, Lda. 
Proposta de isenção do cumprimento da totalidade 
dos lugares de estacionamento exigíveis por via 
do PDM, designadamente 8 (oito) lugares de 
estacionamento privativos (Rua Combatentes da 
Grande Guerra, n.º 7, Sacavém, União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho), nos 
termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 515/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 119 e 120, e o despacho do Sr. Diretor 
do DPGU, a fl. 124; 

 
B. Que a dotação de lugares de estacionamento 

em questão se reporta à construção de edifício 
em terreno inserido no tecido urbano 
consolidado de Sacavém, presentemente com 
uma construção devoluta e degradada; 
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C. Que a construção preconizada se insere no 
núcleo antigo de Sacavém, onde quer as 
tipologias do edificado, quer a morfologia do 
suporte urbano, não permitem acolher os 
lugares de parqueamento em questão; 

 
D. Que a intervenção preconizada, apesar de não 

servir a ampliação da dotação de 
parqueamento automóvel, assume papel 
positivo relevante, na medida em que contribui 
para a inversão da degradação do tecido 
construído do núcleo antigo de Sacavém; 

 
E. O parecer favorável da União das Freguesias 

de Sacavém e Prior Velho a fl. 123. 
 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 65.318/LA/E/OR, em nome de A. J. 
Feijão - Estuques, Lda., que se refere ao 
licenciamento de construção, para uso 
habitacional, na Rua Combatentes da Grande 
Guerra, n.º 7, em Sacavém, na União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho, ao abrigo 
da exceção prevista nos termos do n.º 3 do artigo 
150.º do Regulamento do PDM, conjugado com o 
artigo 33.º do RMEU, aprovar: 
 
A isenção do cumprimento da totalidade dos 
lugares de estacionamento exigíveis por via do 
PDM, designadamente 8 (oito) lugares de 
estacionamento privativos. 
 
… 

 
Loures, 28 de agosto de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata e os votos a 
favor das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 
pela Coligação Democrática Unitária) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo n.º 66285/URB_L_E/2018 
Linda Vitória Louro Carvalho Pereira 
Proposta de isenção do cumprimento da totalidade 
dos lugares de estacionamento exigíveis por via 
do PDM, designadamente 3 (três) lugares de 
estacionamento privativos (Rua da Fontainha, n.º 
5, Rua da Boavista n.º 4 e Rua Nova da Arroteia, 
n.º 9, em Bemposta, Freguesia de Bucelas), nos 
termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 516/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

no documento E/82024/2019, e o despacho do 
Sr. Diretor do DPGU, no documento 
E/88924/2019; 

 
B. Que a dotação de lugares de estacionamento 

em questão se reporta à legalização de 
alterações realizadas em edifício anterior a 
1951, localizado em área urbana consolidada 
na Bemposta; 

 
C. Que a construção em questão, quer pelas 

características do lote e do edificado, quer a 
morfologia do suporte urbano, não permite 
acolher os lugares de parqueamento que 
decorreriam dos parâmetros estabelecidos no 
regulamento do PDM; 

 
D. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 

Bucelas no documento E/82024/2019. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 662851URB_L_E/2018, em nome de 
Linda Vitória Louro Carvalho Pereira, que se refere 
ao licenciamento de construção, para uso 
habitacional, na Rua da Fontainha, n.º 5, Rua da 
Boavista n.ºs 4 e 15 e Rua Nova da Arroteia, n.º 9, 
na Bemposta, na Freguesia de Bucelas, ao abrigo 
da exceção prevista nos termos do n.º 3 do artigo 
150.º do Regulamento do PDM, conjugado com o 
artigo 33.º do RMEU, aprovar: 
 
A isenção do cumprimento da totalidade dos 
lugares de estacionamento exigíveis por via do 
PDM, designadamente 3 (três) lugares de 
estacionamento privativos. 
 
… 
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Loures, 4 de setembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE TAXAS 
 

Processo n.º 64080/LA/E/N 
Novos Seniores - Cooperativa de Solidariedade 
Social, CRL 
Proposta de isenção do pagamento da taxa 
relativa à prorrogação do prazo de licença de 
obras (Rua dos Arneiros, 15 a 15-B, Santo Antão 
do Tojal, União das Freguesias de Santo Antão e 
São Julião do Tojal), nos termos das informações 
dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 514/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fl. 650; 
 
B. Que a requerente demonstra, pelos estatutos 

apresentados (fls. 638 a 641) ser uma 
cooperativa de solidariedade social, 
equiparada a Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS), que lhe confere 
enquadramento nas situações previstas no n.º 
1 do artigo 5.º do Regulamento da Tabela de 
Taxas, passíveis de isenção do pagamento de 
taxas; 

 
C. Que as taxas em questão se reportam ao 

licenciamento de obras para instalações onde 
a instituição prosseguirá a sua atividade 
estatutária. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, relativamente ao processo 
n.º 64.080/LA/E/N, em nome de Novos Seniores - 
Cooperativa de Solidariedade Social, CRL, sita na 
Rua dos Arneiros, n.ºs 15, 15A e 15B, em Santo 
Antão do Tojal, na União das Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal, aprovar: 

A isenção do pagamento da taxa relativa à 
prorrogação do prazo de licença de obras, prevista 
no art.º 28.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, num total de 2.312,00 € (dois 
mil e trezentos e doze euros). 
 
… 

 
Loures, 28 de agosto de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 47030/OM 
Toponímia de Camarate 
Proposta de atribuição de denominações 
toponímicas para arruamentos no Bairro de 
Santiago e Bairro de São João, em Camarate, 
União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 518/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 14; 
 
B. Que os topónimos agora propostos visam 

homenagear personalidades relevantes no 
panorama local, que no passado recente se 
destacaram na intervenção no movimento 
associativo e, realçando-se, num dos casos, a 
dedicação à reconversão e legalização do 
Bairro da Quinta dos Matos Pequenos e, 
noutro caso, a dedicação à vida autárquica 
como eleito na Assembleia de Freguesia de 
Camarate e como Presidente da Junta de 
Freguesia de Camarate durante vários 
mandatos; 

 
C. Que a atribuição dos topónimos, agora 

propostos, mereceram aprovação da Junta da 
União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, na sua reunião, realizada em 29-04-
2019. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar para as localidades do Bairro de Santiago 
e Bairro de São João, em Camarate, na União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, a 
atribuição da designação de: 
 
1. Rua Maria Manuela Henriques Marona, ao 

troço viário com início nas ruas do Quinto 
Centenário e Doutor Gilberto Lindim Ramos e 
Avenida Amílcar Cabral, e termo nas ruas 
Francisco José da Silva e Almeida, Forças 
Armadas e Particular; 

 
2. Rua Francisco José da Silva e Almeida, ao 

troço viário com início nas ruas das Forças 
Armadas, Particular e Maria Manuela 
Henriques Marona e termo na Alameda das 
Comunidades e Avenida Amílcar Cabral. 

 
… 

 
Loures, 27 de agosto de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua Maria Manuela Henriques Marona 
Início: Rua do Quinto Centenário, Rua Doutor 
Gilberto Lindim Ramos e Avenida Amílcar Cabral 
Termo: Rua Francisco José da Silva e Almeida, 
Rua das Forças Armadas e Rua Particular 
 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua Francisco José da Silva e Almeida 
Início: Rua das Forças Armadas, Rua Particular e 
Rua Maria Manuela Henriques Marona 
Termo: Alameda das Comunidades e Avenida 
Amílcar Cabral 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 

Processo n.º 31839/OM-D 
Toponímia de Camarate 
Proposta de atribuição de denominações 
toponímicas para rotundas no Bairro das Loureiras 
e em Camarate, União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 519/2019 

 
Considerando: 
 
A. A Junta de Freguesia da União das 

Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
na sua reunião ordinária, realizada em 06-05-
2019, deliberou propor ao Município de Loures 
a atribuição de topónimos a diversas rotundas 
da Freguesia; 

 
B. O topónimo proposto “Rotunda de São Pedro” 

pretende valorizar uma das quintas mais 
emblemáticas de Camarate; 

 
C. O topónimo proposto de “Rotunda dos 

Bombeiros Voluntários” pretende homenagear 
os homens e mulheres que se dedicam ao 
lema “Vida por Vida”; 

 
D. O topónimo proposto de “Rotunda Mário de Sá 

Carneiro” visa homenagear o destacado poeta 
que residiu em Camarate, em parte 
substancial do seu curto período de vida, e 
está junto à escola EB 2,3 com o mesmo 
nome; 

 
E. As propostas de designação de “Rotunda de 

São Pedro”, “Rotunda dos Bombeiros 
Voluntários de Camarate” e “Rotunda de Mário 
Sá Carneiro” foram apreciadas pelos serviços 
no âmbito do processo n.º 31839/OM-D, tendo 
obtido parecer favorável nos termos da 
informação a fl. 937 e despacho do Sr. Diretor 
do DPGU. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere aprovar, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e no Regulamento Municipal de Toponímia e 
Numeração de Polícia em vigor, a atribuição das 
designações: 
 
Na localidade do Bairro das Loureiras: 
 
1. “Rotunda de São Pedro” 
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ao troço viário com início na Rua dos Bombeiros 
Voluntários; Estrada de Fetais; Rua do Ferro e 
termo na Rua dos Bombeiros Voluntários; Estrada 
dos Fetais; Rua do Ferro; 
 
2. “Rotunda dos Bombeiros Voluntários de 

Camarate” 
 
ao troço viário com início na Rua dos Bombeiros 
Voluntários e termo na Rua dos Bombeiros 
Voluntários. 
 
 
Na localidade de Camarate: 
 
1. “Rotunda Mário de Sá Carneiro” 
 
ao troço viário com início na Rua Maria Deolinda 
Gomes Ferreira; Rua Eduardo Augusto Pinto; Rua 
Deficientes das Forças Armadas e termo na Rua 
Maria Deolinda Gomes Ferreira; Rua Eduardo 
Augusto Pinto; Rua Deficientes das Forças 
Armadas. 
 
… 

 
Loures, 3 de setembro de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 

Bairro das Loureiras 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rotunda de São Pedro 
 
Início: Rua dos Bombeiros Voluntários; Estrada 
de Fetais; Rua do Ferro 
Termo: Rua dos Bombeiros Voluntários; Estrada 
dos Fetais; Rua do Ferro 
 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rotunda dos Bombeiros Voluntários 
 
Início: Rua dos Bombeiros Voluntários 
Termo: Rua dos Bombeiros Voluntários 
 
 
 
 
 
 

Camarate 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rotunda Mário de Sá Carneiro 
 
Início: Rua Maria Deolinda Gomes Ferreira; Rua 
Eduardo Augusto Pinto; Rua Deficientes das 
Forças Armadas 
Termo: Rua Maria Deolinda Gomes Ferreira; Rua 
Eduardo Augusto Pinto; Rua Deficientes das 
Forças Armadas 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de transferência de verbas para 
entidades dinamizadoras de atividades de 
enriquecimento curricular - pagamento da 1.ª 
tranche do ano letivo de 2019/2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 520/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 

144/2008, de 28 de julho, em especial ao 
determinado no seu artigo 12.º, o qual 
estabelece o quadro de transferência de 
atribuições e competências para os Municípios 
em matéria de Educação, em 16 de setembro 
de 2008 foi celebrado o Contrato de Execução 
entre o Ministério da Educação e a Câmara 
Municipal de Loures; 

 
B. Este Contrato de Execução, na sua cláusula 

primeira, alínea b), transfere para o Município 
de Loures a competência de prossecução das 
atividades de enriquecimento curricular no 1.º 
Ciclo do Ensino Básico; 

 
C. O Decreto-Lei n.º 169/2015, de 24 de agosto e 

a Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, do 
Gabinete do Ministro da Educação e Ciência, 
definem as autarquias locais como uma das 
entidades promotoras das atividades de 
enriquecimento curricular no 1.º ciclo do 
Ensino Básico; 
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D. O Programa de Enriquecimento Curricular, no 
1.º Ciclo do Ensino Básico Público, nas 
Escolas do Município de Loures, é dinamizado 
pelas entidades que se constituíram como 
parceiras diretas do Município no 
desenvolvimento deste programa, para o ano 
letivo de 2019/2020; 

 
E. O valor total da verba da 1.ª tranche a 

transferir para os parceiros dinamizadores das 
Atividades de Enriquecimento Curricular é 
aferido pelos dados Inerentes à 3.ª tranche de 
2018/2019. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, 
aprovar a transferência de verbas referentes ao 
pagamento da 1.ª tranche, nos moldes previstos 
na informação n.º 328/DIPE-ASE/HG, de 
21.08.2019, que se encontra em anexo, às 
entidades dinamizadoras de Atividades de 
Enriquecimento Curricular, num total de 
305.750,21 € (trezentos e cinco mil, setecentos e 
cinquenta euros e vinte e um cêntimos). 

 
 

Loures, 4 de setembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 

Associações de Pais e Encarregados de 
Educação e outras 
 

Entidade Contribuinte Verba 
a transferir 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
dos alunos 
da Escola Básica Integrada 
da Bobadela 

 
 

509368212 

 
 
 
 

5.146,82 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
dos Alunos da Escola Básica 1 n.º 1 
da Bobadela 

 
 

505293447 

 
 
 

4.115,03 € 
Associação 
de Pais/Encarregados de Educação 
da Escola do Ensino Básico 
do 1º Ciclo 
n.º 3 da Bobadela 

 
 

504949853 

 
 
 
 

3.593,06 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do Agrupamento 
General Humberto Delgado 

 
505426390 

 
 
 

17.467,63 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Básica 1,2,3 
de Bucelas 

 
503670910 

 
 
 

8.715,60 € 
Associação de País 
e Encarregados de Educação 
do Núcleo Escolar de Fanhões 

 
503965685 

 
 

4.855,49 € 

APEEFS - Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola EB1/Jl da Fonte Santa 

 
509065686 

 
 

12.175,13 € 
Bússola da Brincadeira 
Associação de Pais 

509497810  
11.434,69 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
e Jardim de Infância 
do Infantado - Loures 

 
 

503845531 

 
 
 
 

13.680,34 € 
Associação A.P.A.D.L. 
(Associação de Pais 
da EB A-das-Lebres) 

 
514036206 

 
 

3.423,12 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Primária n.º 3 de Loures 

 
503058793 

 
 

11.119,07 € 
Associação de Pais  
da Escola E.B, 1, n.º 1 
de Santo Antão do Tojal, Loures 

 
504076116 

 
 

2.063,58 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Básica n.º 1 
de São Julião do Tojal 

 
505198908 

 
 
 

6.348,56 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola EB1/Jardim de Infância 
da Portela 

 
504927493 

 
 
 

13.753,18 € 
Sítio da Bela Vista 
Associação de Pais e Encarregados 
de Educação 

 
508613418 

 
 

4.467,05 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
das Escolas EB1/JI 
da Portela da Azóia 

 
508384320 

 
 
 

5.086,13 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação da 
Escola EB1/JI Alto da Eira 

 
501926712 

 
 

7.016,18 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola EB1 da Covina 

 
507602838 

 
 

4.649,13 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Básica de Via Rara 

 
504447050 

 
 

5.583,81 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico 
n.º 4 de São João da Talha 

 
 

503389684 

 
 
 
 

26.049,70 € 
Associação de Pais 
do Agrupamento de Escolas 
Eduardo Gageiro 

 
504183397 

 
 

31.196,54 € 
A.E.C. 
Associação Escola Comvida 

508265339  
28.598,83 € 

Associação Nacional 
de Educação Artística e Cultural - 
Conservatório d’Artes de Loures 

 
501422692 

 
 

14.093,06 € 
Total 244.631,73 € 

 
 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social 
 

Entidade Contribuinte Verba 
a transferir 

Jardim de Infância O Nosso Mundo 501354760 8.557,80 € 
Centro Popular Infantil Nascer do Sol 501391509 4.115,03 € 
Associação Cantinho da Pequenada 503666602 3.301,73 € 
Associação “O Saltarico” 501400206 18.050,29 € 
Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos 
de São Julião doTojal 

 
503180360 

 
 

1.687,28 € 
Centro Social Paroquial 
de São Pedro de Lousa 

501683755  
5.729,47 € 

Associação Dr. João dos Santos 503045020 5.280,35 € 
Total 46.721,95 € 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de aprovação dos Protocolos de 
Fornecimento de Refeições Escolares a alunos do 
1.º Ciclo do Ensino Básico - anos letivos de 
2016/2017 e 2017/2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 523/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures, no âmbito do 

Despacho n.º 22551/05, de 25/10, do 
Ministério da Educação, apresentou 
candidatura ao Programa de Generalização do 
Fornecimento de Refeições Escolares para os 
alunos do 1.º ciclo do ensino básico; 

 
B. A candidatura apresentada e o programa 

foram, à data, submetidos e aprovados pelo 
Executivo Municipal, considerando que o 
mesmo correspondia aos interesses 
municipais; 

 
C. A DGEstE submeteu à consideração do 

Município a aceitação dos Protocolos de 
Fornecimento de Refeições Escolares a 
alunos do 1.º ciclo do ensino básico referentes 
aos anos letivos 2016/2017 e 2017/2018. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto na alínea hh) do n.º 1 do artigo 
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar os Protocolos de 
Fornecimento de Refeições Escolares a alunos do 
1.º ciclo do ensino básico referentes aos anos 
letivos 2016/2017 e 2017/2018. 

 
 

Loures, 4 de setembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

DIREÇÃO-GERAL 
DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 

E MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

Protocolo 
de Fornecimento de Refeições Escolares 

a crianças da Educação Pré-escolar/ 
alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 
Considerando que as refeições escolares às 
crianças do pré-escolar e aos alunos do 1.º ciclo 
do ensino básico constituem matéria da 
competência dos Municípios de acordo com o 
disposto no Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de 
dezembro, e na Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro; 
 
Considerando que de acordo com o estipulado no 
Regulamento do Programa de Generalização do 
Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico, publicado no anexo 
IV do Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, 
os municípios podem realizar parcerias que 
permitam assegurar o serviço de refeições através 
da celebração de protocolos em termos que 
protejam os direitos e deveres de cada uma das 
partes. 
 
 
É celebrado o presente protocolo entre: 
 
A Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 
(DGEstE), com o número de identificação de 
pessoa coletiva n.º 600086020, representada por 
Maria Manuela Pastor Faria, Diretora-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares, como primeiro 
outorgante 
 
e 
 
o Município de Loures, com o número de pessoa 
coletiva n.º 501294996, com sede nos Paços do 
Concelho - Praça da Liberdade, através do seu 
órgão executivo, Câmara Municipal de Loures, 
aqui representada pelo 
Senhor Presidente da Câmara, Bernardino José 
Torrão Soares, adiante designado Segundo 
Outorgante. 
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Cláusula primeira 
(Objeto do Protocolo) 

 
O presente protocolo tem por objeto o 
estabelecimento dos termos e condições em que 
os outorgantes se comprometem a garantir o 
fornecimento de refeições a crianças da educação 
pré-escolar e aos alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico (1.º CEB), através dos refeitórios das 
escolas de 2.º e 3.º ciclos do ensino básico ou do 
ensino secundário, nas instalações indicadas e 
nos termos do anexo I, que dele faz parte 
integrante. Os Agrupamentos de Escolas que 
constam no referido anexo poderão ser 
atualizados com a devida fundamentação. 

 
 

Cláusula segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
A DGEstE, através dos agrupamentos de escolas 
e escolas não agrupadas, que constam do anexo I 
(5), compromete-se a: 
 
1. Fornecer refeições equilibradas, sendo 

cumpridas todas as normas e procedimentos 
exigidos no âmbito da qualidade, higiene e 
segurança alimentar, nomeadamente os 
estipulados pela circular n.º 
3/DSEEAS/DGE/2013, de 2 de agosto, da 
Direção Geral da Educação - “Orientações 
sobre ementas e refeitórios escolares - 
2013/2014”. 

 
2. Prestar o serviço de refeições às horas 

estabelecidas (3) nas instalações 
determinadas (4) aos alunos e crianças (2) 
dos estabelecimentos de educação e ensino 
(1) referidos no anexo I, durante o ano letivo, 
de acordo com o calendário escolar. 

 
3. Disponibilizar as refeições ao preço unitário 

estabelecido contratualmente com o 
fornecedor de refeições confecionadas, 
conforme consta no anexo 1. 

 
4. As verbas recebidas pelos agrupamentos de 

escolas ou escolas não agrupadas, inerentes 
ao pagamento das refeições encomendadas, 
são entregues, pelos mesmos, diretamente à 
DGEstE. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cláusula terceira 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
O Município de Loures através da Câmara 
Municipal, compromete-se a: 
 
1. Subsidiar o valor das refeições escolares dos 

alunos dos escalões A e B, bem como o 
diferencial entre o preço real das refeições e o 
valor a pagar pelos alunos, de acordo com o 
definido no Despacho Anual da Ação Social 
Escolar, conforme referência no anexo 1. 

 
2. Responsabilizar-se pelo pagamento mensal do 

valor a subsidiar, conforme é referido no ponto 
anterior, respeitante às refeições 
encomendadas pelos alunos e crianças (2) 
dos estabelecimentos de educação e ensino, 
referidos no anexo 1. 

 
3. O pagamento referido no ponto 2 é efetuado 

mediante a apresentação de faturas, a 
disponibilizar na aplicação REVVASE, pela 
DGESTE, através de transferência bancária 
para o NIB (078101120112001149884). 

 
4. Responsabilizar-se pelo pagamento das 

dívidas, por parte das famílias, às Unidades 
Orgânicas, que não tenham sido saldadas até 
ao final do ano letivo, sendo este pagamento 
feito, diretamente, à respetiva Unidade 
Orgânica, que por sua vez, deverá informar a 
Câmara Municipal, até ao dia 10 do mês 
seguinte, da lista de devedores. 

 
5. Disponibilizar, se necessário, a listagem 

nominativa dos alunos beneficiários da ação 
social escolar por estabelecimento de ensino 
aos agrupamentos de escolas ou escolas não 
agrupadas para possibilitar o registo das 
refeições encomendadas e consumidas na 
aplicação REVVASE. 

 
 

Cláusula quarta 
(Situações Omissas) 

 
As situações omissas serão resolvidas por acordo 
entre os outorgantes. 

 
 

Cláusula quinta 
(Vigência) 

 
1. O presente protocolo tem efeitos a partir de 1 

de setembro de 2016, sendo renovado 
automaticamente para os anos letivos 
seguintes. 
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2. O presente protocolo pode ser denunciado por 
qualquer dos outorgantes, justificadamente e 
por escrito, com a antecedência mínima de 60 
dias. 

 
3. Em face de circunstâncias supervenientes, 

designadamente por motivos de variação 
significativa do número de utentes e de 
atividades desenvolvidas, por alterações 
legislativas ou decorrentes do contrato de 
fornecimento estabelecido com a empresa 
prestadora do serviço de refeições, em função 
de outras comparticipações financeiras 
(públicas ou privadas) destinadas a prosseguir 
os objetivos propostos, a vigência do protocolo 
poderá depender de revisão dos termos 
acordados entre os outorgantes. 

 
 
Por estarem de acordo com o presente 
clausulado, vai o mesmo ser assinado em 
duplicado, ficando um exemplar na posse de cada 
outorgante, extraindo-se cópias para 
conhecimento dos agrupamentos de escolas ou 
escolas não agrupadas constantes do anexo I. 

 
 

Aos 13 de junho de 2019. 
 

Pelo Primeiro Outorgante, 
 

A Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares, 
 

Maria Manuela Pastor Faria 
 
 
 

Pelo Segundo Outorgante, 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
 

Bernardino José Torrão Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anexo I 
 

Ano Letivo 2016/2017 
 

Preço Contratualizado com o fornecedor (unitário), para 2016/2017: 1,43 € (mais IVA à taxa legal). 
Valor a pagar pelo aluno (nos termos do Despacho anual da ASE) 
 
Escalão A: 0 € 
 
Escalão B: 0,73 € 
 
Sem escalão: 1,46 € 
 

Escolas/JIs N.º alunos 
Abrangidos 

Horário 
da 

refeição 

Local 
(fornecimento 
das refeições) 

Refeitório 
que fornece 

e 
Agrupamento 

de Escolas 
ou Escola 

não 
Agrupada 

Obs. 

Escola Básica da Apelação 37 12h-14h Refeitório UNISELF ----- 
Escola Básica da Bobadela 139 12h-14h Refeitório UNISELF ----- 
Escola Básica de Bucelas 125 12h-14h Refeitório UNISELF ----- 
Escola Básica Bartolomeu Dias 220 12h-14h Refeitório UNISELF ----- 
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Protocolo 
de Fornecimento de Refeições Escolares 

a Crianças da Educação Pré-escolar/ 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 
Aditamento 

 
Considerando que as refeições escolares às 
crianças do pré-escolar e aos alunos do 1.º ciclo 
do ensino básico constituem matéria da 
competência dos Municípios de acordo com o 
disposto no Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de 
dezembro, e na Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro; 
 
Considerando que, de acordo com o estipulado no 
Regulamento do Programa de Generalização do 
Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico, publicado no anexo 
IV do Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, 
alterado pelo Despacho n.º 5296/2017, de 16 de 
junho, os municípios podem realizar parcerias que 
permitam assegurar o serviço de refeições através 
da celebração de protocolos em termos que 
protejam os direitos e deveres de cada uma das 
partes; 
 
Considerando que, no âmbito do Concurso Público 
n.º 1/DGESTE/ASE/2017 em vigor desde 1 de 
agosto de 2017 a 31 de agosto de 2020, se 
verificou uma atualização do preço contratualizado 
com o fornecedor, estabelece-se o Aditamento 
seguinte: 
 
 
Entre: 
 
A Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 
(DGEstE), com o número de identificação de 
pessoa coletiva n.º 600086020, representada por 
Maria Manuela Pastor Faria, Diretora-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares, como primeiro 
outorgante 
 
e 
 
o Município de Loures, com o número de pessoa 
coletiva n.º 501294996, com sede nos Paços do 
Concelho - Praça da Liberdade, através do seu 
órgão executivo, Câmara Municipal de Loures, 
aqui representada pelo Senhor Presidente da 
Câmara, Bernardino José Torrão Soares, adiante 
designado Segundo Outorgante. 

 
 
 
 
 
 

Cláusula única 
 

É celebrado o presente aditamento, ao protocolo 
celebrado no ano letivo 2016/2017, que tem por 
objeto a garantia do fornecimento de refeições a 
crianças da educação pré-escolar e aos alunos do 
1.º ciclo do ensino básico (1.º CEB), através dos 
refeitórios das escolas de 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico ou do ensino secundário, nas instalações 
indicadas, assim como a atualização do preço 
contratualizado com o fornecedor do serviço que 
traduz o valor a pagar pela autarquia à DGEstE, 
constante no anexo I. 
 
 
Por estarem de acordo com o presente 
clausulado, vai o mesmo ser assinado em 
duplicado, ficando um exemplar na posse de cada 
outorgante, extraindo-se cópias para 
conhecimento dos agrupamentos de escolas ou 
escolas não agrupadas constantes do anexo I. 

 
 

Aos 13 de junho de 2019. 
 

Pelo Primeiro Outorgante, 
 

A Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares, 
 

Maria Manuela Pastor Faria 
 
 
 

Pelo Segundo Outorgante, 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
 

Bernardino José Torrão Soares 
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Anexo I 
 

Ano Letivo 2017/2018 
 

Preço Contratualizado com o fornecedor (unitário), para 2017/2018: 1,26 € (mais IVA à taxa legal). 
Valor a pagar pelo aluno (nos termos do Despacho anual da ASE) 
 
Escalão A: 0 € 
 
Escalão B: 0,73 € 
 
Sem escalão: 1,46 € 
 

Escolas/JIs N.º alunos 
Abrangidos 

Horário 
da 

refeição 

Local 
(fornecimento 
das refeições) 

Refeitório 
que fornece 

e 
Agrupamento 

de Escolas 
ou Escola 

não 
Agrupada 

Obs. 

Escola Básica da Apelação 37 12h-14h Refeitório UNISELF ----- 
Escola Básica da Bobadela 139 12h-14h Refeitório UNISELF ----- 
Escola Básica de Bucelas 136 12h-14h Refeitório UNISELF ----- 
Escola Básica Bartolomeu Dias 197 12h-14h Refeitório UNISELF ----- 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO SOCIAL E SAÚDE 
 

Proposta de aprovação do pagamento de uma 
quota extraordinária à Rede Portuguesa dos 
Municípios Saudáveis, para o desenvolvimento do 
Projeto “Atlas da Saúde”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 521/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A Rede Portuguesa dos Municípios Saudáveis 

(RPMS) demonstrou interesse em elaborar o 
“Atlas da Saúde”, em parceria com a 
Universidade de Coimbra através do Grupo de 
Investigação em Geografia da Saúde 
coordenado pela Prof.ª Doutora Paula Santana 
(GIGS/GEGOT-UC), tendo o projeto sido 
aprovado em Assembleia Intermunicipal de 5 
de abril; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. O Projeto Atlas da Saúde pretende caraterizar 

o estado da saúde e os seus determinantes 
nos Municípios que compõem a RPMS, tendo 
como objetivo a criação de uma plataforma de 
conhecimento com dados georreferenciados e 
atualizáveis, servindo de ferramenta de apoio 
à elaboração e/ou atualização do Perfil de 
Saúde de cada município e as respetivas 
Cartas da Saúde Municipais; 

 
C. O Projeto “Atlas da Saúde” corresponde às 

necessidades identificadas pelos municípios 
ao nível da definição de uma matriz de 
avaliação no contexto da governação local 
para a saúde, com relevância para a 
monitorização e avaliação das políticas 
públicas; 

 
D. A elaboração do Atlas da Saúde está 

orçamentada em 148.584,00 €, e o pagamento 
pela RPMS será efetuado em 4 tranches, 
assumindo a primeira o valor de 44.575,20 € a 
pagar em 2019 após a assinatura do contrato, 
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sendo que o Conselho de Administração da 
RPMS decidiu que parte desse valor será 
suportado através de uma contribuição 
extraordinária de 50% do valor da quota anual 
de 2019 de cada município associado; 

 
E. Ao Município de Loures caberá o pagamento 

de uma quota extraordinária em 2019 à RPMS 
no valor de 1.182,33 € (mil cento e oitenta e 
dois euros e trinta e três cêntimos). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto na alínea g) do nº. 2 do artigo 23.º e da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 
aprovar o pagamento de uma quota extraordinária 
à Rede Portuguesa dos Municípios Saudáveis, no 
valor de 1.182,33 € (mil cento oitenta e dois euros 
e trinta e três cêntimos), para o desenvolvimento 
do Projeto “Atlas da Saúde”. 

 
 

Loures, 3 de setembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação de comparticipação 
financeira, mediante a celebração de Contratos-
Programa, às entidades que submeteram 
candidaturas ao Regulamento Municipal de Apoio 
às Instituições Sociais, no âmbito do disposto no 
Artigo 13.º referente à tipologia de “Apoio à 
realização de obras de construção e de adaptação 
de imóveis”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 522/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A entrada em vigor do Regulamento Municipal 

de Apoio às Instituições Sociais (RMAIS), 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
36, de 20 de fevereiro de 2019, Aviso n.º 
2818/2019; 

 

B. Para além de dar cumprimento às diretrizes da 
Lei, o RMAIS expressa a política municipal no 
domínio da ação social, nomeadamente, 
através do reconhecimento do trabalho 
meritório desenvolvido pelas instituições que 
integram o setor social solidário e a rede de 
solidariedade local enquanto estruturas que 
asseguram repostas sociais a necessidades 
concretas dos munícipes, permitindo reforçar e 
potenciar o relacionamento entre o município e 
estas entidades, qualificando e normalizando 
procedimentos, racionalizando recursos e 
clarificando critérios de acesso; 

 
C. O Despacho n.º 48/2019, de 20 de fevereiro 

de 2019, que define os montantes máximos 
para o apoio financeiro no âmbito da aplicação 
do RMAIS, para o ano de 2019; 

 
D. Que após apreciação das candidaturas 

apresentadas para apoio financeiro ao 
investimento, se verificou que as mesmas 
determinavam uma distribuição dos apoios 
diversa da prevista, tendo sido proferidos os 
Despachos n.º 153/2019, de 23 de julho e n.º 
165/2019, de 21 de agosto, que vieram alterar 
a definição dos montantes máximos para o 
apoio financeiro ao investimento no âmbito da 
aplicação do RMAIS, para o ano de 2019. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibere aprovar a comparticipação 
financeira, mediante a celebração dos respetivos 
Contratos-Programa, às entidades que 
submeteram candidaturas ao Regulamento 
Municipal de Apoio às Instituições Sociais, no 
âmbito do disposto no Artigo 13.º referente à 
tipologia de “Apoio à realização de obras de 
construção e de adaptação de imóveis”, 
designadamente: 
 

NIPC Designação Apoio 
à realização 

de obras 
de construção 
e adaptação 
de imóveis 

507837657 Casa do Gaiato de Lisboa 41.633,76 € 
 

503826910 
Centro Social 
de Nossa Senhora 
das Graças 

 
 

17.973,98 € 
 

500846740 
Jardim de Infância  
Nossa Senhora dos Anjos 

 
83.611,25 € 
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Loures, 3 de setembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 

                                       
 

CONTRATO-PROGRAMA 
 

celebrado entre o Município de Loures 
e 

a Casa do Gaiato de Lisboa 
Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com sede em Loures, na Praça da 
Liberdade, devidamente representada neste ato 
pelo Presidente da Câmara, o Senhor Dr. 
Bernardino José Torrão Soares, com poderes para 
o ato, doravante designada por Município ou por 
primeiro outorgante 
 
e 
 
a Casa do Gaiato de Lisboa, pessoa coletiva 
número 507837657, com sede em Santo Antão do 
Tojal, Rua Padre Adriano n.º 40, União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, 
Concelho de Loures, devidamente representada 
neste ato pela Senhora Maria Teresa Marques 
Antunes, que outorga na qualidade de Presidente 
da Direção, doravante designado por Instituição ou 
por segundo outorgante, 
 
e considerando que: 
 
1. O Regulamento Municipal de Apoio às 

Instituições Sociais (RMAIS), publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de 
fevereiro de 2019, Aviso n.º 2818/2019, entrou 
em vigor no dia seguinte, aplicando-se no ano 
de 2019; 

 
2. Para além de dar cumprimento às diretrizes da 

Lei, o RMAIS expressa a política municipal no 
domínio da ação social, nomeadamente, 
através do reconhecimento do trabalho 
meritório desenvolvido pelas instituições que 
integram o setor social solidário e a rede de 
solidariedade social, enquanto estruturas que 
asseguram respostas sociais a necessidades 
concretas dos munícipes, permitindo reforçar e 
potenciar o relacionamento entre o Município e 
estas entidades, qualificando e normalizando 
procedimentos, racionalizando recursos e 
clarificando critérios de acesso; 

3. No âmbito da aplicação do RMAIS, no seu 
Artigo 13.º - “Apoio à realização de obras de 
construção e de adaptação de imóveis”, a 
Casa do Gaiato de Lisboa candidatou a apoio 
financeiro as obras de melhoria e adaptação 
de 2 edifícios que irão permitir a resposta 
social Centro de Atividades Ocupacionais, 
com capacidade máxima para 30 utentes, 
jovens e adultos portadores de deficiência; 

 
4. Acompanham a candidatura referida os 

documentos constantes no ponto 6., Artigo 
13.º do RMAIS, e exigidos por lei consoante o 
tipo de obra a realizar; 

 
5. O orçamento total previsto para a obra de 

adaptação do imóvel é de 199.133,11 € (cento 
e noventa e nove mil, cento e trinta e três 
euros e onze cêntimos), com financiamento a 
ser assegurado pela própria Instituição, tendo 
esta demonstrado anteriormente a capacidade 
de autofinanciamento e de acesso a outras 
fontes de financiamento; 

 
6. Com as obras de melhoria e adaptação dos 

imóveis em questão, a Instituição pretende 
qualificar e adaptar a resposta social de 
Centro de Atividades Ocupacionais às normas 
vigentes, mas também adaptar os espaços às 
exigências desta resposta social, melhorando 
as condições existentes para os seus utentes; 

 
7. O início da referida obra em 2018; 
 
8. A existência no território de equipamentos 

sociais, em número insuficiente, para 
responder às necessidades da população; 

 
9. O Diagnóstico Social do Concelho de Loures 

(2019) identifica como prioritário o aumento 
das respostas sociais ao nível da população 
com deficiência/incapacidade; 

 
10. As competências das Câmaras Municipais 

para deliberar sobre as formas de apoio a 
entidades e organismos legalmente existentes, 
nomeadamente com vista à prossecução de 
obras ou eventos de interesse municipal, de 
acordo com o previsto na alínea o) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro; 

 
11. A ação social é também atribuição dos 

Municípios, de acordo com o consignado na 
alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

 
 



 

 
N.º 17 

  

 
 

11 de SETEMBRO 
de 2019 

 
 
 
 

49 

 

É livremente estabelecido e reciprocamente aceite 
o presente Contrato-Programa que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto 

 
O presente contrato-programa é celebrado no 
âmbito da aplicação do Artigo 13.º do 
Regulamento Municipal de Apoio às Instituições 
Sociais (RMAIS), e tem por objeto a atribuição de 
apoio financeiro pelo Município à Instituição, no 
montante global de 41.633,76 € (quarenta e um 
mil, seiscentos e trinta e três euros e setenta e 
seis cêntimos), para exclusiva aplicação nas obras 
de melhoria e adaptação do edifício com resposta 
social de Centro de Atividades Ocupacionais, 
propriedade da Instituição, sito na Rua Padre 
Adriano n.º 40, Santo Antão do Tojal, União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal. 

 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Apoio financeiro 

 
1. O primeiro outorgante atribui ao segundo 

outorgante o apoio financeiro mencionado na 
cláusula anterior, no montante global de 
41.633,76 € (quarenta e um mil, seiscentos e 
trinta e três euros e setenta e seis cêntimos), 
de acordo com o plano de pagamentos 
previsto no número 3 da presente cláusula. 

 
2. O apoio financeiro referido no número anterior 

destina-se exclusivamente a comparticipar nos 
encargos/custos havidos com a obra referida 
na cláusula primeira, mediante a apresentação 
pelo segundo outorgante dos respetivos autos 
de medição e faturas correspondentes. 

 
3. O apoio financeiro referido no ponto 1 desta 

cláusula será atribuído na totalidade no último 
trimestre de 2019. 

 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Obrigações do primeiro outorgante 

 
O primeiro outorgante obriga-se a: 
 
a) Efetuar os pagamentos correspondentes ao 

apoio financeiro referido no número 3 da 
cláusula segunda; 

b) Acompanhar, controlar e verificar a execução 
do projeto desenvolvido pelo segundo 
outorgante e objeto do presente contrato; 

c) Isentar, totalmente, a Instituição das taxas a 
que haja lugar, no âmbito da construção do 
referido equipamento social; 

d) Prestar no âmbito dos serviços municipais 
todo o apoio técnico necessário. 

 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
Obrigações do segundo outorgante 

 
O segundo outorgante obriga-se a: 
 
a) Realizar o projeto/obra no equipamento social 

nos termos previstos no presente contrato e 
na previsão/plano apresentada em sede 
candidatura ao RMAIS; 

b) Cooperar com o Município no 
acompanhamento e controlo do exato e 
pontual cumprimento do presente contrato-
programa; 

c) Cumprir o estabelecido no presente contrato-
programa, mediante a entrega nos prazos a 
definir pelo plano de trabalhos, de toda a 
informação e documentação necessária, em 
especial autos de vistoria e medição dos 
trabalhos e respetivo relatório de execução; 

d) Facultar, no prazo de 10 dias, todos os 
elementos que lhe forem solicitados pelo 
Município, no âmbito do objeto do presente 
contrato-programa; 

e) Publicitar o projeto/obra objeto do presente 
contrato-programa, fazendo referência ao 
apoio pelo Município, através da menção 
expressa “Com o apoio da Câmara Municipal 
de Loures” e inclusão do respetivo logótipo em 
todos os suportes gráficos de promoção ou 
divulgação do projeto/obra ou das atividades, 
bem como em toda a informação difundida nos 
diversos meios de comunicação; 

f) Atender, na sua atuação, aos critérios de 
economia, eficácia e eficiência na gestão do 
apoio atribuído; 

g) Utilizar o apoio financeiro concedido em 
conformidade com o projeto/obra por si 
apresentado e aprovado pelo Município, não 
podendo ser desviado para outras finalidades, 
nem locados, alienados ou por qualquer modo 
onerados, no todo ou parte, os bens e serviços 
com ele adquiridos; 

h) Comunicar de imediato ao Município qualquer 
alteração ou ocorrência que ponha em causa 
o projeto/obra apresentado ou a sua 
realização pontual; 

i) Permitir o acesso ao local de realização do 
projeto/obra, bem como aos locais onde se 
encontrem os elementos e documentos 
necessários ao acompanhamento e controlo 
pelo Município; 
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j) Apresentar ao Município os relatórios finais da 
execução física e financeira; 

k) Não ceder o equipamento social a terceiros, 
total ou parcial, permanente ou temporária e 
onerosa ou gratuitamente durante 25 anos a 
contar da data de conclusão das obras de 
construção, exceto se o Município autorizar 
expressamente podendo, em qualquer caso, o 
Município exigir à Instituição o reembolso de 
todo ou parte do apoio financeiro concedido, 
cujo valor, prazo e demais condições serão 
estabelecidos pelo Órgão Executivo; 

l) Não dar utilização diversa ao equipamento 
social, total ou parcial, exceto se o Município 
autorizar expressamente, podendo, em 
qualquer caso, o Município exigir à Instituição 
o reembolso de todo ou parte do apoio 
financeiro concedido, cujo valor, prazo e 
demais condições serão estabelecidos pelo 
Órgão Executivo; 

m) Dar ao primeiro outorgante o direito de 
preferência na aquisição do edifício do 
equipamento social ora em causa, sendo que, 
no caso deste último exercer o seu direito de 
preferência, ao preço de venda comunicado 
pelo segundo outorgante será deduzido 
respetivamente parte ou todo do apoio 
financeiro concedido pelo primeiro outorgante. 

 
 
 

CLÁUSULA QUINTA 
Acompanhamento e Controlo 

 
A execução do presente contrato está sujeita a 
visitas de acompanhamento, controlo ou auditoria, 
por parte do primeiro outorgante ou de quem for 
mandatado por este, desde a celebração do 
presente contrato, tendo em vista a sua 
viabilização e consolidação, bem como a 
verificação do cumprimento das normas aplicáveis 
e das respetivas obrigações. 

 
 
 

CLÁUSULA SEXTA 
Revisão ao Contrato-Programa 

 
O presente contrato-programa pode ser objeto de 
revisão, por acordo expresso das partes, no que 
se mostre estritamente necessário, ou 
unilateralmente pelo primeiro outorgante devido a 
imposição legal ou ponderoso interesse público, 
ficando sempre sujeita a prévia autorização do 
Município. 

 
 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Alteração da utilização do edifício destinado a 

equipamento social 
 

O segundo outorgante ou quem vier a assumir a 
posição deste só poderá alterar a utilização do 
edifício destinado a equipamento social mediante 
autorização expressa e adequada do primeiro 
outorgante. 

 
 
 

CLÁUSULA OITAVA 
Incumprimento, Rescisão e Sanções 

 
1. O incumprimento pelo segundo outorgante de 

uma ou mais condições estabelecidas no 
presente contrato-programa constitui motivo 
para a rescisão imediata do mesmo por parte 
do primeiro outorgante. 

 
2. A rescisão do contrato, por causa imputável ao 

segundo outorgante, implica a restituição do 
apoio financeiro concedido, sendo o segundo 
outorgante obrigado, no prazo de 60 dias úteis 
a contar da data de receção da respetiva 
notificação, a devolver os montantes 
recebidos, acrescidos de juros à taxa legal, 
contados desde a data de recebimento dos 
ditos montantes. 

 
3. No caso de incumprimento do presente 

contrato-programa, fica o segundo outorgante 
impedido de apresentar novo pedido de apoio 
ou beneficiar de apoio do Município que 
revista a mesma natureza e finalidade, num 
período a estabelecer pelo Órgão Executivo. 

 
 
 

CLÁUSULA NONA 
Denúncia 

 
O presente contrato-programa poderá ser 
denunciado pelo segundo outorgante ao primeiro 
outorgante, com um aviso prévio de 30 dias úteis, 
invocando que os fundamentos que justificaram o 
pedido de apoio e a sua adesão ao presente 
contrato-programa já não subsistem. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Vigência do Contrato-Programa 

 
O presente contrato-programa entra em vigor na 
data da sua celebração e o termo de vigência 
deste contrato ocorre com o integral cumprimento 
de todas as obrigações dele emergentes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Dúvidas e Omissões 

 
As dúvidas e omissões resultantes da 
interpretação, validade ou aplicação das cláusulas 
deste contrato-programa serão resolvidas 
casuisticamente, por acordo entre os seus 
outorgantes, segundo o princípio geral da 
interpretação mais favorável à prossecução do 
objeto expresso na cláusula primeira. 
 
 
Feito em Loures, aos __ dias do mês de setembro 
do ano dois mil e dezanove em dois exemplares 
originais, ficando um em poder de cada uma das 
partes. 

 
 

Pela Câmara Municipal de Loures 
 

O Presidente 
 

Bernardino José Torrão Soares 
 
 
 

Pela Casa do Gaiato de Lisboa 
 

A Presidente 
 

Maria Teresa Marques Antunes 
 
 
 
 

                                            
 

CONTRATO-PROGRAMA 
 

celebrado entre o Município de Loures 
e 

o Centro Social Nossa Senhora das Graças 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com sede em Loures, na Praça da 
Liberdade, devidamente representada neste ato 
pelo Presidente da Câmara, o Senhor Dr. 
Bernardino José Torrão Soares, com poderes para 
o ato, doravante designada por Município ou por 
primeiro outorgante 
 
e 
 

o Centro Social Nossa Senhora das Graças, 
pessoa coletiva número 503826910, com sede em 
Sacavém, Quinta de São João das Areias, Rua E, 
União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, 
Concelho de Loures, devidamente representada 
neste ato pela Senhora Maria da Conceição 
Ferreira de Carvalho, que outorga na qualidade de 
Presidente da Direção, doravante designado por 
Instituição ou por segundo outorgante 
 
e considerando que: 
 
1. O Regulamento Municipal de Apoio às 

Instituições Sociais (RMAIS), publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de 
fevereiro de 2019, Aviso n.º 2818/2019, entrou 
em vigor no dia seguinte, aplicando-se no ano 
de 2019; 

 
2. Para além de dar cumprimento às diretrizes da 

Lei, o RMAIS expressa a política municipal no 
domínio da ação social, nomeadamente 
através do reconhecimento do trabalho 
meritório desenvolvido pelas instituições que 
integram o setor social solidário e a rede de 
solidariedade social, enquanto estruturas que 
asseguram respostas sociais a necessidades 
concretas dos munícipes, permitindo reforçar e 
potenciar o relacionamento entre o Município e 
estas entidades, qualificando e normalizando 
procedimentos, racionalizando recursos e 
clarificando critérios de acesso; 

 
3. No âmbito da aplicação do RMAIS, no seu 

Artigo 13.º - “Apoio à realização de obras de 
construção e de adaptação de imóveis”, o 
Centro Social Nossa Senhora das Graças 
candidatou a apoio financeiro as obras de 
melhoria e adaptação do edifício com a 
resposta social Estrutura Residencial para 
idosos, com capacidade máxima para 40 
utentes; 

 
4. Acompanham a candidatura referida os 

documentos constantes no ponto 6., Artigo 
13.º, do RMAIS, e exigidos por lei consoante o 
tipo de obra a realizar; 

 
5. O orçamento total previsto para a obra de 

adaptação do imóvel é de 85.991,72 € (oitenta 
e cinco mil, novecentos e noventa e um euros 
e setenta e dois cêntimos), com financiamento 
a ser assegurado pela própria Instituição, 
tendo esta demonstrado anteriormente a 
capacidade de autofinanciamento e de acesso 
a outras fontes de financiamento; 
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6. Com as obras de melhoria e adaptação do 
imóvel em questão, a Instituição pretende 
qualificar e adaptar a resposta social de 
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, já 
prestada neste edifício, às normas de 
acessibilidade e mobilidade reduzida, 
traduzindo-se esta capacidade para um maior 
conforto dos seus utentes; 

 
7. O início da referida obra em 2018; 
 
8. A existência no território de equipamentos 

sociais, em número insuficiente, para 
responder às necessidades da população; 

 
9. O Diagnóstico Social do Concelho de Loures 

(2019) identifica como prioritário o aumento 
das respostas sociais ao nível da população 
idosa; 

 
10. As competências das Câmaras Municipais 

para deliberar sobre as formas de apoio a 
entidades e organismos legalmente existentes, 
nomeadamente com vista à prossecução de 
obras ou eventos de interesse municipal, de 
acordo com o previsto na alínea o) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 
de setembro; 

 
11. A ação social é também atribuição dos 

Municípios, de acordo com o consignado na 
alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro. 

 
 
É livremente estabelecido e reciprocamente aceite 
o presente Contrato-Programa que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto 

 
O presente contrato-programa é celebrado no 
âmbito da aplicação do Artigo 13.º do 
Regulamento Municipal de Apoio às Instituições 
Sociais (RMAIS), e tem por objeto a atribuição de 
apoio financeiro pelo Município à Instituição, no 
montante global de 17.973,98 € (dezassete mil, 
novecentos e setenta e três euros e noventa e oito 
cêntimos), para exclusiva aplicação nas obras de 
melhoria e adaptação do edifício com resposta 
social de Estrutura Residencial para Pessoas 
Idosas, propriedade da Instituição, sito na Quinta 
de São João das Areias, Rua E, União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho. 

 
 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Apoio financeiro 

 
1. O primeiro outorgante atribui ao segundo 

outorgante o apoio financeiro mencionado na 
cláusula anterior, no montante global de 
17.973,98 € (dezassete mil, novecentos e 
setenta e três euros e noventa e oito 
cêntimos), de acordo com o plano de 
pagamentos previsto no número 3 da presente 
cláusula. 

 
2. O apoio financeiro referido no número anterior 

destina-se exclusivamente a comparticipar nos 
encargos/custos havidos com a obra referida 
na cláusula primeira, mediante a apresentação 
pelo segundo outorgante dos respetivos autos 
de medição e faturas correspondentes. 

 
3. O apoio financeiro referido no ponto 1 desta 

cláusula será atribuído na totalidade no último 
trimestre de 2019. 

 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Obrigações do primeiro outorgante 

 
O primeiro outorgante obriga-se a: 
 
a) Efetuar os pagamentos correspondentes ao 

apoio financeiro referido no número 3 da 
cláusula segunda; 

b) Acompanhar, controlar e verificar a execução 
do projeto desenvolvido pelo segundo 
outorgante e objeto do presente contrato; 

c) Isentar, totalmente, a Instituição das taxas a 
que haja lugar, no âmbito da construção do 
referido equipamento social; 

d) Prestar no âmbito dos serviços municipais 
todo o apoio técnico necessário. 

 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
Obrigações do segundo outorgante 

 
O segundo outorgante obriga-se a: 
 
a) Realizar o projeto/obra no equipamento social 

nos termos previstos no presente contrato e 
na previsão/plano apresentada em sede 
candidatura ao RMAIS; 

b) Cooperar com o Município no 
acompanhamento e controlo do exato e 
pontual cumprimento do presente contrato-
programa; 
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c) Cumprir o estabelecido no presente contrato-
programa, mediante a entrega nos prazos a 
definir pelo plano de trabalhos, de toda a 
informação e documentação necessária, em 
especial autos de vistoria e medição dos 
trabalhos e respetivo relatório de execução; 

d) Facultar, no prazo de 10 dias, todos os 
elementos que lhe forem solicitados pelo 
Município, no âmbito do objeto do presente 
contrato-programa; 

e) Publicitar o projeto/obra objeto do presente 
contrato-programa, fazendo referência ao 
apoio pela Município, através da menção 
expressa “Com o apoio da Câmara Municipal 
de Loures” e inclusão do respetivo logótipo em 
todos os suportes gráficos de promoção ou 
divulgação do projeto/obra ou das atividades, 
bem como em toda a informação difundida nos 
diversos meios de comunicação; 

f) Atender, na sua atuação, aos critérios de 
economia, eficácia e eficiência na gestão do 
apoio atribuído; 

g) Utilizar o apoio financeiro concedido em 
conformidade com o projeto/obra por si 
apresentado e aprovado pelo Município, não 
podendo ser desviado para outras finalidades, 
nem locados, alienados ou por qualquer modo 
onerados, no todo ou parte, os bens e serviços 
com ele adquiridos; 

h) Comunicar de imediato ao Município qualquer 
alteração ou ocorrência que ponha em causa 
o projeto/obra apresentado ou a sua 
realização pontual; 

i) Permitir o acesso ao local de realização do 
projeto/obra, bem como aos locais onde se 
encontrem os elementos e documentos 
necessários ao acompanhamento e controlo 
pelo Município; 

j) Apresentar ao Município os relatórios finais da 
execução física e financeira; 

k) Não ceder o equipamento social a terceiros, 
total ou parcial, permanente ou temporária e 
onerosa ou gratuitamente durante 25 anos a 
contar da data de conclusão das obras de 
construção, exceto se o Município autorizar 
expressamente, podendo, em qualquer caso, 
o Município exigir à Instituição o reembolso de 
todo ou parte do apoio financeiro concedido, 
cujo valor, prazo e demais condições serão 
estabelecidos pelo Órgão Executivo; 

l) Não dar utilização diversa ao equipamento 
social, total ou parcial, exceto se o Município 
autorizar expressamente podendo, em 
qualquer caso, o Município exigir à Instituição 
o reembolso de todo ou parte do apoio 
financeiro concedido, cujo valor, prazo e 
demais condições serão estabelecidos pelo 
Órgão Executivo; 

 

m) Dar ao primeiro outorgante o direito de 
preferência na aquisição do edifício do 
equipamento social ora em causa, sendo que, 
no caso deste último exercer o seu direito de 
preferência, ao preço de venda comunicado 
pelo segundo outorgante será deduzido 
respetivamente parte ou todo do apoio 
financeiro concedido pelo primeiro outorgante. 

 
 
 

CLÁUSULA QUINTA 
Acompanhamento e Controlo 

 
A execução do presente contrato está sujeita a 
visitas de acompanhamento, controlo ou auditoria, 
por parte do primeiro outorgante ou de quem for 
mandatado por este, desde a celebração do 
presente contrato, tendo em vista a sua 
viabilização e consolidação, bem como a 
verificação do cumprimento das normas aplicáveis 
e das respetivas obrigações. 

 
 
 

CLÁUSULA SEXTA 
Revisão ao Contrato-Programa 

 
O presente contrato-programa pode ser objeto de 
revisão, por acordo expresso das partes, no que 
se mostre estritamente necessário, ou 
unilateralmente pelo primeiro outorgante devido a 
imposição legal ou ponderoso interesse público, 
ficando sempre sujeita a prévia autorização do 
Município. 

 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Alteração da utilização do edifício 
destinado a equipamento social 

 
O segundo outorgante ou quem vier a assumir a 
posição deste só poderá alterar a utilização do 
edifício destinado a equipamento social mediante 
autorização expressa e adequada do primeiro 
outorgante. 

 
 
 

CLÁUSULA OITAVA 
Incumprimento, Rescisão e Sanções 

 
1. O incumprimento pelo segundo outorgante de 

uma ou mais condições estabelecidas no 
presente contrato-programa constitui motivo 
para a rescisão imediata do mesmo por parte 
do primeiro outorgante. 
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2. A rescisão do contrato, por causa imputável ao 
segundo outorgante, implica a restituição do 
apoio financeiro concedido, sendo o segundo 
outorgante obrigado, no prazo de 60 dias úteis 
a contar da data de receção da respetiva 
notificação, a devolver os montantes 
recebidos, acrescidos de juros à taxa legal, 
contados desde a data de recebimento dos 
ditos montantes. 

 
3. No caso de incumprimento do presente 

contrato-programa, fica o segundo outorgante 
impedido de apresentar novo pedido de apoio 
ou beneficiar de apoio do Município que 
revista a mesma natureza e finalidade, num 
período a estabelecer pelo Órgão Executivo. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
Denúncia 

 
O presente contrato-programa poderá ser 
denunciado pelo segundo outorgante ao primeiro 
outorgante, com um aviso prévio de 30 dias úteis, 
invocando que os fundamentos que justificaram o 
pedido de apoio e a sua adesão ao presente 
contrato-programa já não subsistem. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Vigência do Contrato-Programa 

 
O presente contrato-programa entra em vigor na 
data da sua celebração e o termo de vigência 
deste contrato ocorre com o integral cumprimento 
de todas as obrigações dele emergentes. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Dúvidas e Omissões 

 
As dúvidas e omissões resultantes da 
interpretação, validade ou aplicação das cláusulas 
deste contrato-programa serão resolvidas 
casuisticamente, por acordo entre os seus 
outorgantes, segundo o princípio geral da 
interpretação mais favorável à prossecução do 
objeto expresso na cláusula primeira. 
 
 
Feito em Loures, aos ___ dias do mês de 
setembro do ano dois mil e dezanove em dois 
exemplares originais, ficando um em poder de 
cada uma das partes. 

 
 
 
 
 

Pela Câmara Municipal de Loures 
 

O Presidente 
 

Bernardino José Torrão Soares 
 
 
 

Pelo Centro Social Nossa Senhora das Graças 
 

A Presidente 
 

Maria da Conceição Ferreira de Carvalho 
 
 
 
 

                          
 

CONTRATO-PROGRAMA 
 

celebrado entre o Município de Loures 
e 

o Jardim de Infância Nossa Senhora dos Anjos 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com sede em Loures, na Praça da 
Liberdade, devidamente representada neste ato 
pelo Presidente da Câmara, o Senhor Dr. 
Bernardino José Torrão Soares, com poderes para 
o ato, doravante designada por Município ou por 
primeiro outorgante, 
 
e 
 
o Jardim de Infância Nossa Senhora dos Anjos, 
pessoa coletiva número 500846740, com sede em 
Camarate, na Rua José Dias Coelho, n.º 5, r/c, 
Bairro de São Lourenço, União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação, Concelho de 
Loures, devidamente representada neste ato pelo 
Senhor Marco Paulo Cardoso Fernandes, que 
outorga na qualidade de Presidente da Direção, 
doravante designado por Associação ou por 
segundo outorgante 
 
e considerando: 
 
1. O Regulamento Municipal de Apoio às 

Instituições Sociais (RMAIS), publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 36, de 20 de 
fevereiro de 2019, Aviso n.º 2818/2019, entrou 
em vigor no dia seguinte, aplicando-se no ano 
de 2019; 
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2. Que para além de dar cumprimento às 
diretrizes da Lei, o RMAIS expressa a política 
municipal no domínio da ação social, 
nomeadamente, através do reconhecimento 
do trabalho meritório desenvolvido pelas 
instituições que integram o setor social 
solidário e a rede de solidariedade social, 
enquanto estruturas que asseguram respostas 
sociais a necessidades concretas dos 
munícipes, permitindo reforçar e potenciar o 
relacionamento entre o Município e estas 
entidades, qualificando e normalizando 
procedimentos, racionalizando recursos e 
clarificando critérios de acesso; 

 
3. No âmbito da aplicação do RMAIS, no seu 

Artigo 13.º - “Apoio à realização de obras de 
construção e adaptação de imóveis”, o Jardim 
de Infância Nossa Senhora dos Anjos 
candidatou a apoio financeiro a construção de 
um edifício com a resposta social de 
Estabelecimento de Educação Pré-Escolar, 
com capacidade máxima para 50 crianças 
entre os 3 anos e a idade de entrada no 
ensino básico; 

 
4. Acompanham a candidatura referida os 

documentos constantes no ponto 6., Artigo 
13.º, do RMAIS, e exigidos por lei consoante o 
tipo de obra a realizar; 

 
5. O orçamento total previsto para a obra de 

construção do imóvel é de 612.689,01 
(seiscentos e doze mil, seiscentos e oitenta e 
nove euros e um cêntimo), com o 
financiamento a ser assegurado pela própria 
Associação, tendo esta demonstrado em 
projetos anteriores a capacidade de 
autofinanciamento e de acesso a outras fontes 
de financiamento. 

 
6. Com a construção do imóvel em questão, a 

Associação pretende qualificar a resposta 
social de Estabelecimento de Educação Pré-
Escolar, já prestada em edifício inadequado à 
função, transferindo-a para instalações 
dotadas das condições de habitabilidade e de 
acessibilidade/segurança estabelecidas para o 
funcionamento deste tipo de equipamento 
pelos Ministérios da Segurança Social e da 
Educação, sendo que a sua implementação 
junto à Creche irá potenciar a articulação e a 
complementaridade dos serviços prestados, 
assim como rentabilizar os recursos 
disponíveis; 

 
7. O início da referida obra em 2018; 
 
 

8. A existência no território de equipamentos 
sociais, em número insuficiente, para 
responder às necessidades da população; 

 
9. O Diagnóstico Social do Concelho de Loures 

(2019) identifica como prioritário o aumento do 
número de equipamentos da Rede Solidária, 
nomeadamente ao nível da creche e pré-
escolar; 

 
10. As competências das Câmaras Municipais 

para deliberar sobre as formas de apoio a 
entidades e organismos legalmente existentes, 
nomeadamente com vista à prossecução de 
obras ou eventos de interesse municipal, de 
acordo com o previsto na alínea o) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 
de setembro; 

 
11. Que a educação e a ação social são também 

atribuições dos Municípios, de acordo com o 
consignado nas alíneas d) e h) do n.º 2 do 
artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 
de setembro. 

 
 
É livremente estabelecido e reciprocamente aceite 
o presente Contrato-Programa que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto 

 
O presente contrato-programa é celebrado no 
âmbito da aplicação do Artigo 13.º do 
Regulamento Municipal de Apoio às Instituições 
Sociais (RMAIS), e tem por objeto a atribuição de 
apoio financeiro pelo Município à Associação, no 
montante global de 83.611,25 € (oitenta e três mil, 
seiscentos e onze euros e vinte e cinco cêntimos), 
para exclusiva aplicação na construção do edifício 
com resposta social de Estabelecimento de 
Educação Pré-Escolar, sito na Rua Manuel João 
dos Santos, no terreno a Norte do edifício da 
Creche propriedade da mesma Associação, União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Apoio financeiro 

 
1. O primeiro outorgante atribui ao segundo 

outorgante o apoio financeiro mencionado na 
cláusula anterior, no montante global de 
83.611,25 € (oitenta e três mil, seiscentos e 
onze euros e vinte e cinco cêntimos), de 
acordo com o plano de pagamentos previsto 
no número 3 da presente cláusula. 
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2. O apoio financeiro referido no número anterior 
destina-se exclusivamente a comparticipar nos 
encargos/custos havidos com a obra referida 
na cláusula primeira, mediante a apresentação 
pelo segundo outorgante dos respetivos autos 
de medição e faturas correspondentes. 

 
3. O apoio financeiro referido no ponto 1 desta 

cláusula será atribuído na totalidade no último 
trimestre de 2019. 

 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Obrigações do primeiro outorgante 

 
O primeiro outorgante obriga-se a: 
 
a) Efetuar o pagamento correspondente ao apoio 

financeiro, conforme referido no número 3 da 
cláusula segunda; 

b) Acompanhar, controlar e verificar a execução 
do projeto desenvolvido pelo segundo 
outorgante e objeto do presente contrato; 

c) Isentar, totalmente, a Associação das taxas a 
que haja lugar, no âmbito da construção do 
referido equipamento social; 

d) Prestar no âmbito dos serviços municipais 
todo o apoio técnico necessário. 

 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
Obrigações do segundo outorgante 

 
O segundo outorgante obriga-se a: 
 
a) Realizar o projeto de equipamento social nos 

termos previstos no presente contrato e na 
previsão/plano apresentado em sede de 
candidatura ao RMAIS; 

b) Cooperar com o Município no 
acompanhamento e controlo do exato e 
pontual cumprimento do presente contrato-
programa; 

c) Cumprir o estabelecido no presente contrato-
programa, mediante a entrega nos prazos a 
definir pelo plano de trabalhos, de toda a 
informação e documentação exigida e 
necessária, em especial autos de vistoria e 
medição dos trabalhos e respetivo relatório de 
execução; 

d) Facultar, no prazo de 10 dias, todos os 
elementos que lhe forem solicitados pelo 
Município, no âmbito cio objeto do presente 
contrato-programa; 

 
 
 

e) Publicitar o projeto objeto do presente 
contrato-programa, fazendo referência ao 
apoio pela Município, através da menção 
expressa “Com o apoio da Câmara Municipal 
de Loures” e inclusão do respetivo logótipo em 
todos os suportes gráficos de promoção ou 
divulgação do projeto ou das atividades, bem 
como em toda a informação difundida nos 
diversos meios de comunicação; 

f) Atender, na sua atuação, aos critérios de 
economia, eficácia e eficiência na gestão do 
apoio atribuído; 

g) Utilizar o apoio financeiro concedido em 
conformidade com o projeto por si 
apresentado e aprovado pelo Município, não 
podendo ser desviado para outras finalidades, 
nem locados, alienados ou por qualquer modo 
onerados, no todo ou parte, os bens e serviços 
com ele adquiridos; 

h) Comunicar de imediato ao Município qualquer 
alteração ou ocorrência que ponha em causa 
o projeto apresentado ou a sua realização 
pontual; 

i) Permitir o acesso ao local de realização do 
projeto, bem como aos locais onde se 
encontrem os elementos e documentos 
necessários ao acompanhamento e controlo 
pelo Município; 

j) Apresentar ao Município os relatórios finais da 
execução física e financeira; 

k) Não ceder o equipamento social a terceiros, 
total ou parcial, permanente ou temporária e 
onerosa ou gratuitamente durante 25 anos a 
contar da data de conclusão das obras de 
construção, exceto se o Município autorizar 
expressamente, podendo, em qualquer caso, 
o Município exigir à Associação o reembolso 
de todo ou parte do apoio financeiro 
concedido, cujo valor, prazo e demais 
condições serão estabelecidos pelo Órgão 
Executivo; 

l) Não dar utilização diversa ao equipamento 
social, total ou parcial, exceto se o Município 
autorizar expressamente podendo, em 
qualquer caso, o Município exigir à Associação 
o reembolso de todo ou parte do apoio 
financeiro concedido, cujo valor, prazo e 
demais condições serão estabelecidos pelo 
Órgão Executivo; 

m) Dar ao primeiro outorgante o direito de 
preferência na aquisição do edifício do 
equipamento social ora em causa, sendo que, 
no caso deste último exercer o seu direito de 
preferência, ao preço de venda comunicado 
pelo segundo outorgante será deduzido 
respetivamente parte ou todo do apoio 
financeiro concedido pelo primeiro outorgante. 
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CLÁUSULA QUINTA 
Acompanhamento e Controlo 

 
A execução do presente contrato está sujeita a 
visitas de acompanhamento, controlo ou auditoria, 
por parte do primeiro outorgante ou de quem for 
mandatado por este, desde a celebração do 
presente contrato, tendo em vista a sua 
viabilização e consolidação, bem como a 
verificação do cumprimento das normas aplicáveis 
e das respetivas obrigações. 

 
 
 

CLÁUSULA SEXTA 
Revisão ao Contrato-Programa 

 
O presente contrato-programa pode ser objeto de 
revisão, por acordo expresso das partes, no que 
se mostre estritamente necessário, ou 
unilateralmente pelo primeiro outorgante devido a 
imposição legal ou ponderoso interesse público, 
ficando sempre sujeita a prévia autorização do 
Município. 

 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Alteração da utilização do edifício 
destinado a equipamento social 

 
O segundo outorgante ou quem vier a assumir a 
posição deste só poderá alterar a utilização do 
edifício destinado a equipamento social mediante 
autorização expressa e adequada do primeiro 
outorgante. 

 
 
 

CLÁUSULA OITAVA 
Incumprimento, Rescisão e Sanções 

 
1. O incumprimento pelo segundo outorgante de 

uma ou mais condições estabelecidas no 
presente contrato-programa constitui motivo 
para a rescisão imediata do mesmo por parte 
do primeiro outorgante. 

 
2. A rescisão do contrato, por causa imputável ao 

segundo outorgante, implica a restituição do 
apoio financeiro concedido, sendo o segundo 
outorgante obrigado, no prazo de 60 dias úteis 
a contar da data de receção da respetiva 
notificação, a devolver os montantes 
recebidos, acrescidos de juros à taxa legal, 
contados desde a data de recebimento dos 
ditos montantes. 

 
 

3. No caso de incumprimento do presente 
contrato-programa, fica o segundo outorgante 
impedido de apresentar novo pedido de apoio 
ou beneficiar de apoio do Município que 
revista a mesma natureza e finalidade, num 
período a estabelecer pelo Órgão Executivo. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
Denúncia 

 
O presente contrato-programa poderá ser 
denunciado pelo segundo outorgante ao primeiro 
outorgante, com um aviso prévio de 30 dias úteis, 
invocando que os fundamentos que justificaram o 
pedido de apoio e a sua adesão ao presente 
contrato-programa já não subsistem. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Vigência do Contrato-Programa 

 
O presente contrato-programa entra em vigor na 
data da sua celebração e o termo de vigência 
deste contrato ocorre com o integral cumprimento 
de todas as obrigações dele emergentes. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Dúvidas e Omissões 

 
As dúvidas e omissões resultantes da 
interpretação, validade ou aplicação das cláusulas 
deste contrato-programa serão resolvidas 
casuisticamente, por acordo entre os seus 
outorgantes, segundo o princípio geral da 
interpretação mais favorável à prossecução do 
objeto expresso na cláusula primeira. 
 
Feito em Loures, aos ___ dias, do mês de 
setembro, do ano dois mil e dezanove, em dois 
exemplares originais, ficando um em poder de 
cada uma das partes. 

 
Pela Câmara Municipal de Loures 

 
O Presidente 

 
Bernardino José Torrão Soares 

 
 

Pelo Jardim de Infância Nossa Senhora dos Anjos 
 

O Presidente 
 

Marco Paulo Cardoso Fernandes 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de aprovação da admissão de 2 
trabalhadores, 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 de procedimento concursal, a 
afetar ao Departamento de Ambiente. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 524/2019 

 
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, na área profissional 
de jardineiro; 

 
C. Em resultado do procedimento concursal 

comum de recrutamento para a carreira de 
Assistente Operacional, na área profissional 
de jardineiro, aprovado por deliberação da 
Câmara Municipal de Loures, na sua 95.ª 
reunião ordinária, realizada em 25 de julho de 
2017 e publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 233, de 5 de dezembro de 2017, 
Aviso n.º 14628/2017, referência 6, foi 
constituída reserva de recrutamento interna; 

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

Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), 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 na 
área profissional de jardineiro, tendo em conta 
as atividades de natureza permanente a 
desenvolver pelos serviços municipais. 

 
 
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 2 trabalhadores 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 
233, de 5 de dezembro de 2017, Aviso n.º 
14628/2017, referência 6, a afetar ao 
Departamento de Ambiente. 

 
 

Loures, 3 de setembro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da abertura de 
procedimento concursal comum de recrutamento 
para a ocupação de 10 postos de trabalho da 
categoria de Assistente Operacional, da carreira 
geral de Assistente Operacional, para constituição 
de vínculo de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 525/2019 

 
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; 
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B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 
ocupados postos de trabalho na categoria de 
Assistente Operacional, da carreira geral de 
Assistente Operacional, nas áreas 
profissionais de Carpinteiro de Limpos, Pintor, 
Cantoneiro de Arruamentos, Eletricista, 
Canalizador e Condutor de Máquinas Pesadas 
e Veículos Especiais (CMPVE); 

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

Geral do 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; 

 
D. 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, 
contudo, prevê-se que o recrutamento só irá 
ocorrer no próximo ano; 

 
E. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de Assistentes Operacionais nas 
áreas profissionais supramencionadas, tendo 
em conta as atividades de natureza 
permanente a desenvolver pelos serviços 
municipais. 

 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
abertura de procedimento concursal comum de 
recrutamento nos termos do n.º 4 do artigo 30.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, para 
a ocupação dos seguintes postos de trabalho da 
categoria de Assistente Operacional, da carreira 
geral de Assistente Operacional, para a 
constituição de vínculo de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade Orgânica Área Profissional Total 
Departamento 
de Obras Municipais 

Carpinteiro 
de Limpos 

 
1 

 
Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

Pintor 2 
Cantoneiro 
de Arruamentos 

 
2 

Eletricista 1 
Canalizador 1 

Divisão 
de Transportes e Oficinas 

 
CMPVE 

 
3 

Total 10 

 
 

Loures, 3 de setembro de 2019. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da abertura de 
procedimento concursal para constituição de 
reserva de recrutamento, para futura ocupação de 
posto(s) de trabalho da categoria de Assistente 
Operacional da carreira geral de Assistente 
Operacional, para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do Concelho de 
Loures, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 526/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Em resultado do procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento para 
a carreira de Assistente Operacional, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, 
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, válida até 23 de abril de 
2020; 

 
B. No contexto atual dos agrupamentos 

escolares são frequentes as situações de 
absentismo prolongado e saídas, por vezes 
inesperadas, por via de procedimentos 
concursais noutras entidades, denúncias de 
contratos, entre outras; 
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C. Um procedimento concursal é moroso e é 
essencial ter disponível em permanência uma 
reserva de recrutamento, que permita dotar os 
estabelecimentos de ensino do Concelho de 
Loures com os meios humanos necessários 
ao seu regular funcionamento e cumprir os 
rácios determinados pela DEGEST; 

 
D. A Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, no 

seu artigo 30.º, n.º 6, vem permitir o início de 
novo procedimento concursal na vigência de 
reserva de recrutamento interna. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
abertura de procedimento concursal para 
constituição de reserva de recrutamento, nos 
termos do n.º 4 do artigo 30.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, para futura 
ocupação de posto(s) de trabalho da categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional, para exercício de funções 
nos estabelecimentos de ensino do Concelho de 
Loures, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. 

 
Loures, 3 de setembro de 2019. 

 
O Vereador 

 
(a) Gonçalo Caroço 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGÂNICA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 
 

ESTRUTURA ORGÂNICA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 

 
Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, com correções introduzidas à 
redação dos Artigos 45.º e 46.º. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 528/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Na 44.ª Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal, realizada a 28 de agosto de 2019, 
foi aprovado o Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures; 

 
B. Após esta aprovação se verificou que os 

artigos 45.º e 46.º do Regulamento contêm 
incorreções. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere 
aprovar e submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal de Loures, ao abrigo e nos termos da 
alínea m) do n.º 1 do artigo 25.º da mesma Lei e 
nos termos do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro e da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a 
correção aos artigos 45.º e 46.º do Regulamento 
da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de 
Loures, que passam a ter a seguinte redação: 

 
Artigo 45.º 

Comandante da Polícia Municipal 
 

O Serviço de Polícia Municipal é dirigido por um 
comandante, o qual ficará equiparado, para todos 
os efeitos, ao cargo de direção intermédia de 1.º 
grau. 

 
 

Artigo 46.º 
Estrutura da Polícia Municipal 

 
Integram a estrutura flexível da Polícia Municipal 
as seguintes unidades, com as competências 
definidas por referência ao artigo 44.º da Estrutura 
Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara 
Municipal de Loures: 
 



 

 
N.º 17 

  

 
 

11 de SETEMBRO 
de 2019 

 
 
 
 

61 

 

a) Divisão Operacional da Polícia (DOP) - exerce 
as competências previstas nos números 2 e 
2.1. 

 
b) Divisão Jurídico-Administrativa (DJA) - exerce 

as competências previstas no número 2.2. 
 
 

Loures, 10 de setembro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata, as abstenções 
das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista, e os votos a 
favor do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o Regulamento da Estrutura Orgânica da 
Câmara Municipal de Loures, com as correções 
ora introduzidas, e o respetivo planograma 
encontram-se disponibilizados em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 166/2019 
 

de 2 de setembro de 2019 
 

(registo E/94220/2019, de 03.09.2019) 
 

Designação de Coordenadora 
do Gabinete de Planeamento 

 
Considerando que a Assembleia Municipal de 
Loures aprovou, na sua 1.ª Reunião da 5.ª Sessão 
Ordinária, realizada em 14 de novembro de 2015, 
a proposta n.º 503/2015, relativa ao Regulamento 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, 
aprovada na 50.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Loures, realizada em 28 de outubro 
de 2015; que o referido Regulamento, publicado 
na 2.ª série do Diário da República, n.º 235, em 1 
de dezembro de 2015, através do Despacho n.º 
14190/2015, prevê no seu artigo 38.º a 
constituição do Gabinete de Planeamento, e no 
uso da competência prevista na alínea a) do n.º 2 
do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na redação dada pela Lei n.º 
69/2015, de 16 de julho, determino a designação 
da Técnica Superior Paula Alexandra dos Santos 
Vidal Pereira, como coordenadora do Gabinete de 
Planeamento, com efeitos a 1 de setembro de 
2019. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 

 

CULTURA 
DESPORTO 

E 
JUVENTUDE 

 
 

� INFORMAÇÃO 

 
de 27 de agosto de 2019 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 

datado de 27 de agosto de 2019 
pela Sr.ª Diretora em exercício 
do Departamento de Cultura, 

Desporto e Juventude, 
e datado de 28 de agosto de 2019 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/91414/2019, de 30.08.2019) 
 

Substituição da Coordenadora 
do Gabinete de Juventude 
durante o período de férias 

Setembro 2019 
 

Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias durante o período compreendido entre 2 
e 27 de setembro, proponho que a minha 
substituição seja assegurada, com as 
competências que me foram subdelegadas 
através do despacho n.º 313/2018, de 15 de 
novembro, pela técnica superior Dr.ª Nélia Grou 
Brito, de 2 a 5 de setembro e de 10 a 27 de 
setembro, e pela técnica superior Dr.ª Sara Leal, 
de 6 a 9 de setembro. 
 
Propõe-se o envio da presente Informação à 
DGDA/Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

Coordenadora do Gabinete de Juventude 
 

(a) Rita Mota 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
DAS ÁREAS URBANAS 

DE GÉNESE ILEGAL 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 16/EMAUGI/RP/2019 

 
de 27 de agosto de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 30 de agosto de 2019, 
pelo Sr. Vereador Tiago Matias 

 
(registo E/91469/2019, de 02.09.2019) 

 
Substituição do Chefe de Equipa 
por gozo de férias em setembro 

 
À consideração superior. 
 
Considerando a ausência do signatário, por motivo 
de férias, no período compreendido entre 9 e 13 
de setembro, proponho que à técnica abaixo 
designada lhe sejam confiados os poderes e 
competências que me foram subdelegados por 
despacho n.º 250/2018 do Sr. Vereador Tiago 
Matias, de 03.10.2018. 
 
De 9 a 13 de setembro - a Paula Cristina da Silva 
Teixeira, arquiteta. 
 
Para divulgação após despacho. 

 
 

(a) Rui Paulo 
Chefe de Equipa Multidisciplinar 
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COESÃO SOCIAL 
E 

HABITAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 35/DH/LR 

 
de 27 de agosto de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 30 de agosto de 2019, 

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

 
(registo E/91722/2019, de 02.09.2019) 

 
Substituição da Chefe de Divisão de Habitação 

 
À consideração superior. 
 
Considerando a ausência da signatária no período 
compreendido entre 2 e 6 de setembro, por motivo 
de férias, proponho que a minha substituição seja 
assegurada pela Técnica Superior Dr.ª Patrícia 
Guedes de Carvalho, com as competências que 
me foram subdelegadas através do Despacho n.º 
215/2018, de 04-10-2018, pela Sr.ª Diretora de 
Departamento. 
 
Caso a presente informação tenha despacho 
superior favorável, propõe-se que seja remetida ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

A Chefe da Divisão de Habitação 
 

(a) Lucília Reis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
PROTOCOLO 
E RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 36/GPRI/IT 

 
de 19 de agosto de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 30 de agosto de 2019, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/92269/2019, de 03.09.2019) 

 
Substituição da Coordenadora 

do Gabinete de Protocolo 
e Relações Institucionais 

 
Considerando a ausência da signatária, durante o 
período compreendido entre 2 e 6 de setembro, 
por motivo de gozo de férias, proponho que a 
minha substituição seja assegurada, com 
competências subdelegadas através do Despacho 
n.º 86/2017, de 31 de outubro, pela técnica 
superior Ana Alexandra Ferreira Ferrinho. 
 
A merecer concordância superior, mais se propõe 
que a presente informação seja remetida ao 
DGMA/DGDA/Expediente, para divulgação 
interna. 
 
 
À consideração superior. 

 
 

A Coordenadora 
do Gabinete de Protocolo 
e Relações Institucionais 

 
(a) Isabel Tojal 
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ATENDIMENTO 
INFORMAÇÃO 

E 
COMUNICAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.° 57/DAIC/CG 

 
de 26 de agosto de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 29 de agosto de 2019, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/91090/2019, de 04.09.2019) 

 
Substituição do Chefe da Divisão 

de Atendimento, Informação e Comunicação, 
de 2 a 6 de setembro 

 
Considerando a ausência do signatário, de 2 a 6 
de setembro, por motivo de férias, propõe-se que 
as competências que me foram delegadas através 
dos despachos números 89/2017 e 19/2018 sejam 
asseguradas, naquele período, pela técnica 
superior Rita Maria Gomes Correia, número 
informático 32463. 
 
Em caso de concordância superior, propõe-se que 
a presente informação seja divulgada pelo 
Expediente, junto das unidades orgânicas, para os 
efeitos devidos. 

 
 

Loures, 26 de agosto de 2019 
 

O Chefe da Divisão de Atendimento,  
Informação e Comunicação 

 
(a) Carlos Gomes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�INFORMAÇÃO n.° 58/DAIC/CG 

 
de 26 de agosto de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 29 de agosto de 2019, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/91091/2019, de 04.09.2019) 

 
Substituição do Chefe da Divisão 

de Atendimento, Informação e Comunicação, 
de 9 a 13 de setembro 

 
Considerando a ausência do signatário, de 9 a 13 
de setembro, por motivo de férias, propõe-se que 
as competências que me foram delegadas através 
dos despachos números 89/2017 e 19/2018 sejam 
asseguradas, naquele período, pela técnica 
superior Ana Sofia Alonso Batalha, número 
informático 32827. 
 
Em caso de concordância superior, propõe-se que 
a presente informação seja divulgada pelo 
Expediente, junto das unidades orgânicas, para os 
efeitos devidos. 

 
 

Loures, 26 de agosto de 2019 
 

O Chefe da Divisão de Atendimento, 
Informação e Comunicação 

 
(a) Carlos Gomes 
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AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO 

n.° Inf.276 DA/DZVF/MN_2019 
 

de 27 de agosto de 2019 
 

sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 

datado de 28 de agosto de 2019 
pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 

e datado de 2 de setembro de 2019 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
(registo E/91849/2019, de 04.09.2019) 

 
Substituição da Chefe 

da Divisão de Zonas Verdes e Floresta 
no período de férias 

 
Considerando a ausência ao serviço da signatária, 
de 9/09/2019 a 13/09/2019, por motivo de gozo de 
férias, propõe-se que as competências que lhe 
foram subdelegadas através do Despacho n.º 
257/2018, de 15/10/2018, sejam asseguradas 
nesse período pelo técnico superior João Manuel 
Janeiro Lucas. 
 
Em caso de concordância, propõe-se a divulgação 
da presente informação pela DGDA/Expediente. 

 
 

A Chefe da Divisão 
de Zonas Verdes e Floresta 

 
(a) Madalena Neves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 56/DOM/AP 

 
de 3 de setembro de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 4 de setembro de 2019, 

pelo Sr. Vereador Tiago Matias 
 

(registo E/93869/2019, de 05.09.2019) 
 

Substituição em período de férias 
 

Considerando a ausência da signatária durante o 
período compreendido entre 11 e 13 de setembro 
proponho que a minha substituição seja 
assegurada pelo Sr.ª Chefe de Divisão de 
Equipamentos Coletivos, Eng.ª Carla Monteiro, 
com as competências que me foram subdelegadas 
pelo Sr. Vereador Tiago Matias, através do 
despacho n.º 249/2018, de 3 de outubro. 
 
Propõe-se o envio desta informação do 
DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Obras Municipais 

 
(a) Amélia Pardal 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 13794/2019 
 

Concurso interno de acesso geral 
para ocupação de dois postos de trabalho, 

da carreira de fiscal municipal, 
categoria de fiscal municipal principal, 
na modalidade de contrato de trabalho 

em funções públicas 
por tempo indeterminado 

 
1- Para efeitos do disposto nos artigos 30.º e 33.º 

da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, conjugados com o 
disposto no artigo 41.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, e com os artigos 27.º, 28.º e 32.º 
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, 
adaptado à Administração Local por força do 
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de junho, 
aprovada a abertura de concurso interno de 
acesso geral, conforme deliberações tomadas 
nas 36.ª e 44.ª reuniões ordinárias da Câmara 
Municipal de Loures, realizadas em 24 de abril 
de 2019 e 28 de agosto de 2019, 
respetivamente, torna-se público que, por 
despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos de 22 de agosto de 2019, exarado 
na informação n.º 132/DGRH/APG/CS_PO, de 
22 de agosto de 2019, proferido no uso das 
competências delegadas pelo Sr. Presidente 
da Câmara (Despacho n.º 184/2018, de 2 de 
outubro), se encontra aberto, pelo prazo de 10 
dias úteis, concurso interno de acesso geral 
para ocupação de dois postos de trabalho, da 
carreira de Fiscal Municipal, categoria de 
Fiscal Municipal Principal, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado. 

 
2- Legislação aplicável, na atual redação: Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de 
julho; Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de junho, 
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de dezembro, 
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de dezembro. 

 
3- Prazo de validade: O concurso é válido para 

os lugares postos a concurso, caducando com 
o seu preenchimento. 

4- O local de trabalho é na área do Município de 
Loures. 

 
5- Caracterização do(s) posto(s) de trabalho, 

conforme o mapa de pessoal: 
 
Atribuição, competência ou atividades previstas 
nos artigos 6.º, 13.º e 44.º do Regulamento da 
Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de 
Loures. 
 
6- Requisitos de admissão: 
 
6.1- Requisitos gerais: Os previstos no artigo 29.º 

do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, 
adaptado à Administração Local pelo Decreto-
Lei n.º 238/99, de 25 de junho; 

 
6.2- Requisitos Especiais: De acordo com o 

estipulado no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 412-
A/98, de 30 de dezembro, o recrutamento para 
a categoria de fiscal municipal principal faz-se 
entre fiscais municipais de 1.ª classe com um 
mínimo de três anos nesta categoria, 
classificados de "Bom" e/ou "Adequado". 

 
7- Forma, prazo e local de apresentação das 

candidaturas: 
 
7.1- Os documentos de apresentação obrigatória 

para efeitos de admissão ao procedimento ou 
avaliação, não podendo ser apresentados por 
via eletrónica, são os seguintes: 

 
a) Formulário de candidatura a concurso interno 

de acesso geral, de preenchimento 
obrigatório, disponível no Departamento de 
Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures ou na página eletrónica da Câmara 
Municipal de Loures (www.cm-loures.pt); 

b) Curriculum vitae, datado e assinado, acrescido 
dos documentos comprovativos da experiência 
profissional e da formação profissional ou 
especializada; 

c) Cópia do certificado de habilitações literárias; 
d) No caso de o candidato não exercer funções 

neste Município, deverá ainda apresentar 
declaração passada e autenticada pelo serviço 
de origem para efeitos de conferência dos 
requisitos, que comprove: a natureza do 
vínculo de emprego público constituído; a 
carreira e categoria onde se encontra 
integrado; o tempo de serviço na carreira de 
fiscal municipal e na categoria de fiscal 
municipal de 1.ª classe; as avaliações obtidas 
nos últimos 3 ciclos avaliativos e o respetivo 
posicionamento remuneratório. 

 



 

 
N.º 17 

  

 
 

11 de SETEMBRO 
de 2019 

 
 
 
 

67 

 

Só é admissível a apresentação da candidatura 
em suporte de papel. 
 
A não apresentação dos documentos exigidos 
determina a exclusão do procedimento concursal, 
quando a sua falta impossibilite a admissão ou a 
avaliação. 
 
7.2- Prazo: o prazo de aceitação de candidaturas é 

de 10 dias úteis, a contar da data da 
publicação do presente aviso no Diário da 
República 2.ª série, de acordo com o artigo 
32.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, 
adaptado à Administração Local pelo Decreto-
Lei n.º 238/99, de 25 de junho. 

 
7.3- Local: apenas são aceites as candidaturas 

entregues pessoalmente no Departamento de 
Recursos Humanos, sito na rua Dr. Manuel de 
Arriaga n.º 7 em Loures, ou remetidas, por 
correio registado com aviso de receção, para 
Câmara Municipal de Loures, Praça da 
Liberdade, 2674-501 em Loures. 

 
7.4- As falsas declarações prestadas pelos 

candidatos serão punidas nos termos da lei. 
 
7.5- Em caso de dúvida, assiste ao júri a faculdade 

de exigir a qualquer candidato a apresentação 
dos documentos comprovativos das 
declarações prestadas. 

 
8- Métodos de seleção: Conforme despacho do 

Sr. Vereador dos Recursos Humanos, de 22 
de agosto de 2019, exarado na informação n.º 
132/DGRH/APG/CS_PO, de 22 de agosto de 
2019, os métodos de seleção a utilizar no 
recrutamento são: 

 
Avaliação Curricular, que visa avaliar as aptidões 
profissionais dos candidatos na área para que o 
concurso é aberto, com base na análise do 
respetivo currículo profissional, sendo 
considerados e ponderados os seguintes fatores: 
 
Habilitação Académica ou nível de qualificação, 
em instituições do Sistema de Ensino Português 
ou noutras, neste caso, desde que devidamente 
certificadas pelas entidades competentes; 
 
Formação Profissional, onde se ponderam as 
ações de formação de aperfeiçoamento, aquisição 
de competências ou de especialização e formação 
informativa relacionadas com o exercício de 
funções em posto de trabalho idêntico ao do 
concursado, frequentadas nos últimos 3 anos e 
desde que devidamente comprovadas; 
 

Experiência Profissional, onde se pondera o 
desempenho efetivo das funções, na área de 
atividade, inerentes ao posto de trabalho idêntico 
ao do concursado; 
 
Avaliação do desempenho, relativa aos últimos 3 
ciclos avaliativos, de funções idênticas às do posto 
de trabalho a ocupar. 
 
Entrevista Profissional de Seleção, que visa 
avaliar, numa relação interpessoal e de forma 
objetiva e sistemática, as aptidões profissionais e 
pessoais dos candidatos. Será aplicada a todos os 
candidatos aprovados na Avaliação Curricular, 
terá a duração aproximada de 20. 
 
A classificação final será calculada de acordo com 
a seguinte fórmula: minutos e serão abordados 
assuntos relacionados com cada um dos 
seguintes fatores de avaliação: 
 
Motivação e interesses profissionais; 
 
Relacionamento interpessoal; 
 
Capacidade de comunicação. 
 
8.1- Na valoração dos métodos de seleção 

referidos e na classificação final será utilizada 
a escala de 0 a 20 valores, considerando-se 
excluídos do procedimento os candidatos que 
faltem à sua aplicação ou tenham obtido uma 
valoração inferior a 9,5 valores no método 
Avaliação Curricular, não se lhes aplicando o 
método seguinte. 

 
CF = 50%AC + 50%EPS 
 
Sendo: 
 
CF - Classificação Final; 
AC - Avaliação Curricular; 
EPS - Entrevista Profissional de Seleção. 
 
9- A primeira ata do júri do procedimento 

concursal, onde constam os critérios de 
apreciação e ponderação de cada um dos 
métodos de seleção a utilizar é disponibilizada 
na página eletrónica da Câmara Municipal de 
Loures em www.cm-loures.pt e, para consulta, 
no Departamento de Recursos Humanos, sito 
na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7, em 
Loures, dentro do horário de funcionamento do 
atendimento das 9:00 às 16:30 horas, no dia 
útil seguinte à publicação do presente aviso. 
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10- Em caso de igualdade de valoração entre 
candidatos, na ordenação final, os critérios de 
preferência a adotar serão os previstos no 
artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de 
julho. 

 
11- Composição e identificação do júri: 
 
Presidente - Dr. Paulo Rui da Costa Morgado, 
Comandante da Polícia Municipal. 
Vogais efetivos: 
Dr. Carlos Manuel Rio Santos, Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, que 
substitui o Presidente nas suas faltas e 
impedimentos; 
Dr.ª Paula Cristina Martins Louro, Chefe da 
Divisão de Contabilidade e Património. 
Vogais suplentes: 
Dr.ª Alexandra Maria de Carvalho Teixeira Gomes, 
Chefe da Divisão Jurídico-Administrativa; 
Dr. Cândido Miguel Nascimento Esteves, Chefe da 
Divisão de Gestão de Recursos Humanos. 
 
12- Notificação dos candidatos: 
 
As listas de candidatos admitidos/excluídos e de 
classificação final serão publicitadas nos termos e 
de acordo com o disposto nos artigos 34.º, 35.º e 
38.º a 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de 
julho, sendo publicitadas no Departamento de 
Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures e disponibilizadas na sua página eletrónica 
(www.cm-loures.pt). 
 
13- O presente Aviso será publicitado na Bolsa de 

Emprego Público (www.bep.gov.pt), no 
primeiro dia útil seguinte à presente 
publicação no Diário da República, na página 
eletrónica do Município de Loures e em jornal 
de expansão nacional. 

 
14- Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 

Constituição da República Portuguesa, a 
Câmara Municipal de Loures, enquanto 
entidade empregadora pública, promove 
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. 

 
29 de agosto de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 169, de 4 de setembro de 2019] 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

AVISO (extrato) n.º 13970/2019 
 

Procedimentos concursais comuns 
de recrutamento 

para a carreira e categoria de técnico superior 
 

Torna-se púbico que se procede à reabertura dos 
procedimentos concursais comuns de 
recrutamento para a carreira e categoria de 
Técnico Superior, com as Referências 2/2019, 
3/2019, 4/2019 e 5/2019, publicados no aviso 
(extrato) n.º 11482/2019, na 2.ª série do Diário da 
República, n.º 133, de 15 de julho de 2019, com 
vista à correção material dos requisitos legais 
obrigatórios constantes das respetivas ofertas de 
emprego publicitadas na Bolsa de Emprego 
Público: 
 
Referência 2/2019 - 1 posto de trabalho, na área 
funcional de Engenharia Civil, afeto ao Diretor 
Delegado/Divisão de Cadastro, Estudos e 
Projetos; 
 
Referência 3/2019 - 1 posto de trabalho, na área 
funcional de Engenharia Civil ou Engenharia 
Mecânica, afeto ao Diretor Delegado/Divisão de 
Fiscalização; 
 
Referência 4/2019 - 1 posto de trabalho, na área 
funcional de Engenharia Eletrotécnica, afeto ao 
Departamento de Resíduos e Apoio Logístico; 
 
Referência 5/2019 - 1 posto de trabalho, na área 
funcional de Engenharia Mecânica, afeto ao 
Departamento de Resíduos e Apoio Logístico. 
 
Os procedimentos concursais comuns de 
recrutamento reabrem pelo prazo 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. 
 
Ao abrigo do 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. 
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Mantêm-se válidas para apreciação todas as 
candidaturas anteriormente apresentadas, no 
âmbito da publicação do aviso (extrato) n.º 
11482/2019, na 2.ª série do Diário da República, 
n.º 133, de 15 de julho de 2019. 

 
19 de agosto 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 171, de 6 de setembro de 2019] 

 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 508/2019 
 
 

Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo 
 

RMAA 
 

Atribuição de Apoio Financeiro a Entidades 
 
 



Zona Norte 
 
Associação Cultural e Recreativa da Mealhada NIF: 503536202 

Aquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 4.812,66 € Orçamento elegível: 4.812,66 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 1.700,00€ (mil e setecentos euros) 
Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 746,11 € Orçamento elegível: 746,11 € 
Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 182,80 € (cento oitenta dois euros e oitenta cêntimos) 
Obras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 8.346,17€ Orçamento elegível: 5.000,00 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 1.488,00 € (mil quatrocentos e oitenta e oito euros) 
Valor Total a transferir: 3.370,80 € (três mil trezentos e setenta euros e oitenta cêntimos) 

 
 
Associação de Escoteiros de Portugal – Grupo 208 de S.A.C. NIF: 500989109 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado: 10.290,00 € Orçamento elegível: 3.275,00 € 

Obs.: Os valores referenciados em candidatura não foram todos passíveis de apoio por falta de enquadramento. 

Proposta de subsídio a atribuir: 907,83 € (novecentos e sete euros e oitenta e três cêntimos) 
Valor Total a transferir: 907,83 € (novecentos e sete euros e oitenta e três cêntimos) 

 
 
Associação Desportiva Cultural e Social de Frielas - Gimnofrielas NIF: 509091270 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado:2.290,00 € Orçamento elegível: 2.290,00 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 625,17 € (seiscentos e vinte e cinco euros e dezassete cêntimos) 

Aquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 4.860,75€ Orçamento elegível: 3.811,74 € 
Obs.: algumas despesas não documentadas 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.457,99 € (mil quatrocentos e cinquenta sete euros e noventa 
nove cêntimos) 

Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 1.018,75 € Orçamento elegível: 1.018,75 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 303,08 € (trezentos e três euros e oito cêntimos) 
Eventos Especiais 
Orçamento apresentado: 407,50 € Orçamento elegível: 407,50 € 

Obs.: Competição ginástica acrobática âmbito nacional 

Proposta de subsídio a atribuir: 165,04 € (cento e sessenta cinco euros e quatro cêntimos) 
Valor Total a transferir: 2.551,28 € (dois mil quinhentos e cinquenta e um euros e vinte e 

oito cêntimos) 

 
 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fanhões NIF: 501141090 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 17.300,00 € Orçamento elegível: 16.800,00 € 
Obs.:  
 

Proposta de subsídio a atribuir: 5.080,32 € (cinco mil e oitenta euros e trinta e dois cêntimos) 
Obras de Manutenção e Conservação  

Orçamento apresentado: 9.991,00 € Orçamento elegível: 5.000,00 € 
Obs.: O orçamento apresentado ultrapassa o limite fixado em regulamento, pelo que só se considerou o valor até ao 
limite estabelecido no Artigo 17.º do RMAA (5.000,00 €) 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.767,00 € (mil setecentos e sessenta e sete euros) 
Valor Total a transferir: 6.847,32 € (seis mil oitocentos e quarenta e sete euros e trinta e 

dois cêntimos) 

 
 
 
 



Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Loures NIF: 501064770 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado: 15.780,00 € Orçamento elegível: 11.280,00 € 

Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Aniversário Banda de 
Música, por existir Acordo de Colaboração específico para esta atividade; Master Classe Orquestra; Concurso de 
manobras, atividade corporação de Bombeiros 

Proposta de subsídio a atribuir: 3.695,33 € (três mil seiscentos e noventa e cinco euros e trinta e 
três cêntimos) 

Aquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 558,60 € Orçamento elegível: 558,60 € 
Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 166,18 € (cento sessenta seis euros e dezoito cêntimos) 
Valor Total a transferir: 3.861,51 € (três mil oitocentos e sessenta e um euros e cinquenta 

e um cêntimos) 

 
 
Associação Karaté Shoto - AKS NIF: 504831178 
Aquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 2.571,93 € Orçamento elegível: 2.571,93 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 983,76 € (novecentos oitenta três euros e setenta seis cêntimos) 
Valor Total a transferir: 983,76 € (novecentos oitenta três euros e setenta seis cêntimos) 

 
 
Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros NIF: 501116516 

Aquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 1.929,54 € Orçamento elegível: 1.929,54 € 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 738,05 € (setecentos e trinta oito euros e cinco cêntimos) 
Valor Total a transferir: 738,05 € (setecentos e trinta oito euros e cinco cêntimos) 

 
 
Associação Patinagem Atlético Clube Tojal NIF: 512573.658 

Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 189,58 € Orçamento elegível: 189,58 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 59,72 € (cinquenta nove euros e setenta dois cêntimos) 
Aquisição de Material Desportivo  

Orçamento apresentado: 6.112,66 € Orçamento elegível: 6.112,66 € 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 2.270,24 € (dois mil duzentos e setenta euros e vinte e quatro 
cêntimos) 

Obras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 125,00 € Orçamento elegível: 125,00 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 46,50 € (quarenta e seis euros e cinquenta cêntimos) 
Valor Total a transferir: 2.376,46 € (dois mil trezentos e setenta e seis euros e quarenta e 

seis cêntimos) 

 
 
Associação Portuguesa Kenpo Americano NIF: 505498200 

Eventos Especiais 
Orçamento apresentado: 7.722,83 € Orçamento elegível: 7.722,83 € 
Obs.: Internacional Training Camp – Kenpo e Karaté 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.620,00 € (mil seiscentos e vinte euros) 
Valor Total a transferir: 1.620,00 € (mil seiscentos e vinte euros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Vila de Rei NIF: 501750240 
Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 
Orçamento apresentado:23.800,00 € Orçamento elegível: 14.460,00 € 

Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Torneio Karaté, por 
ser iniciativa desportiva; Gala Gímnica, por ser iniciativa desportiva; Festa do Vinho e das Vindimas, por se tratar de 
uma iniciativa municipal cujas participantes já são alvo de um apoio específico. 

Proposta de subsídio a atribuir: 4.129,78 € (quatro mil cento e vinte e nove euros e setenta e oito 
cêntimos) 

Obras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado:4.996,26 € Orçamento elegível: 4.996,26 € 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 1.579,82 € (mil quinhentos e setenta e nove euros e oitenta e dois 
cêntimos) 

Valor Total a transferir: 5.709,60 € (cinco mil setecentos e nove euros e sessenta 
cêntimos) 

 
 
Atlético Clube Tojal NIF: 501279237 
Aquisição de Material Desportivo  

Orçamento apresentado: 5.788,98 € Orçamento elegível: 5.124,98 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 1.700,00 € (mil setecentos euros) 
Eventos Especiais 
Orçamento apresentado: 480,00 € Orçamento elegível: 480,00 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 194,40 € (cento e noventa quatro euros e quarenta cêntimos) 
Valor Total a transferir: 1.894,40 € (mil oitocentos noventa quatro euros e quarenta 

cêntimos) 

 
 
AVAL - Associação de Veículos Antigos de Loures NIF: 513364137 

Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 
Orçamento apresentado: 1.447,00 € Orçamento elegível: 1.080,00 € 

Obs.: Não foi considerada elegível para atribuição de comparticipação a seguinte rubrica: Participação na FIL, Salão 
Motor Clássico, o valor apresentado não se refere a uma atividade cultural. 
Proposta de subsídio a atribuir: 285,77 € (duzentos e oitenta e cinco euros e setenta e sete 

cêntimos) 
Valor Total a transferir: 285,77 € (duzentos e oitenta e cinco euros e setenta e sete 

cêntimos) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Banda Recreativa de Bucelas NIF: 501083138 
Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado: 36.840,00 € Orçamento elegível: 9.220,00 € 

Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Material de apoio e 
divulgação 156.º Aniversário da Banda, por consistir no encontro de bandas com Acordo de Colaboração específico 
para esta atividade; Participação Festa do Vinho e das Vindimas, por se tratar de uma iniciativa municipal cujas 
participantes já são alvo de um apoio específico; Audição Escola de música, por ser uma iniciativa de âmbito regular 
enquadrada no PIM Música. 

Proposta de subsídio a atribuir: 3.214,09 € (três mil duzentos e catorze euros e nove cêntimos) 
Obras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 4.305,00 € Orçamento elegível: 4.305,00 € 

Obs.: 
Proposta de subsídio a atribuir: 1.281,17 € (mil duzentos e oitenta e um euros e dezassete 

cêntimos) 
Aquisição de Equipamentos 
Orçamento apresentado: 746,00 € Orçamento elegível: 746,00 € 
Obs.: 
Proposta de subsídio a atribuir: 209,06 € (duzentos e nove euros e seis cêntimos) 
Valor Total a transferir: 4.704,32 € (quatro mil setecentos e quatro euros e trinta e dois 

cêntimos) 



Casa do Povo de Bucelas NIF: 500927359 
Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 
Orçamento apresentado: 6.480,00 € Orçamento elegível: 3.250,00 € 

Obs.: Não foram consideradas elegíveis as seguintes iniciativas: Torneios Karaté, Saraus Ginástica, encerramento 
época desportiva, por serem iniciativas de âmbito desportivo; Participação Festa do Vinho e das Vindimas, uma vez que 
é uma iniciativa que já tem apoios específicos; Encontro de Grupos Corais, iniciativa alvo de apoio específico por AC do 
PIM da Música. 

Proposta de subsídio a atribuir: 819,00 € (oitocentos e dezanove euros) 
Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 340,67 € Orçamento elegível: 257,72 € 

Obs.: 

Proposta de subsídio a atribuir: 72,16 € (setenta dois euros e dezasseis cêntimos) 
Obras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 1.100,00 € Orçamento elegível: 1.100,00 € 

Obs.: 
Proposta de subsídio a atribuir: 327,36 € (trezentos e vinte e sete euros e trinta e seis cêntimos) 
Valor Total a transferir: 1.218,52 € (mil duzentos e dezoito euros e cinquenta e dois 

cêntimos) 
 
 
Casaínhos Project Associação NIF: 510661564 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil  

Orçamento apresentado: 23.813,24 € Orçamento elegível: 23.813,24 € 
Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 5.040,00 € (cinco mil e quarenta euros) 
Valor Total a transferir: 5.040,00 € (cinco mil e quarenta euros) 

 
 
CCD Município de Loures NIF: 501284141 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 5.300,00 € Orçamento elegível: 3.500,00 € 
Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Passeio Cultural a 
Aveiro por se tratar de uma deslocação, sendo as deslocações alvo de apoio em regulamento próprio; Passeio Cultural 
a Beja por se tratar de uma deslocação, sendo as deslocações alvo de apoio em regulamento próprio; Festival de 
Grupos Corais, iniciativa alvo de apoio específico em AC PIM Música 
Proposta de subsídio a atribuir: 955,50 € (novecentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta 

cêntimos) 
Aquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 506,00 € Orçamento elegível: 506,00 € 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 150,54 € (cento cinquenta euros cinquenta quatro cêntimos) 
Obras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 3.010,02€ Orçamento elegível: 3.010,02€ 
Proposta de subsídio a atribuir: 951,77 € (novecentos e cinquenta e um euros e setenta e sete 

cêntimos) 
Valor Total a transferir: 2.057,81 € (dois mil e cinquenta e sete euros e oitenta e um 

cêntimos) 

 
 
Centro Cultural e Recreativo União Jovem A-dos-Cãos NIF: 502184663 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado: 15.800,00 € Orçamento elegível: 8.350,00 € 

Obs.: Não foi considerada elegível para atribuição de comparticipação a seguinte rubrica: Visita Cultural por se tratar de 
deslocações, sendo as deslocações alvo de apoio em regulamento próprio 
Proposta de subsídio a atribuir: 2.384,76 € (dois mil trezentos e oitenta e quatro euros e setenta e 

seis cêntimos) 
Valor Total a transferir: 2.384,76 € (dois mil trezentos e oitenta e quatro euros e setenta e 

seis cêntimos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CECSSAC NIF: 501382399 
Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 702,57 € Orçamento elegível: 702,57€ 
Obs.: apresentaram despesas de Aquisição Equipamentos em formulário errado 

Proposta de subsídio a atribuir: 209,01 € (duzentos e nove euros e um cêntimo) 
Aquisição de Material Desportivo  

Orçamento apresentado: 1.870,26 € Orçamento elegível: 1.167,69 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 446,64 € (quatrocentos e quarenta e seis euros e sessenta e 
quatro cêntimos) 

Valor Total a transferir: 655,65 € (seiscentos e cinquenta cinco euros e sessenta e cinco 
cêntimos) 

 
 
Clube Motard de Loures - Irmãos de Armas NIF: 515143081 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 1.750,00 € Orçamento elegível: 1.750,00 € 
Obs.: Não foi considerado elegível para atribuição de comparticipação a seguinte rubrica: Visita Cultural por se tratar de 
deslocações, sendo as deslocações alvo de apoio em regulamento próprio 

Proposta de subsídio a atribuir: 257,25 € (duzentos e cinquenta e sete euros e vinte e cinco 
cêntimos) 

Valor Total a transferir: 257,25 € (duzentos e cinquenta e sete euros e vinte e cinco 
cêntimos) 

 
 
Clube União Recreativo de São Julião do Tojal NIF: 502001143 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado: 5.750,00 € Orçamento elegível: 5.250,00 € 

Obs.: Não foi considerada elegível para atribuição de comparticipação a seguinte rubrica: 
Sarau de encerramento, iniciativa para as modalidades desportivas 
Proposta de subsídio a atribuir: 1.278,90 € (mil duzentos e setenta e oito euros e noventa 

cêntimos) 
Valor Total a transferir: 1.278,90 € (mil duzentos e setenta e oito euros e noventa 

cêntimos) 

 
 
Confraria do Arinto de Bucelas NIF: 508653525 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado: 12.400,00 € Orçamento elegível: 9.200,00 € 

Obs.: Não foram considerados elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Festa do Vinho e das 
Vindimas; Festas do Concelho e Curso de escanção 
Proposta de subsídio a atribuir: 2.318,40 € (dois mil trezentos e dezoito euros e quarenta 

cêntimos) 
Valor Total a transferir: 2.318,40 € (dois mil trezentos e dezoito euros e quarenta 

cêntimos) 

 
 
Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1401 S. Pedro de Lousa NIF: 500972052 

Obras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 2.960,00 € Orçamento elegível: 2.960,00 € 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 1.211,24 € (mil duzentos e onze euros e vinte e quatro cêntimos) 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 2.180,00 € Orçamento elegível: 2.180,00 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 
634,51 € (seiscentos e trinta e quatro euros e cinquenta e um 
cêntimos) 

Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 871,59 € Orçamento elegível: 871,59 € 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 
268,46 € (duzentos e sessenta e oito euros e quarenta e seis 
cêntimos) 

Valor Total a transferir: 2.114,21 € (dois mil cento e catorze euros e vinte e um cêntimos) 

 
 
 
 
 



Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 495 de S.A.C. (*) NIF: 500972052 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado: 43.672,00 € Orçamento elegível: 3.165,00 € 

Obs.: Os valores referenciados em candidatura não foram todos passíveis de apoio por falta de enquadramento. 
Proposta de subsídio a atribuir: 1.038,18 € (mil e trinta e oito euros e dezoito cêntimos) 
Valor Total a transferir: 1.038,18 € (mil e trinta e oito euros e dezoito cêntimos)  

 
 
Gato Ruim - Associação Cultural NIF: 510420060 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado: 550,00 € Orçamento elegível: 550,00 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 166,32 € (cento e sessenta e seis euros e trinta e dois cêntimos) 
Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 647,12 € Orçamento elegível: 650,39 € 
Obs.: A soma apresentada na candidatura estava enganada 

Proposta de subsídio a atribuir: 193,49 (cento e noventa e três euros e quarenta e nove cêntimos) 
Valor Total a transferir: 359,81 € (trezentos e cinquenta e nove euros e oitenta e um 

cêntimos) 
 
 
Grupo Desportivo Lousa NIF: 501182276 
Aquisição de Material Desportivo  

Orçamento apresentado: 3.618,27 € Orçamento elegível: 3.506,30 € 

Obs.: Ciclismo  
Proposta de subsídio a atribuir: 1.341,16 € (mil trezentos e quarenta um euros e dezasseis 

cêntimos) 
Aquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 1.778,03 € Orçamento elegível: 1.778,03 € 

Obs.: Ginástica  
Proposta de subsídio a atribuir: 680,09 € (seiscentos e oitenta euros e nove cêntimos)) 
Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 590,40 € Orçamento elegível: 590,40 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 175,64 € (cento e setenta e cinco euros e sessenta e quatro 
cêntimos) 

Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 4.441,62 € Orçamento elegível: 4.115,64 € 
Obs.: Não foi considerada elegível a despesa com material de cozinha. 

Proposta de subsídio a atribuir: 864,28 € (oitocentos e sessenta e quatro euros e vinte e oito 
cêntimos) 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 2.900,00 € Orçamento elegível: 2.900,00 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 852,60 € (oitocentos e cinquenta e dois euros e sessenta cêntimos) 
Valor Total a transferir: 3.913,77 € (três mil novecentos e treze euros e setenta e sete 

cêntimos) 

 
 
Grupo Desportivo São Domingos NIF: 505091208 
Aquisição de Material Desportivo  

Orçamento apresentado: 3.050,09 € Orçamento elegível: 1.849,39 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 707,40 € (setecentos e sete euros e quarenta cêntimos) 
Eventos Especiais 

Orçamento apresentado: 2.815,00 € Orçamento elegível: 2.815,00 € 

Obs.: Prova marcha atlética 
Proposta de subsídio a atribuir: 1.140,08 € (mil cento e quarenta euros e oito cêntimos) 

Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 1.200,70 € Orçamento elegível: 1.200,70 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 336,20 € (trezentos e trinta seis euros e vinte cêntimos) 
Valor Total a transferir: 2.183,68 € (dois mil cento e oitenta três euros e sessenta e oito 

cêntimos) 

 
 
 



Grupo Folclórico Etnográfico Danças e Cantares “Verde Minho” NIF: 503352861 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado: 18.000,00 € Orçamento elegível: 6.700,00 € 

Obs.: Não foram considerados elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: FolkLoures, por 
existir Acordo de Colaboração específico para esta atividade; Aquisição de trajes e instrumentos, por não se tratar de 
atividade regular; Tocadores de concertinas, por se tratar de uma atividade regular mas sim referente a apoios para 
deslocações e ensaios 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.913,52 € (mil novecentos e treze euros e cinquenta e dois 
cêntimos) 

Valor Total a transferir: 1.913,52 € (mil novecentos e treze euros e cinquenta e dois 
cêntimos) 

 
 
Grupo Motard do Infantado NIF: 513729151 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 13.125,00 € Orçamento elegível: 11.575,00 € 
Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Aquisição de 
estandartes; Reunião de Organização “Bênção Capacetes 

Proposta de subsídio a atribuir: 2.576,60 € (dois mil quinhentos e setenta e seis euros e sessenta 
cêntimos) 

Valor Total a transferir: 2.576,60 € (dois mil quinhentos e setenta e seis euros e sessenta 
cêntimos) 

 
 
Grupo Musical Recreativo Bemposta NIF: 501140882 

Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 3.452,89 € Orçamento elegível: 3.452,89 € 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 1.027,23 € (mil e vinte sete euros e vinte três cêntimos) 

Aquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 557,93 € Orçamento elegível: 557,93 € 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 189,69 € (cento e oitenta nove euros e sessenta e nove cêntimos) 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 12.400,00 € Orçamento elegível: 11.400,00 € 

Obs.: Não foi considerada elegível para atribuição de comparticipação a seguinte rubrica: Comemoração do 50.º 
Aniversário Rancho Infantil, por existir Acordo de Colaboração específico para esta atividade 

Proposta de subsídio a atribuir: 4.069,80 € (quatro mil e sessenta e nove euros e oitenta cêntimos) 
Obras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 5.000,00 € Orçamento elegível: 5.000,00 € 

Obs.: 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.302,00 € (mil trezentos e dois euros) 
Valor Total a transferir: 6.588,72 € (seis mil quinhentos e oitenta e oito euros e setenta e 

dois cêntimos) 

 
 
Grupo Sportivo Loures NIF: 500131171 
Aquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 4.327,54 € Orçamento elegível: 4.327,54 € 

Obs.: Andebol 
Proposta de subsídio a atribuir: 850,00 € (oitocentos cinquenta euros) 

Aquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 10.242,74 € Orçamento elegível: 10.242,74 € 

Obs.: futebol 
Proposta de subsídio a atribuir: 1.700,00 € (mil e setecentos euros) 
Valor Total a transferir: 2.550,00 € (dois mil quinhentos e cinquenta euros) 

 
 
Grupo União Lebrense NIF: 501208801 
Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 
Orçamento apresentado: 2.850,00 € Orçamento elegível: 2.300,00 € 

Obs.: Não foi considerada elegível para atribuição de comparticipação a seguinte rubrica: Festival de Taekwondo por 
ser de carácter desportivo 

Proposta de subsídio a atribuir: 608,58 € (seiscentos e oito euros e cinquenta e oito cêntimos) 
Valor Total a transferir: 608,58 € (seiscentos e oito euros e cinquenta e oito cêntimos) 

 
 



Infantado Futebol Clube NIF: 503879991 
Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 249,90 € Orçamento elegível: 249,90 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 61,23 € (sessenta um euros e vinte três cêntimos) 
Aquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 12.674,47 € Orçamento elegível: 1.300,39 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 497,41 € (quatrocentos e noventa e sete euros e quarenta e um 
cêntimos) 

Valor Total a transferir: 558,64 € (quinhentos e cinquenta oito euros e sessenta e quatro 
cêntimos) 

 
 
Moto Clube do Tojal NIF: 509102492 
Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado: 15.300,00 € Orçamento elegível: 9.650,00 € 
Obs.: Não foi considerada elegível para atribuição de comparticipação a seguinte rubrica: Apoio à corrida da Liberdade. 
Da análise do orçamento enviado foram consideradas elegíveis as despesas na Participação na Festa do Trancão e 
Aniversário do Moto Clube no valor de 500,00 € e 3.450,00 € respetivamente 

Proposta de subsídio a atribuir: 2.229,15 € (dois mil duzentos e vinte e nove euros e quinze 
cêntimos) 

Valor Total a transferir: 2.229,15 € (dois mil duzentos e vinte e nove euros e quinze 
cêntimos) 

 
 
Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Loures NIF: 510658806 
Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado: 1.900,00 € Orçamento elegível: 1.900,00 € 
Obs.: 
Proposta de subsídio a atribuir: 502,74 € (quinhentos e dois euros e setenta e quatro cêntimos) 
Valor Total a transferir: 502,74 € (quinhentos e dois euros e setenta e quatro cêntimos) 

 
 
Pioneiros - Núcleo Basket de Loures NIF: 513848177 
Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 5.266,22 € Orçamento elegível: 2.708,76 € 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 853,26 € (oitocentos e cinquenta três euros e vinte e seis 
cêntimos) 

Aquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: --- € Orçamento elegível: 2.557,46 € 
Obs.: Despesas de Equipamentos que são de Material Desportivo 
Proposta de subsídio a atribuir: 978,23 € (novecentos e setenta e oito euros e vinte e três 

cêntimos) 
Valor Total a transferir: 1.831,49 € (mil oitocentos e trinta um euros e quarenta e nove 

cêntimos) 

 
 

 
 

Sociedade Filarmónica União Pinheirense NIF: 501441646 
Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 
Orçamento apresentado: 19.905,00 € Orçamento elegível: 14.310,00 € 

Obs.: Não foram considerados elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Teatro, por existir 
Acordo de Colaboração específico para esta atividade; Workshop Teatro, por existir Acordo de Colaboração específico 
para esta atividade; Aniversário Orquestr’UP, por existir Acordo de Colaboração específico para esta atividade; 
Aniversário Chorus’UP, por existir Acordo de Colaboração específico para esta atividade; Deslocação Teatr’UP 
Proposta de subsídio a atribuir: 5.040,00 € (cinco mil e quarenta euros) 
Obras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 16.550,00 € Orçamento elegível: 2.550,00 € 

Obs.: Consideraram-se os pontos 5 e 6 da candidatura, não foram considerados os restantes pontos por falta de 
orçamentos (7, 8, 9, 14 e 15), por já terem sido incluídos na candidatura de 2018 (1, 2, 3 e 4) e por não se considerarem 
obras (10, 11, 12 e 13) 
Proposta de subsídio a atribuir: 711,45 € (setecentos e onze euros e quarenta e cinco cêntimos) 
Valor Total a transferir: 5.751,45 € (cinco mil setecentos e cinquenta e um euros e 

quarenta  e cinco cêntimos) 



Sociedade Recreativa Manjoeira NIF: 501429255 
Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 1.583,54 € Orçamento elegível: 1.583,54 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 415,68 € (quatrocentos e quinze euros e sessenta oito cêntimos)) 
Aquisição de Material Desportivo  

Orçamento apresentado: 3.857,48 € Orçamento elegível: 3.857,48 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 850,00 € (oitocentos e cinquenta euros) 
Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado: 25.900,00 € Orçamento elegível: 20.150,00 € 
Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 5.331,69 € (cinco mil trezentos e trinta e um euros e sessenta e 

nove cêntimos) 
Valor Total a transferir: 6.597,37 € (seis mil quinhentos e noventa e sete euros e trinta e 

sete cêntimos) 

 
 

 
 
Sociedade Recreativa e Cultural de Pintéus NIF: 501715649 

Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 
Orçamento apresentado: 21.950,00 € Orçamento elegível: 16.950,00 € 

Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: 
BTT Caminhada, iniciativa de índole desportiva. 
Proposta de subsídio a atribuir: 4.627,35 € (quatro mil seiscentos e vinte e sete euros e trinta e 

cinco cêntimos) 
Valor Total a transferir: 4.627,35 € (quatro mil seiscentos e vinte e sete euros e trinta e 

cinco cêntimos) 

 
 
Sport Clube Frielas NIF: 501420850 

Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 309,73 € Orçamento elegível: 309.73 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 86,72 € (oitenta e seis euros e setenta dois cêntimos) 
Aquisição de Material Desportivo  

Orçamento apresentado: 5.053,46 € Orçamento elegível: 5.053,46 € 
Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 1.700,00 € (mil e setecentos euros) 

Obras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 9.605,78 € Orçamento elegível: 5.000,00 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 1.767,00 € (mil setecentos e sessenta e sete euros) 
Valor Total a transferir: 3.553,72 € (três mil quinhentos e cinquenta e três euros e setenta 

e dois cêntimos) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociedade Recreativa de Casaínhos NIF: 501853260 

Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado: 15.600,00 € Orçamento elegível: 10.600,00 € 

Obs.: 

Proposta de subsídio a atribuir: 3.249,96 € (três mil duzentos e quarenta e nove euros e noventa 
e seis cêntimos) 

Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 217,95 € Orçamento elegível: 69,99 € 

Obs.: Só foi considerada elegível para atribuição de comparticipação a rubrica referente à aquisição de Impressora. 

Proposta de subsídio a atribuir: 13,47 € (treze euros e quarenta e sete cêntimos) 

Valor Total a transferir: 3.263,43 € (três mil duzentos e sessenta e três euros e quarenta 
e três cêntimos) 



Status Crucial - ACR NIF: 515 384 070 
Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 
Orçamento apresentado: 16.000,00 € Orçamento elegível: 14.300,00 € 

Obs.: Não foram considerados elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Férias Desportivas e 
Torneio de Futsal, ambas de carácter desportivo. 
Proposta de subsídio a atribuir: 2.702,70 € (dois mil setecentos e dois euros e setenta cêntimos) 
Valor Total a transferir: 2.702,70 € (dois mil setecentos e dois euros e setenta cêntimos) 

 
 
TCSAC- Taekwondo Clube SAC NIF: 505258030 
Aquisição de Material Desportivo  

Orçamento apresentado: 3.144,81 € Orçamento elegível: 3.144,81 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 1.202,89 € (mil duzentos e dois euros e oitenta nove cêntimos) 
Eventos Especiais 
Orçamento apresentado: 8.050,00€ Orçamento elegível: 8.050,00 € 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 1.620,00 € (mil seiscentos e vinte euros) 
Eventos Especiais 
Orçamento apresentado: 11.000,00 € Orçamento elegível: 11.000,00 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 1.620,00 € (mil seiscentos e vinte euros) 
Valor Total a transferir: 4.442,89 € (quatro mil quatrocentos e quarenta e dois euros e 

oitenta nove cêntimos) 

 
 
Teatro Independente de Loures NIF: 502864893 
Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 
Orçamento apresentado: 9.000,00 € Orçamento elegível: 1.400,00 € 

Obs.: Foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Comemorações 51.º 
aniversário. 
Proposta de subsídio a atribuir: 488,04 € (quatrocentos e oitenta e oito euros e quatro cêntimos) 
Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 325,45 € Orçamento elegível: 17,00 € 

Obs.: Só foi considerada elegível para atribuição de comparticipação a rubrica referente à aquisição de modelador. 
Proposta de subsídio a atribuir: 5,06 € (cinco euros e seis cêntimos) 
Valor Total a transferir: 493,10 € (quatrocentos e noventa e três euros e dez cêntimos) 

 
 
União Cultural Recreativa Chamboeira NIF: 501236163 

Obras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 12.479,58 € Orçamento elegível: 5.000,00 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 1.674,00 € (mil seiscentos e setenta e quatro euros) 

Eventos Especiais 
Orçamento apresentado: 2.400,00 € Orçamento elegível: 2.400,00 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 810,00 € (oitocentos e dez euros) 
Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado: 16.450,00 € Orçamento elegível: 14.500,00 € 
Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: 
Visitas Culturais por se tratarem de deslocações, sendo as deslocações alvo de apoio em regulamento próprio; Festa do 
Vinho e das Vindimas, por se tratar de uma iniciativa municipal cujas participantes já são alvo de um apoio específico 

Proposta de subsídio a atribuir: 4.445,70 € (quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco euros e 
setenta cêntimos) 

Valor Total a transferir: 6.929,70 € (seis mil novecentos e vinte e nove euros e setenta 
cêntimos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



União Desportiva Ponte Frielas NIF: 502642882 
Obras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 7.268,14 € Orçamento elegível: 5.000,00 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 1.674,00 € (mil seiscentos e setenta e quatro euros) 
Aquisição de Material Desportivo  

Orçamento apresentado: 10.255,52 € Orçamento elegível: 10.677,74 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 1.700,00 € (mil e setecentos euros) 
Eventos Especiais  

Orçamento apresentado: 9.702,32 € Orçamento elegível: 9.702,32 € 
Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 1.620, 00 € (mil seiscentos e vinte euros) 
Aquisição de Equipamentos  

Orçamento apresentado: 1.328,20 € Orçamento elegível: 1.328,20 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 348,65 € (trezentos e quarenta oito euros e sessenta cinco 

cêntimos) 
Valor Total a transferir: 5.342,65 € (cinco mil trezentos e quarenta e dois euros e sessenta 

e cinco cêntimos) 

 
 
Zambujalense Futebol Clube NIF: 501663231 
Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 530,05 € Orçamento elegível: 81,36 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 28,48 € (vinte oito euros e quarenta oito cêntimos) 
Aquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 1.273,04 € Orçamento elegível: 1.722,55 € 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 658,88 € (seiscentos e cinquenta e oito euros e oitenta e oito 
cêntimos) 

Valor Total a transferir: 687,36 € (seiscentos e oitenta e sete euros e trinta e seis 
cêntimos) 

 
 
 

Zona Oriental 
 
“A Sacavenense” Cooperativa de Consumo CRL NIF: 500004862 
Eventos Especiais 
Orçamento apresentado: 3.000,00 € Orçamento elegível: 3.000,00 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 810,00 € (oitocentos e dez euros) 
Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado: 4.755,00 € Orçamento elegível: 2.825,00 € 
Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Encontro de Futsal 
(antigos atletas da Coop); Masterclass (dança clássica); Corrida do centenário Milha Urbana; Encerramento da 
atividades desportivas por se tratar de atividades desportivas. 

Proposta de subsídio a atribuir: 842,42 € (oitocentos e quarenta e dois euros e quarenta e dois 
cêntimos) 

Valor total a transferir: 1.652,42 € (mil seiscentos e cinquenta e dois euros e quarenta e 
dois cêntimos) 

 
 
ABTA - Associação Bestteam Aventura NIF: 514022531 
Aquisição de Material Desportivo  

Orçamento apresentado: 1.037,63 € Orçamento elegível: 1.037,63 € 
Obs.:   
Proposta de subsídio a atribuir: 308,69 € (trezentos e oito euros e sessenta e nove cêntimos) 
Eventos Especiais 
Orçamento apresentado: 10.289,00 € Orçamento elegível: 8.189,00 € 

Obs.: Foram apresentadas 3 candidaturas e foi retirado o valor do aluguer de autocarros porque foram cedidos por nós. 

Proposta de subsídio a atribuir: 2.025,00 € (dois mil e vinte cinco euros) 
Valor Total a transferir: 2.333,69 € (dois mil trezentos e trinta e três euros e sessenta e 

nove cêntimos) 
 



Academia Recreativa Musical de Sacavém NIF: 501398783 
Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 
Orçamento apresentado: 3.900,00 € Orçamento elegível: 2.400,00 € 

Obs.: Não foi considerada elegível para atribuição de comparticipação a seguinte rubrica: Encontro de orquestras 
ligeiras por existir Acordo de Colaboração específico para estas atividades. 
Proposta de subsídio a atribuir: 806,40 € (oitocentos e seis euros e quarenta cêntimos) 
Apoio para Obras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 5.000,00 € Orçamento elegível: 5.000,00 € 

Obs.: Atendendo que o valor apresentado ultrapassa o valor máximo previsto no artigo 17.º do RMAA, considerou-se o 
valor máximo de 5.000,00 € 
Proposta de subsídio a atribuir: 1.860,00 € (mil oitocentos e sessenta euros) 
Valor Total a transferir: 2.666,40 € (dois mil seiscentos e sessenta e seis euros e 

quarenta cêntimos) 
 
 
ADPAC – Associação de Defesa do Património Ambiental e Cultural 
de Santa Iria de Azóia 

NIF: 504956396 

Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 
Orçamento apresentado: 7.086,00 € Orçamento elegível: 7.086,00 € 
Obs.: 

Proposta de subsídio a atribuir: 2.083,28 € (dois mil e oitenta e três euros e vinte e oito 
cêntimos) 

Valor Total a transferir: 2.083,28 € (dois mil e oitenta e três euros e vinte e oito 
cêntimos) 

 
 
AGITA – Associação Cultural e Social NIF: 504079727 
Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado: 43.490,00 € Orçamento elegível: 600,00 € 
Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Atividades no Centro 
de Artes (Escola de música, teatro, voz, piano, yoga); Gabinete de Apoio Psicossocial por não se enquadrarem no 
âmbito desta candidatura ao RMAA. Espetáculo Teatro “Os Malefícios do Tabaco” de Anton Tcheckov, Residência 
Artística em contexto histórico, Mercado de Natal “O Natal no Castelo” por existir Acordo de Colaboração específico 
para estas atividades. 
Proposta de subsídio a atribuir: 158,76 € (cento e cinquenta e oito euros e setenta e seis 

cêntimos) 
Valor Total a transferir: 158,76 € (cento e cinquenta e oito euros e setenta e seis 

cêntimos) 

 
 
AMRT - Associação para a Mudança e Representação Transcultural NIF: 503107344 

Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 
Orçamento apresentado: 21.500,00 € Orçamento elegível: 6.300,00 € 

Obs.: Os valores referenciados em candidatura não foram todos passíveis de apoio por falta de enquadramento. 

Proposta de subsídio a atribuir: 
1.772,82 € (mil setecentos e setenta e dois euros e oitenta e 
dois cêntimos) 

Eventos Especiais 
Orçamento apresentado: 1.550,00 € Orçamento elegível: 1.550,00 € 
Obs.: Evento de âmbito regional. 

Proposta de subsídio a atribuir: 405,00 € (quatrocentos e cinco euros) 
Aquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 178,20 € Orçamento elegível: 223,20 € 

Obs.: Os documentos de despesa apresentados somam um valor total superior ao da candidatura. 

Proposta de subsídio a atribuir: 66,40 € (sessenta e seis euros e quarenta cêntimos) 
Valor Total a transferir: 2.244,22 € (dois mil duzentos e quarenta e quatro euros e vinte 

e dois cêntimos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANALOR NIF: 501915818 
Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 
Orçamento apresentado: 10.820,00 € Orçamento elegível: 9.320,00 € 

Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Ténis – Clínicas; 
Iniciação à prática do xadrez; Ténis – 5.º Troféu da cidade de Sacavém, por se tratarem de atividades desportivas, XXXI 
Semana Serrana; 1.º Encontro de Grupos Corais por existirem Acordos de Colaboração específicos para estas 
atividades. 

Proposta de subsídio a atribuir: 
2.740,08 € (dois mil setecentos e quarenta euros e oito 
cêntimos) 

Aquisição de equipamentos 

Orçamento apresentado: 775,00 € Orçamento elegível: 775,00 € 
Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 244,13 € (duzentos e quarenta e quatro euros e treze cêntimos) 
Valor Total a transferir: 2.984,21 € (dois mil novecentos e oitenta e quatro euros e vinte 

e um cêntimos) 

 
 
AQUIPA – Associação dos Amigos da Quinta do Património NIF: 505006065 
Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado: 1.275,00 € Orçamento elegível: 1.275,00 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 348,08 € (trezentos e quarenta e oito euros e oito cêntimos) 
Valor Total a transferir: 348,08 € (trezentos e quarenta e oito euros e oito cêntimos) 

 
 
Associação Clube de Veteranos Leões de Camarate NIF: 508694396 

Aquisição de Material Desportivo  
Orçamento apresentado: 1.749,13 € Orçamento elegível: 1.749,13 € 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 425,00 € (quatrocentos vinte cinco euros) 
Eventos Especiais 

Orçamento apresentado: 2.676,00 € Orçamento elegível: 2.676,00 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 810,00 € (oitocentos e dez euros) 
Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 521,40 € Orçamento elegível: 521,40 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 145,99 € (cento e quarenta e cinco euros e noventa e nove 

cêntimos) 
Valor Total a transferir: 1.380,99 € (mil trezentos e oitenta euros e noventa e nove 

cêntimos) 

 
 
Associação das Colectividades do Concelho de Loures NIF: 506370143 
Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado: 5.400,00 € Orçamento elegível: 2.590,00 € 
Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Participação no 
CMA; Parceria concretização estudo MA; Expediente; Materiais de secretaria por não se enquadrarem no âmbito desta 
candidatura ao RMAA. 
Proposta de subsídio a atribuir: 794,09 € (setecentos e noventa e quatro euros e nove cêntimos) 
Valor Total a transferir: 794,09 € (setecentos e noventa e quatro euros e nove cêntimos) 

 
 
Associação de Dança de Moscavide NIF: 507570901 
Eventos Especiais 
Orçamento apresentado: 8.800,00 € Orçamento elegível: 8.800,00 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 810,00 € (oitocentos e dez euros) 
Valor Total a transferir: 810,00 € (oitocentos e dez euros) 

 
 
 
 
 
 
 



Associação de Jovens de Moscavide (*) NIF: 506303012 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil  

Orçamento apresentado: 35.825,00 € Orçamento elegível: 4.325,00 € 

Obs.: Os valores referenciados em candidatura não foram todos passíveis de apoio por falta de enquadramento. 
Proposta de subsídio a atribuir: 1.098,98 € (mil e noventa e oito euros e noventa e oito 

cêntimos) 
Valor Total a transferir: 1.098,98 € (mil e noventa e oito euros e noventa e oito 

cêntimos) 

 
 
Associação Desportiva Bobadelense NIF: 501607692 

Aquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 3.034,53 € Orçamento elegível: 7.121,09 € 
Obs.: Os documentos de despesa apresentados somam um valor total superior ao da candidatura. 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.700,00 € (mil e setecentos euros) 
Valor Total a transferir: 1.700,00 € (mil e setecentos euros) 

 
 
Associação Desportiva e Cultural do Catujal NIF: 507790162 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado: 4.095,00 € Orçamento elegível: 1.350,00 € 
Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Torneio de ping-
pong; 2.º torneio de técnica jovens do futuro; 6.º workshop taekwondo Póvoa de Santa Iria; Campeonato nacional de 
sénior e poomsae dans; Campeonato nacional de cadetes e juniores; Torneio de agachamento na sede da ADCC; 
Campeonato distrital de taekwondo; Torneio de supino plano na sede; Campeonato nacional de taekwondo poomsae 
kups e combatentes sub 21; Caminhada na pista de corta-mato do Catujal; Torneio de supino na sede; Open Iberico-
internacional de Badajoz; Torneio de ping pong na sede; Torneio de taekwondo da Amizade na Nazaré; Campeonato 
distrital de combatentes de poomsae dans; Exame de graduação e festa de natal por se tratarem de atividades 
desportivas. 

Proposta de subsídio a atribuir: 351,54 € (trezentos e cinquenta e um euros e cinquenta e quatro 
cêntimos) 

Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 363,62 € Orçamento elegível: 363,62 € 
Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 101,81 € (cento e um euros e oitenta e um cêntimos) 

Aquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 73,99€ Orçamento elegível: 73,99 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 28,31 € (vinte oito euros e trinta um cêntimos) 
Eventos Especiais 

Orçamento apresentado: 1.870,00 € Orçamento elegível: 1.870,00 € 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 757,35 € (setecentos cinquenta e sete euros e trinta e cinco 
cêntimos) 

Valor Total a transferir: 1.239,01 € (mil duzentos e trinta e nove euros e um cêntimo) 

 
 
Atlético de Via Rara NIF: 502383208 

Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 
Orçamento apresentado: 19.090,00 € Orçamento elegível: 17.970,00 € 

Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Ténis de mesa e 
Prova de cicloturismo no Concelho por se tratarem de atividades desportivas. 

Proposta de subsídio a atribuir: 4.528,44 € (quatro mil quinhentos e vinte e oito euros e quarenta 
e quatro cêntimos) 

Valor Total a transferir: 4.528,44 € (quatro mil quinhentos e vinte e oito euros e quarenta 
e quatro cêntimos) 

 
 
CANTICORUM – Associação de Amadores de Música NIF: 513476180 
Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 
Orçamento apresentado: 12.750,00 € Orçamento elegível: 5.085,00 € 
Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Música para o Ano 
Novo, XVI Encontro de Coros e V Granada Canta (Espanha) por existirem Acordos de Colaboração específicos para 
estas atividades. 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.516,35 € (mil quinhentos e dezasseis euros e trinta e cinco 
cêntimos) 

Valor Total a transferir: 1.516,35 € (mil quinhentos e dezasseis euros e trinta e cinco 
cêntimos) 



Casa do Concelho de Armamar NIF: 503188549 
Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 
Orçamento apresentado: 17.535,00 € Orçamento elegível: 14.500,00 € 

Obs.: Não foi considerada elegível para atribuição de comparticipação a seguinte rubrica: Excursão Feira da maçã de 
Armamar por não se enquadrar no âmbito desta candidatura ao RMAA. 
Proposta de subsídio a atribuir: 2.436,00 € (dois mil quatrocentos e trinta e seis euros) 
Valor Total a transferir: 2.436,00 € (dois mil quatrocentos e trinta e seis euros) 

 
 
Clube Atletismo de Vale Figueira NIF: 502113812 
Aquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 4.371,31 € Orçamento elegível: 4.234,85 € 
Obs.: Os documentos de despesa apresentados somam um valor total inferior ao da candidatura. 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.619,83 € (mil seiscentos e dezanove euros e oitenta e três 
cêntimos) 

Valor Total a transferir: 1.619,83 € (mil seiscentos e dezanove euros e oitenta e três 
cêntimos) 

 
 
Clube Belavista Aventura NIF: 508699371 
Aquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 726,93 € Orçamento elegível: 726,93 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 185,37 € (cento e oitenta e cinco euros e trinta e sete cêntimos) 
Valor Total a transferir: 185,37 € (cento e oitenta e cinco euros e trinta e sete cêntimos) 

 
 
Clube Desportivo dos Olivais e Moscavide NIF: 501132805 
Aquisição de Material Desportivo  
Orçamento apresentado: 21.228,92 € Orçamento elegível: 15.775,76 € 

Obs.: Não foram consideradas duas faturas por serem de 2017. 
Proposta de subsídio a atribuir: 1.956,15 € (mil novecentos e cinquenta e seis euros e quinze 

cêntimos) 
Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 1.055,34 € Orçamento elegível: 1.055,34 € 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 295,50 € (duzentos e noventa e cinco euros e cinquenta 
cêntimos) 

Valor Total a transferir: 2.251,65 € (dois mil duzentos e cinquenta e um euros e 
sessenta e cinco cêntimos) 

 
 
Clube Futebol Santa Iria NIF: 501372652 
Aquisição de Material Desportivo  

Orçamento apresentado: 5.624,58 € Orçamento elegível: 5.624,58 € 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 1.700.00 € (mil e setecentos euros) 
Eventos Especiais 
Orçamento apresentado: 4.850,00 € Orçamento elegível: 4.850,00 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 810,00 € (oitocentos e dez euros) 
Obras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 8.500,00 € Orçamento elegível: 5.000,00 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 1.674,00 € (mil seiscentos e setenta e quatro euros) 
Valor Total a transferir: 4.184,00 € (quatro mil cento e oitenta e quatro euros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1243 da Bobadela (*) NIF: 500972052 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado: 28.450,00 € Orçamento elegível: 12.700,00 € 

Obs.: Os valores referenciados em candidatura não foram todos passíveis de apoio por falta de enquadramento. 

Proposta de subsídio a atribuir: 
2.757,68 € (dois mil setecentos e cinquenta e sete euros e 
sessenta e oito cêntimos) 

Aquisição de viaturas 
Orçamento apresentado: 4.500,00 € Orçamento elegível: 4.500,00 € 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 
1.361,25 € (mil trezentos e sessenta e um euros e vinte e cinco 
cêntimos) 

Valor Total a transferir: 4.118,93 € (quatro mil cento e dezoito euros e noventa e três 
cêntimos) 

 
 
Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 582 de Moscavide (*) NIF: 500972052 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 81.675,00 € Orçamento elegível: 3.600,00 € 
Obs.: Os valores referenciados em candidatura não foram todos passíveis de apoio por falta de enquadramento. 

Proposta de subsídio a atribuir: 748,44 € (setecentos e quarenta e oito euros e quarenta e 
quatro cêntimos) 

Valor Total a transferir: 748,44 € (setecentos e quarenta e oito euros e quarenta e 
quatro cêntimos) 

 
 
Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 895 de São João da Talha (*) NIF: 500972052  
Linha de apoio RMAA: Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado: 10.725,00 € Orçamento elegível: 3.075,00 € 

Obs.: Os valores referenciados em candidatura não foram todos passíveis de apoio por falta de enquadramento. 

Proposta de subsídio a atribuir: 
1.207,55 € (mil duzentos e sete euros e cinquenta e cinco 
cêntimos) 

Valor Total a transferir: 1.207,55 € (mil duzentos e sete euros e cinquenta e cinco 
cêntimos) 

 
 
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 905 de Sacavém (*) NIF: 500972052 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado: 46.950,00 € Orçamento elegível: 10.850,00 € 

Obs.: Os valores referenciados em candidatura não foram todos passíveis de apoio por falta de enquadramento. 

Proposta de subsídio a atribuir: 
3.258,26 € (três mil duzentos e cinquenta e oito euros e vinte e 
seis cêntimos) 

Valor Total a transferir: 3.258,26 € (três mil duzentos e cinquenta e oito euros e vinte e 
seis cêntimos) 

 
 
Futebol Clube do Prior Velho NIF: 501914617 
Obras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 5.947,36 € Orçamento elegível: 5.000,00 € 
Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 1.581,00 € (mil quinhentos e oitenta e um euros) 
Valor Total a transferir: 1.581,00 € (mil quinhentos e oitenta e um euros) 

 
 
Grupo de Danças e Cantares do Catujal/Unhos NIF: 503681504 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 5.150,00 € Orçamento elegível: 2.650,00 € 
Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Festival anual e 
acolhimento; Realização de ensaios semanais por existir Acordo de Colaboração específico para estas atividades. 

Proposta de subsídio a atribuir: 756,84 € (setecentos e cinquenta e seis euros e oitenta e quatro 
cêntimos) 

Valor Total a transferir: 756,84 € (setecentos e cinquenta e seis euros e oitenta e quatro 
cêntimos) 

 
 
 
 
 
 



Grupo Desportivo Águias de Camarate NIF: 501661379 
Aquisição de Material Desportivo  

Orçamento apresentado: 10.700,02 € Orçamento elegível: 11.296,70 € 

Obs.: Os documentos de despesa apresentados somam um valor total superior ao da candidatura. 
Proposta de subsídio a atribuir: 1.700,00 € (mil e setecentos euros) 
Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 1.487,81 € Orçamento elegível: 1.487,81 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 416,59 € (quatrocentos e dezasseis euros e cinquenta e nove 
cêntimos) 

Valor Total a transferir: 2.116,59 € (dois mil cento e dezasseis euros e cinquenta nove 
cêntimos) 

 
 
Grupo Desportivo Pirescôxe NIF: 501617540 
Eventos Especiais 

Orçamento apresentado: 615,00 € Orçamento elegível: 615,00 € 
Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 249,08 € (duzentos e quarenta nove euros e oito cêntimos) 
Aquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 2.950,78 € Orçamento elegível: 2.442,91 € 

Obs.: Não foram consideradas duas faturas por serem de 2017. 
Proposta de subsídio a atribuir: 934,41 € (novecentos e trinta quatro euros e quarenta e um 

cêntimos) 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado: 28.525,00 € Orçamento elegível: 4.525,00 € 

Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Torneio t. mesa; C. 
Nacional de Lazer Master Ranking List; Início de época de futsal na AFLisboa (Formação); Início de época de ténis de 
mesa (todos os escalões); Início de época de danças rítmicas; Início de época de futebol 11 veteranos; Início de época 
de pesca desportiva; Torneio t. mesa Jaime Matos (todos os escalões) e Torneio de futsal José dos Remédios por se 
tratarem de atividades desportivas. 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.178,31 € (mil, cento e setenta e oito euros e trinta e um 
cêntimos) 

Valor Total a transferir: 2.361,80 € (dois mil trezentos e sessenta e um euros e oitenta 
cêntimos 

 
 
Grupo Dramático e Recreativo Corações de Vale de Figueira NIF: 501616977 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado 11.000,00 € Orçamento elegível: 10.000,00 € 

Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Mostra de Teatro e 
Espetáculo de Natal por existir Acordo de Colaboração específico para estas atividades. 

Proposta de subsídio a atribuir: 3.570,00 € (três mil quinhentos e setenta euros) 
Eventos Especiais 

Orçamento apresentado: 7.100,00 € Orçamento elegível: 7.100,00 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 810,00 € (oitocentos e dez euros) 
Valor Total a transferir: 4.380,00 € (quatro mil trezentos e oitenta euros) 

 
 
Grupo Motard de Sacavém NIF: 513538089 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 2.400,00 € Orçamento elegível: 2.400,00 € 
Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 504,00 € (quinhentos e quatro euros) 
Valor Total a transferir: 504,00 € (quinhentos e quatro euros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grupo Recreativo Apelaçonense NIF: 501351795 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado: 1.250,00 € Orçamento elegível: 1.250,00 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 393,75 € (trezentos e noventa e três euros e setenta e cinco 

cêntimos) 
Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 119,99 € Orçamento elegível: 119,99 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 35,70 € (trinta e cinto euros e setenta cêntimos) 
Obras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 5.000,00 € Orçamento elegível: 5.000,00 € 
Obs.: Atendendo que o valor apresentado ultrapassa o valor máximo previsto no artigo 17.º do RMAA, considerou-se o 
valor máximo de 5.000,00 € 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.767,00 € (mil setecentos e sessenta e sete euros) 
Valor Total a transferir: 2.196,45 € (dois mil cento e noventa e seis euros e quarenta e 

cinco cêntimos) 
 
 
Juventude Mariana Vicentina (*) NIF: 504634925 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil  
Orçamento apresentado: 18.300,00 € Orçamento elegível: 8.500,00 € 

Obs.: Os valores referenciados em candidatura não foram todos passíveis de apoio por falta de enquadramento. 
Proposta de subsídio a atribuir: 2.356,20 € (dois mil trezentos e cinquenta e seis euros e vinte 

cêntimos) 
Valor Total a transferir: 2.356,20 € (dois mil trezentos e cinquenta e seis euros e vinte 

cêntimos) 

 
 
Liga dos Amigos da Mina de S. Domingos NIF: 501875387 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado: 26.339,00 € Orçamento elegível: 7.134,00 € 

Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Festival de grupos 
corais e 31.ª Semana Cultural do Alentejo por existirem Acordos de Colaboração específicos para estas atividades; 
Novo traje para grupo coral, mudanças de instalações; aquisição de ar condicionado por não se enquadrarem no âmbito 
desta candidatura ao RMAA. 

Proposta de subsídio a atribuir: 2.247,21 € (dois mil duzentos e quarenta e sete euros e vinte e 
um cêntimos) 

Valor Total a transferir: 2.247,21 € (dois mil duzentos e quarenta e sete euros e vinte e 
um cêntimos) 

 
 
Linha de Defesa Associação de Defesa do Ambiente de Loures NIF: 508425328 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado: 290,00 € Orçamento elegível: 290,00 € 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 103,53 € (cento e três euros e cinquenta e três cêntimos) 
Valor Total a transferir: 103,53 € (cento e três euros e cinquenta e três cêntimos) 

 
 
Motoclube do Oriente NIF: 504895869 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado: 55.500,00 € Orçamento elegível: 42.150,00 € 

Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Merchandising; 
bebidas, refeições nas seguintes atividades: Festa de Carnaval, Festa dos Santos Populares, Festa de Verão, Festa 
Rock and Beer party, Festa Halloween. 

Proposta de subsídio a atribuir: 5.040,00 € (cinco mil e quarenta euros) 
Valor Total a transferir: 5.040,00 € (cinco mil e quarenta euros) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pensamentos ao Vento - Associação NIF: 510907776 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado: 3.065,00 € Orçamento elegível: 2.208,00 € 

Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Campeonato de 
petanca; Campeonato de setas; 5.ª Caminhada noturna naturista por se tratarem de atividades desportivas. 
Proposta de subsídio a atribuir: 695,52 € (seiscentos e noventa e cinco euros e cinquenta e dois 

cêntimos) 
Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 137,87 € Orçamento elegível: 137,87 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 41,02 € (quarenta e um euros e dois cêntimos) 
Obras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 370,17 € Orçamento elegível: 370,17 € 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 137,70 € (cento e trinta e sete euros e setenta cêntimos) 
Aquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 113,16 € Orçamento elegível: 113,16 € 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 28,86 € (vinte e oito euros e oitenta seis cêntimos) 
Valor Total a transferir: 903,10 € (novecentos e três euros e dez cêntimos) 

 
 
Plasticena NIF: 510302980 
Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 643,87 € Orçamento elegível: 643,87 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 191,55 € (cento e noventa e um euros e cinquenta e cinco cêntimos) 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado: 7.700,00 € Orçamento elegível: 6.950,00 € 

Obs.: Não foi considerada elegível para atribuição de comparticipação a seguinte rubrica: Criação 
espetáculo/performance História da Chamboeira por a associação ter informado aquando da avaliação às candidaturas 
que não conseguiam realizar este evento. 

Proposta de subsídio a atribuir: 1.050,84 € (mil e cinquenta euros e oitenta e quatro cêntimos)  
Valor Total a transferir: 1.242,39 € (mil duzentos e quarenta e dois euros e trinta e nove cêntimos)  

 
 
Rancho Folclórico do Bairro da Fraternidade NIF:504560069 

Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado: 22.040,00 € Orçamento elegível: 6.840,00 € 

Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: 15.º Festival de 
Folclore Infantil e 30.º Festival de Folclore Adulto por existirem Acordos de Colaboração específicos para estas 
atividades. 
Proposta de subsídio a atribuir: 2.298,24 € (dois mil duzentos e noventa e oito euros e vinte e 

quatro cêntimos) 
Valor Total a transferir: 2.298,24 € (dois mil duzentos e noventa e oito euros e vinte e 

quatro cêntimos) 

 
 
S4Y - Sports, Associação NIF: 514175575 

Aquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 2.311,35 € Orçamento elegível: 2.311,35 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 884,09 € (oitocentos e oitenta e quatro euros e vinte e nove 

cêntimos) 
Valor Total a transferir: 884,09 € (oitocentos e oitenta e quatro euros e vinte e nove 

cêntimos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sociedade Recreativa Catujalense NIF: 502391910 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado: 6.000,00 € Orçamento elegível: 3.000,00 € 

Obs.: Não foi considerado elegível para atribuição de comparticipação a seguinte rubrica: OTL… com SRC por não se 
enquadrar no âmbito desta candidatura ao RMAA. 
Proposta de subsídio a atribuir: 945,00 € (novecentos e quarenta e cinco euros) 
Eventos Especiais 
Orçamento apresentado: 960,00 € Orçamento elegível: 960,00 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 388,80 € (trezentos e oitenta oito euros e oitenta cêntimos) 
Obras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 1.600,00 € Orçamento elegível: 1.600,00 € 
Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 565,44 € (quinhentos e sessenta e cinco euros e quarenta e 
quatro cêntimos) 

Aquisição de Equipamentos 

Orçamento apresentado: 375,25 € Orçamento elegível: 375,25 € 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 105,07 € (cento e cinco euros e sete cêntimos) 
Valor Total a transferir: 2.004,31 € (dois mil e quatro euros e trinta e um cêntimos) 

 
 
Sociedade Recreativa e Musical 1.º de Agosto Santa Iriense NIF: 501121587 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 12.050,00 € Orçamento elegível: 9.300,00 € 
Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Festival de Teatro; 
Festival de orquestras; Festival de grupos corais por existirem Acordos de Colaboração específicos para estas 
atividades e Audições Escola de Música por não se enquadrar no âmbito desta candidatura ao RMAA. 
Proposta de subsídio a atribuir: 3.515,40 € (três mil quinhentos e quinze euros e quarenta 

cêntimos) 
Valor Total a transferir: 3.515,40 € (três mil quinhentos e quinze euros e quarenta 

cêntimos) 

 
 
Sociedade Recreativa Familiar Unhense NIF: 501668799 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 

Orçamento apresentado: 2.000,00 € Orçamento elegível: 2.000,00 € 

Obs.:  

Proposta de subsídio a atribuir: 462,00 € (quatrocentos e sessenta e dois euros) 
Valor Total a transferir: 462,00 € (quatrocentos e sessenta e dois euros) 

 
 
Sport Clube Sanjoanense NIF: 501599100 

Aquisição de Material Desportivo 

Orçamento apresentado: 11.910,00 € Orçamento elegível: 1.926,67 € 

Obs.: Os documentos de despesa apresentados somam um valor total inferior ao da candidatura. 

Proposta de subsídio a atribuir: 736,95 € (setecentos trinta seis euros e noventa cinco cêntimos) 
Valor Total a transferir: 736,95 € (setecentos trinta seis euros e noventa cinco cêntimos) 

 
 
Teatro Nacional de Rua NIF: 506672962 
Atividade regular cultural, recreativa e juvenil 
Orçamento apresentado:14.655,00 € Orçamento elegível: 3.000,00 € 

Obs.: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de comparticipação as seguintes rubricas: Magusto da Paróquia 
e Ciclos “Em nome da Rosa”por existir Acordo de Colaboração específico para estas atividades e o ponto 1. por reportar 
para o artigo 29.º do RMAA. 
Proposta de subsídio a atribuir: 819,00 € (oitocentos e dezanove euros) 
Obras de Manutenção e Conservação 

Orçamento apresentado: 4.059,00 € Orçamento elegível: 4.059,00 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 1.358,95 € (mil trezentos e cinquenta e oito euros e noventa e 

cinco cêntimos) 
Valor Total a transferir: 2.177,95 € (dois mil cento e setenta e sete euros e noventa e 

cinco cêntimos) 

 
 
 



Universal Events - Associação NIF: 514328290 
Eventos Especiais 
Orçamento apresentado: 8.100,00 € Orçamento elegível: 8.100,00 € 

Obs.:  
Proposta de subsídio a atribuir: 810,00 € (oitocentos e dez euros) 
Valor Total a transferir: 810,00 € (oitocentos e dez euros) 

 
 
 

(*) Associações cujo valor a atribuir está majorado em 10%, por via da aplicação do Artigo 30.º 
 
 
 

O valor total das transferências a realizar é de 210.650,18 €, distribuindo-se da seguinte forma pelas linhas de apoio: 
 
Atividade Regular 124.854,55 € 

Aquisição de Equipamentos 7.291,03 € 

Aquisição de Viaturas 1.361,25 € 

Aquisição de Material Desportivo 34.943,21 € 
Apoio a Obras 24.725,39 € 
Eventos Especiais 17.474,75 € 

 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 528/2019 
 
 

Proposta de Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Loures 
 

a submeter a deliberação da Assembleia Municipal 
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TÍTULO I 
Disposições gerais 

 
Capítulo I 

Contexto Organizacional 
 

Artigo 1.º 
Objeto 

 
O regulamento da estrutura orgânica da Câmara Municipal de Loures é um instrumento base de suporte à 
organização e gestão da atividade autárquica, estabelecendo a estrutura orgânica e as competências de 
cada uma das áreas funcionais, por aplicação do regime jurídico da organização dos serviços das 
autarquias locais, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro e pela Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, na redação atualmente em vigor. 

 
 

Artigo 2.º 
Missão 

 
A Câmara Municipal de Loures tem como missão promover, no âmbito das suas atribuições, a qualidade de 
vida dos seus munícipes através da adoção de políticas públicas, assentes na gestão sustentável dos 
recursos, na qualificação dos trabalhadores municipais e na prestação de um serviço público de qualidade. 

 
 

Artigo 3.º 
Princípios gerais da atividade municipal 

 
1. A Câmara Municipal de Loures e os seus serviços prosseguem nos termos e formas legalmente 

previstas, fins de interesse público geral e municipal, tendo como objetivo principal das suas atividades 
proporcionar melhores condições de vida aos seus munícipes; 

 
2. Os serviços municipais, na prossecução das atribuições do Município e das competências dos seus 

órgãos, devem orientar-se pelos princípios da unidade e eficácia na ação, da aproximação dos serviços 
ao cidadão, da racionalização de meios, da eficiência na afetação de recursos públicos, da melhoria do 
serviço prestado, da garantia da participação dos cidadãos, bem como pelos demais princípios 
constitucionais aplicáveis à atividade administrativa e acolhidos no Código de Procedimento 
Administrativo, sendo de salientar os princípios de organização e ação administrativa seguintes: 

 
a) Da administração aberta, privilegiando o interesse dos cidadãos, facilitando a sua participação no 

processo administrativo, designadamente prestando as informações de que careçam, divulgando as 
atividades do Município e recebendo as suas sugestões e reclamações; 

b) Da eficiência e eficácia, prestando um serviço célere e de qualidade, racionalizando os meios 
disponíveis, para uma melhor prestação de serviços aos cidadãos; 

c) Da simplicidade nos procedimentos, saneando atos inúteis e redundantes, encurtando circuitos, 
simplificando processos de trabalho e promovendo a comunicação intradepartamental e 
interdepartamental; 

d) Da coordenação dos serviços e racionalização dos circuitos administrativos, assegurando a articulação 
entre as diferentes unidades orgânicas e tendo em vista dar célere e integral execução às deliberações 
e decisões dos órgãos municipais; 

e) Da gestão participada, assegurando uma comunicação eficaz e transparente e o envolvimento dos 
trabalhadores municipais e dos interessados, na conceção, coordenação e execução das decisões 
municipais; 

f) Da dignificação e valorização dos trabalhadores municipais, estimulando o seu desempenho e formação 
profissional, promovendo a melhoria das condições de trabalho e assegurando mecanismos adequados 
de acesso ao conhecimento das decisões tomadas pelos órgãos municipais; 

g) Do respeito pela legalidade e adequação das atividades municipais ao quadro jurídico-legal e 
regulamentar aplicável à administração local; 
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h) Da imparcialidade, igualdade e transparência de tratamento de todos os cidadãos, conduzindo todas as 
atividades pelos mais elevados padrões éticos; 

i) Do fomento da comunicação virtual e da preferência dos meios eletrónicos nas comunicações e nas 
notificações das decisões e a potenciação das novas tecnologias da informação e comunicação. 

 
 

Artigo 4.º 
Modelos da estrutura orgânica 

 
1. A estrutura orgânica dos serviços municipais da Câmara Municipal de Loures adota o modelo de 

estrutura hierarquizada, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 
23 outubro, e da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, constituída por: 

 
a) 9 unidades orgânicas nucleares, 36 (trinta e seis) unidades flexíveis, 5 (cinco) unidades flexíveis de 3.º 

grau e 16 (dezasseis) subunidades orgânicas. 
 
 
 

TÍTULO II 
Serviços Municipais 

 
Capítulo I 

Estrutura Nuclear 
 

Secção I 
Composição 

 
Artigo 5.º 

Composição 
 

1. A estrutura nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures é composta, pelas 
seguintes unidades orgânicas: 

 
a) Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU); 
b) Departamento de Obras Municipais (DOM); 
c) Departamento de Educação (DE); 
d) Departamento de Ambiente (DA); 
e) Departamento de Coesão Social e Habitação (DCSH); 
f) Departamento de Cultura, Desporto e Juventude (DCDJ); 
g) Departamento de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento (DPFA); 
h) Departamento de Gestão e Modernização Administrativa (DGMA); 
i) Departamento de Recursos Humanos (DRH). 
 
2. Têm organização própria, nos termos referenciados no presente Regulamento, o Serviço Municipal de 

Proteção Civil (SMPC), previsto na Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, e a Polícia Municipal de Loures 
(PML) prevista na Lei n.º 19/2004, de 20 de maio, ambas na redação atualmente em vigor. 

 
 

Artigo 6.º 
Atribuições 

 
1. Sem prejuízo das competências, fixadas em lei, para os dirigentes municipais, constituem atribuições 

comuns dos serviços municipais: 
 
a) Apoiar o órgão executivo na definição, implementação e execução das políticas e estratégias 

respeitantes à governação municipal; 



 

Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Loures 
 

Página 3 de 45 

b) Promover os atos necessários à prossecução das atribuições do Município e ao exercício das 
competências dos órgãos municipais e dos seus titulares, relacionadas com as áreas de competências 
próprias e comuns, definidas na presente orgânica, e colaborar ativamente na prossecução conjunta 
das demais atribuições do Município; 

c) Elaborar e submeter à aprovação da Câmara os regulamentos, normas e instruções que forem julgados 
necessários ao correto exercício da atividade; 

d) Preparar os projetos das propostas a submeter à aprovação dos órgãos municipais e assegurar a sua 
execução após aprovação, bem como os despachos do Presidente ou Vereadores com competências 
delegadas; 

e) Articular as atividades com os demais serviços e, quando seja o caso, com as entidades que prestam 
serviços públicos no território do Município de Loures, na prossecução de objetivos e na realização de 
atividades ou tarefas comuns ou complementares, nomeadamente, na elaboração e execução de 
planos e programas intersectoriais, na resposta atempada ao cidadão e na harmonização das diversas 
intervenções; 

f) Assegurar a gestão dos procedimentos, garantindo a respetiva legalidade, regularidade e celeridade, 
nomeadamente, através da designação de um gestor do procedimento e, quando necessário, 
assegurando a intervenção atempada de outros serviços e a racionalização dos circuitos 
administrativos; 

g) Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais, incluindo instalações, equipamentos, 
mobiliário e recursos tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, em articulação com as restantes 
unidades orgânicas municipais; 

h) Verificar, cumprir e informar sobre a legalidade das decisões ou deliberações dos órgãos municipais. 
 
 

Secção II 
Competências específicas 

 
Artigo 7.º 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 
 

1. Constitui missão do Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU) assegurar as funções 
técnicas, administrativas e operacionais, em ordem à prossecução das atribuições do Município, nos 
domínios do ordenamento do território, da reabilitação urbana e do urbanismo. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística, as seguintes competências: 
 
2.1. No âmbito do Planeamento Urbanístico: 
 
a) Assegurar a compatibilização dos Planos Municipais ou intermunicipais com os instrumentos de gestão 

territorial que integram os níveis supramunicipais do Sistema de Gestão Territorial e garantir a 
articulação com os diplomas legais e com a reforma legislativa que traduzem as várias políticas com 
incidência no ordenamento do território; 

b) Assegurar a elaboração, alterar e rever os planos municipais ou intermunicipais, designadamente Plano 
Diretor Municipal, Planos de Urbanização e Planos de Pormenor, consagrados no Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), bem como elaboração de medidas preventivas ou normas 
provisórias sempre que tal se justifique; 

c) Elaborar Termos de Referência dos Planos Municipais de Ordenamento do Território; 
d) Propor os instrumentos de execução dos Planos Municipais de Ordenamento do Território e apoiar a 

sua concretização; 
e) Proceder à delimitação de Unidades de Execução e assegurar os adequados instrumentos e 

procedimentos inerentes; 
f) Assegurar os procedimentos inerentes às operações de reparcelamento de iniciativa municipal; 
g) Assegurar o direito à informação e à participação dos cidadãos, no âmbito do planeamento do 

ordenamento do território; 
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h) Elaborar o inventário e criação de base de dados do património previstos no Plano Diretor Municipal, 
abrangendo o estudo de imóveis, conjuntos, aglomerados, sua envolvente e paisagens e desenvolver 
processos de classificação de imóveis patrimonial; 

i) Promover a elaboração de contratos de natureza urbanística, nomeadamente contratos de urbanização 
e de contratos de cooperação ou concessão do domínio municipal a moradores, no âmbito de 
loteamentos e urbanizações; 

j) Proceder à apreciação de operações de reparcelamento propostas por particulares e assegurar os 
procedimentos inerentes. 

 
2.2. No âmbito da Reabilitação Urbana: 
 
a) Definir os procedimentos previstos no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, necessários a 

concretização das estratégias de reabilitação urbana definidas; 
b) Assegurar os procedimentos para a elaboração de programas base de reabilitação urbana 

designadamente, o desenvolvimento de projetos de delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana e 
elaboração de programas estratégicos de reabilitação urbana; 

c) Elaborar e coordenar os projetos, estudos de intervenção e programas preliminares, transformação, 
valorização e reabilitação do espaço público em todas as suas dimensões, nomeadamente, bairros, 
urbanizações, edifícios, espaços de lazer e infraestruturas viárias, em articulação com os serviços 
municipais respetivos com a atribuição de execução; 

d) Dar parecer sobre estudos prévios e projetos particulares de reabilitação urbana, ou de instituições 
públicas ou privadas, com incidência no espaço público da Cidade; 

e) Qualificar os projetos de iniciativa particular com vista à atribuição de benefícios financeiros e fiscais; 
f) Preparação de candidaturas com vista à regeneração urbana, em articulação com as demais unidades 

orgânicas envolvidas; 
g) Assegurar o direito à informação e à participação dos cidadãos, no âmbito da reabilitação urbana. 
 
2.3. No âmbito da Gestão Urbanística: 
 
a) Assegurar o saneamento liminar e apreciação técnica dos projetos de loteamento, urbanização, 

edificação, alteração, demolição, escavação, bem como, pedidos de informação prévia, alteração de 
utilização e licença especial para obras inacabadas; 

b) Proceder ao saneamento liminar dos procedimentos de comunicação prévia das operações 
urbanísticas; 

c) Proceder ao licenciamento de operações de loteamento e obras de urbanização, verificando e 
assegurando o cumprimento da lei, dos regulamentos e dos instrumentos de gestão territorial; 

d) Promover as consultas, nomeadamente, públicas, previstas em lei e ou regulamentos; 
e) Prestação de informações urbanísticas a outras unidades orgânicas; 
f) Proceder à apreciação de operações de reparcelamento propostas por particulares e assegurar os 

procedimentos inerentes no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE); 
g) Assegurar o procedimento relativo à legalização oficiosa ou voluntária previsto no Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação (RJUE); 
h) Saneamento liminar e apreciação técnica dos projetos de licenciamento das instalações de 

abastecimento de combustíveis e autorizações de instalação de infraestruturas de telecomunicações; 
i) Averbamento aos alvarás de licenciamento de utilização / exploração de combustíveis; 
j) Emitir parecer, nos termos da lei, relativamente a obras promovidas pela Administração Pública; 
k) Apreciação de projetos de atividade industrial bem como de declarações de conformidade no âmbito do 

Sistema de Indústria Responsável (SIR); 
l) Análise de autorizações ao abrigo do regime jurídico de acesso às atividades de comércio, serviço e 

restauração. 
 
2.4. No âmbito da Administração Urbanística: 
 
a) Receção, formação de processos, triagem e distribuição de documentos dirigidos a unidades do 

departamento; 
b) Liquidar as taxas e outras receitas municipais, devidas no âmbito das operações urbanísticas; 
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c) Assegurar o licenciamento das operações urbanísticas, com exceção das operações de loteamento e 
obras de urbanização; 

d) Elaborar e emitir títulos urbanísticos e certidões; 
e) Assegurar o exercício das competências municipais, previstas em lei, relativas a ascensores, monta-

cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes, bem como a outros equipamentos elétricos e 
eletromecânicos; 

f) Assegurar a resposta aos pedidos de certificação dos requisitos legais para a constituição em regime de 
Propriedade Horizontal bem como pedidos de certidão de edificações anteriores a 1951, destaques de 
parcela e constituição de compropriedade/ ampliação do número de compartes; 

g) Estudar e apresentar propostas no âmbito da toponímia; 
h) Apreciação de pedidos de licença especial de ruído e preparação da proposta de restrição de horário de 

funcionamento dos estabelecimentos de comércio, serviços e restauração; 
i) Assegurar o direito à informação de âmbito urbanístico; 
j) Prestar informação estatística ao Instituto Nacional de Estatística e outras entidades; 
k) Análise das comunicações prévias de Alojamento Local; 
l) Garantir a georreferenciação das pretensões bem como proceder às medições dos projetos de 

operações urbanísticas; 
m) Proceder ao depósito da Ficha Técnica de Habitação; 
n) Assegurar a reprodução de documentação urbanística; 
o) Proceder à junção de elementos de processos desmaterializados; 
p) Apreciação do benefício fiscal de redução de Imposto Municipal sobre Imóveis localizados em Áreas de 

Reabilitação Urbana; 
q) Apoio presencial, telefónico e eletrónico ao público. 
 
2.5. No âmbito da Fiscalização Técnica Urbanística e Obras Coercivas: 
 
a) Assegurar e efetuar as ações de fiscalização e inspeção das operações urbanísticas sujeitas a 

licenciamento, comunicação prévia ou autorização de utilização, nos termos do Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação (RJUE), de modo a assegurar a conformidade daquelas operações com as 
disposições legais e regulamentares aplicáveis e prevenir os perigos que da sua realização possam 
resultar para a saúde e segurança das pessoas, elaborando os respetivos autos de notícia sempre que 
assim se justifique; 

b) Assegurar e efetuar as vistorias no âmbito do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) e 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) e efetuar o diagnóstico do estado de conservação 
do edificado, bem como avaliar as respetivas condições de habitabilidade; 

c) Assegurar e efetuar as ações de fiscalização e inspeção, assim como as vistorias, no âmbito do Regime 
Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) e Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização 
Urbanas (IFRRU) relativas às obras e operações de reabilitação urbana, nomeadamente no que 
respeita à execução de proposta de certificação do seu estado; 

d) Propor, no âmbito das operações urbanísticas, o embargo, parcial, ou total, das obras, lavrando o 
respetivo auto, procedendo à intimação para reposição da legalidade, assim como à execução de obras 
de conservação e limpeza dos prédios, nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE); 

e) Participar ao Ministério Público os crimes de desobediência, resultantes do não cumprimento de 
embargos, ou outras notificações no âmbito da reposição da legalidade urbanística; 

f) Propor, promover e assegurar no âmbito das operações urbanísticas, a execução de intervenções 
coercivas e a posse administrativa dos prédios onde se irão realizar essas intervenções, efetuando as 
vistorias e respetivos autos, nos termos do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) e 
vistorias para a Caracterização Urbana; 

g) Lançar procedimentos de contratação pública para intervenções coercivas e proceder à sua 
fiscalização; 

h) Verificar o cumprimento das obrigações dos promotores e dos contraentes, previstas na lei ou nos 
contratos de natureza urbanística; 

i) Propor a cassação dos alvarás, no âmbito das operações urbanísticas da competência do serviço, nos 
casos previstos na lei; 
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j) Assegurar o saneamento liminar e apreciação liminar no âmbito das autorizações ou alterações de 
utilização. 

 
 

Artigo 8.º 
Departamento de Obras Municipais 

 
1. Constitui missão do Departamento de Obras Municipais (DOM) promover e garantir a manutenção e 

construção de equipamentos, no domínio das infraestruturas viárias municipais, espaço público 
municipal, equipamentos coletivos municipais e edifícios municipais, com exceção dos edifícios 
destinados à habitação social. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Departamento de Obras Municipais, as seguintes 

competências: 
 
2.1. No âmbito dos Estudos e Projetos: 
 
a) Elaborar, coordenar ou promover a elaboração de programas-base (a partir dos programas funcionais 

fornecidos pelos outros serviços), estudos prévios, anteprojetos e projetos de execução relativos a 
edifícios municipais (de serviços e coletivos), espaço público e infraestruturas viárias, a construir ou 
reconstruir, ampliar ou remodelar, sempre que o valor estimado para a empreitada seja acima dos 
100.000,00 €; 

b) Elaborar, coordenar ou promover a elaboração de projetos de mobiliário, equipamento hoteleiro ou 
sinalética, relativos a edifícios municipais, sempre que o valor estimado exceda os 75.000,00 €; 

c) Promover a elaboração de estudos de tráfego; 
d) Elaborar, coordenar ou promover a elaboração de levantamentos topográficos e promover a elaboração 

de estudos de geologia e geotecnia no âmbito da intervenção do DOM e/ou em coordenação com 
outras Unidades orgânicas; 

e) Prestar assistência técnica às obras relativas aos projetos elaborados; 
f) Prestar assistência técnica e acompanhar a elaboração de projetos da responsabilidade de outras 

entidades públicas a desenvolver no território; 
g) Elaborar informações, pareceres e/ou propostas no âmbito da área funcional. 
 
2.2. No âmbito das Obras: 
 
a) Programar, promover, acompanhar e fiscalizar as obras de construção e/ou reabilitação estrutural de 

todos os equipamentos coletivos e edifícios municipais de serviços, g a r a n t i n d o  o s  parâmetros de 
qualidade definidos em projeto e controlando o cumprimento de prazos e custos; 

b) Assegurar os processos de contratação de empreitadas de obras públicas; 
c) Garantir a coordenação em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho das obras a desenvolver 

por empreitada; 
d) Elaborar informações, pareceres e/ou propostas no âmbito da área funcional. 
 
2.3. No âmbito da Conservação e Manutenção de Equipamentos: 
 
a) Diagnosticar, inventariar e caracterizar as necessidades de intervenção, no âmbito desta área funcional, 

de todos os equipamentos coletivos e edifícios municipais de serviços; 
b) Desenvolver estudos e/ou projetos, de pequena dimensão, para obras de conservação, manutenção e 

reabilitação; 
c) Programar, promover, acompanhar e fiscalizar as obras de conservação, manutenção e/ou reabilitação 

de todos os equipamentos coletivos e edifícios municipais de serviços em regime de empreitada ou por 
administração direta, garantindo os parâmetros de qualidade definidos em estudo e/ou projeto e 
controlando o cumprimento de prazos e custos; 

d) Assegurar os processos de contratação de empreitadas de obras públicas; 
e) Garantir a coordenação em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho das obras a desenvolver 

por empreitada; 
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f) Fiscalizar o funcionamento dos parques infantis no âmbito da legislação aplicável; 
g) Garantir a conservação e manutenção dos parques infantis da responsabilidade da Câmara Municipal; 
h) Assegurar e operacionalizar a gestão de contratos de assistência e manutenção para instalações 

técnicas especiais no âmbito desta área funcional; 
i) Assegurar e operacionalizar a gestão de contratos de assistência e manutenção ao equipamento 

hoteleiro nos refeitórios municipais; 
j) Garantir a elaboração de planos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos municipais 

existentes, bem como desenvolver, operacionalizar e acompanhar respetivos contratos de manutenção 
continuada; acompanhar a execução dos contratos interadministrativos, no que a esta área respeita; 

k) Elaborar informações, pareceres e/ou propostas no âmbito da área funcional. 
 
2.4. No âmbito das Infraestruturas: 
 
a) Assegurar a construção, gestão e manutenção do sistema de circulação viário da responsabilidade do 

Município, nomeadamente no que respeita à rede viária, vias pedonais e cicláveis, sinalização, 
semaforização e estacionamento; 

b) Manter atualizado o cadastro da sinalização viária do Município, incluindo a operacionalização e a 
gestão de contratos de assistência e manutenção para o sistema semafórico; 

c) Operacionalizar os processos da contratação de empreitadas de obras públicas; 
d) Diagnosticar, inventariar e caracterizar as necessidades de projeto e obras de reabilitação e/ou 

conservação em infraestruturas viárias e espaço público; 
e) Programar, promover, acompanhar e fiscalizar as obras de construção, conservação, reabilitação e 

manutenção de infraestruturas viárias e espaço público incluindo as de iluminação pública em regime de 
empreitada, ou por administração direta, garantido os parâmetros de qualidade definidos em projeto e 
assegurando o controlo de prazos e custos; 

f) Assegurar a gestão operacional do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica em Baixa 
Tensão; 

g) Operacionalizar e implementar as obras de beneficiação da iluminação pública; 
h) Participar nas vistorias de receção provisória e ou definitiva das obras de urbanização; 
i) Gerir e autorizar a ocupação de ruas, estradas e espaços públicos, com exceção de espaços verdes, 

solicitados por entidades externas; 
j) Verificar o cumprimento dos acordos de execução e contratos interadministrativos, na parte respetiva; 
k) Assegurar a coordenação em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho das obras a 

desenvolver por empreitada; 
l) Assegurar o exercício das competências da Câmara Municipal relativas à atividade de transporte 

públicos de aluguer de veículos automóveis ligeiros de passageiros - táxi; 
m) Gerir o mobiliário urbano, incluindo o mobiliário urbano concessionado; 
n) Elaborar informações e/ou pareceres relacionadas com a área funcional. 
 
2.4.1. No âmbito da Intervenção no Espaço Público: 
 
a) Garantir a conceção de estudos e projetos integrados para intervenções de qualificação do espaço 

público; 
b) Assegurar a realização de estudos e projetos para qualificação da rede viária, nomeadamente ao nível 

da rua, bairro ou outros aglomerados urbanos, em articulação com outras unidades orgânicas da 
Câmara; 

c) Desenvolver estudos relativos ao mobiliário urbano para intervenções integradas de qualificação do 
espaço público; 

d) Assegurar o diagnóstico de necessidades de sinalética direcional e conceção de projetos de sinalética 
para o território, nomeadamente nas áreas do turismo e património; 

e) Garantir acompanhamento técnico às obras resultantes dos projetos desenvolvidos no âmbito desta 
unidade orgânica; 

f) Elaborar informações, pareceres e/ou propostas no âmbito da área funcional. 
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Artigo 9.º 
Departamento de Educação 

 
1. Constitui missão do Departamento de Educação (DE) assegurar o exercício das funções técnicas, 

administrativas e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Ministério/Município no 
domínio da educação. 

 
2. Para o desempenho da sua missão, o Departamento de Educação exerce as seguintes competências: 
 
2.1. No âmbito da Direção do Departamento: 
 
a) Assegurar o apoio à representação autárquica nos Conselhos Gerais de Agrupamentos de Escolas e 

Escolas não Agrupadas; 
b) Assegurar a participação na rede AICE - Cidades educadoras; 
c) Assegurar o funcionamento do Conselho Municipal de Educação de Loures; 
d) Promover e valorizar a educação não formal com projetos de educação ao longo da vida assegurando a 

formação integral do indivíduo; 
e) Assegurar o acompanhamento dos Agrupamentos de Escolas e Escola não Agrupada, o 

acompanhamento das Associações de Pais e Encarregados de Educação (APEE) e o 
acompanhamento das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) com valência educativa 
no âmbito de ações ou projetos educativos; 

f) Planear, organizar e promover os conteúdos no âmbito das edições e comunicações do Departamento 
para com a comunidade educativa. 

 
2.2. No âmbito da Intervenção e Planeamento Educativo: 
 
a) Elaborar a Carta Educativa e o Plano Estratégico Educativo Municipal assegurando a articulação com 

as prioridades definidas pelo Município e participar na sua monitorização; 
b) Participar e emitir pareceres no planeamento e gestão da rede educativa, no âmbito da Carta Educativa 

e do Plano Estratégico de Educação Municipal; 
c) Participar no diagnóstico e elaborar propostas no domínio da intervenção do parque escolar, em 

articulação com a unidade orgânica com competências no âmbito das obras municipais; 
d) Elaborar e executar propostas, em articulação com a unidade orgânica responsável pela manutenção e 

conservação dos equipamentos educativos, com o objetivo da resolução de situações que, pela sua 
dimensão, natureza ou urgência, o exijam; 

e) Emitir parecer e assegurar a articulação com as unidades orgânicas responsáveis nas áreas de 
intervenção dos consumos energéticos, parque informático, seguros e serviços ambientais ou outras da 
mesma dimensão; 

f) Participar na gestão dos recursos educativos; 
g) Elaborar propostas de aquisição de bens e serviços relacionados com o funcionamento e 

apetrechamento dos estabelecimentos de ensino; 
h) Diagnosticar as necessidades de pessoal não docente, elaborar propostas de recrutamento e emitir 

parecer sobre a contratação; 
i) Gerir a distribuição de pessoal não docente em articulação com os Agrupamentos de Escolas, bem 

como assegurar as demais ações de gestão dos recursos humanos em articulação com as unidades 
orgânicas competentes e outros intervenientes na mesma dimensão; 

j) Assegurar as várias ações de gestão de recursos humanos em articulação com as unidades orgânicas 
competentes e outros intervenientes na mesma dimensão; 

k) Colaborar com a unidade orgânica competente no planeamento da formação de pessoal não docente; 
l) Colaborar com a unidade orgânica competentes no diagnóstico e encaminhamento de trabalhadores 

adstritos à rede escolar no âmbito do apoio social; 
m) Promover em articulação com a unidade orgânica competente os procedimentos de avaliação das 

condições de higiene e segurança no trabalho nos estabelecimentos de ensino; 
n) Apresentar propostas de programa base e acompanhar a construção, ampliação e remodelação de 

equipamentos educativos, residências e alojamentos escolares, de competência municipal, com a 
respetiva unidade orgânica competente; 
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o) Assegurar o apetrechamento das unidades educativas de competência municipal, com equipamento de 
apoio ao funcionamento e materiais de cariz pedagógico e didático; 

p) Acompanhar os diagnósticos de necessidades e realizar ações conducentes de apoio ao funcionamento 
dos Centros de Apoio à Aprendizagem no âmbito da escola inclusiva. 

 
2.3. No âmbito da Ação Social Escolar: 
 
a) Assegurar as refeições escolares e a gestão dos refeitórios escolares e verificar a adequação do seu 

funcionamento, incluindo o controlo da qualidade do serviço de refeições; 
b) Fiscalizar as condições funcionais dos equipamentos, o cumprimento dos procedimentos de higiene e 

correto manuseamento dos produtos na sua confeção, quantidade e qualidade dos produtos 
disponibilizados, no âmbito do caderno de encargos para o serviço de refeições escolares; 

c) Criar e aplicar instrumentos transversais de gestão da ação social escolar; 
d) Assegurar o serviço de atendimento e acompanhamento social no âmbito das competências adstritas à 

educação; 
e) Assegurar as atividades de animação e apoio à família para as crianças que frequentam a educação 

pré-escolar em parceria com os Agrupamentos de Escolas; 
f) Elaborar propostas de atribuição de auxílios económicos em situações de carência económica e risco 

social; 
g) Analisar e adequar as modalidades de ação social escolar às necessidades locais, em particular no que 

refere a auxílios económicos, alimentação e transportes escolares; 
h) Assegurar, conjuntamente com os agrupamentos escolares, a gestão dos auxílios económicos e 

promover o controlo da sua atribuição; 
i) Elaborar e assegurar a execução do Plano de Transportes Escolares, incluindo os alunos com 

Necessidades de Saúde Especiais; 
j) Promover a implementação de ações ou medidas corretivas ao bom funcionamento e a sua adequação 

aos princípios vigentes nos cadernos de encargos para os serviços estabelecidos. 
 
2.4. No âmbito da Intervenção Socioeducativa: 
 
a) Promover as atividades de enriquecimento curricular, em articulação com os agrupamentos de escolas 

e demais parceiros e assegurar a respetiva avaliação; 
b) Apoiar a dinamização dos projetos socioeducativos da rede escolar pública e solidária; 
c) Promover o desenvolvimento de programas, projetos e ações que evidenciem a igualdade de 

oportunidades no âmbito da Escola Inclusiva; 
d) Desenvolver uma rede apoio articulado com os agentes educativos e demais serviços e entidades 

intervenientes que favoreçam o sucesso educativo, prevenindo a exclusão e o abandono escolar; 
e) Desenvolver e dinamizar projetos socioeducativos de âmbito municipal para a rede escolar pública e 

solidária; 
f) Apoiar a criação e dinamização de projetos das Associações de Pais e Encarregados de Educação; 
g) Assegurar a realização e gestão de ações e eventos de interesse educativo; 
h) Gerir a cedência de espaços educativos de competência municipal, fora do período das atividades 

escolares, cujas receitas deverão ser consignadas a despesas de beneficiação, conservação e 
manutenção dos equipamentos educativos; 

i) Promover e assegurar a relação com entidades organizadoras da Componente de Apoio à Família; 
j) Congregar a relação com a comunidade educativa na promoção de debates, encontros, formações e 

dinamização de ações de intercâmbio de experiências educativas. 
 
 

Artigo 10.º 
Departamento de Ambiente 

 
1. Constitui missão do Departamento de Ambiente (DA) assegurar o exercício das funções técnicas, 

administrativas e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município nos domínios do 
ambiente e dos serviços públicos ambientais e a promoção e valorização de áreas de interesse natural. 
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2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Departamento de Ambiente, as seguintes 
competências: 

 
2.1. No âmbito dos Serviços Públicos Ambientais: 
 
a) Assegurar a limpeza das vias e outros espaços públicos sob gestão municipal; 
b) Monitorizar e avaliar, em articulação com o Gabinete de Intervenção Local (GIL), contratos 

interadministrativos celebrados entre o Município e as Juntas de Freguesias, no âmbito destas 
competências; 

c) Gerir e planear a cedência de equipamento mecânico no âmbito da limpeza de vias e outros espaços 
públicos municipais; 

d) Planear, instalar e garantir o apoio técnico às Juntas de Freguesia na gestão do mobiliário urbano 
destinado à limpeza dos espaços públicos (papeleiras e dispensadores de sacos para remoção de 
dejetos de canídeos); 

e) Assegurar as operações especiais de limpeza pública em eventos municipais ou apoiados pelo 
Município; 

f) Garantir uma intervenção rápida em situação de calamidade pública em articulação com o Serviço 
Municipal de Proteção Civil; 

g) Assegurar o controlo preventivo de pragas urbanas; 
h) Atuação em situações de emergência e de risco para a saúde pública em estreita cooperação com a 

Autoridade de Saúde; 
i) Assegurar o saneamento de deposições ilegais de resíduos, em espaço público, assegurando destino 

final adequado; 
j) Assegurar o planeamento, limpeza e desassoreamento de linhas de água; 
k) Assegurar o planeamento e a limpeza de terrenos municipais e proceder à notificação para limpeza de 

terrenos particulares; 
l) Promover a vigilância ambiental com a deteção de fatores de risco e efeitos adversos ao ambiente; 
m) Assegurar a gestão dos Cemitérios Municipais e do Crematório Municipal; 
n) Promover e valorizar cultural e patrimonialmente os cemitérios. 
 
2.2. No âmbito das Zonas Verdes e da Floresta: 
 
a) Assegurar a gestão, manutenção e conservação, bem como a criação de espaços verdes e parques 

municipais; 
b) Monitorizar e avaliar, em articulação com o Gabinete de Intervenção Local (GIL), contratos 

interadministrativos celebrado entre o Município e as Juntas de Freguesia, no âmbito destas 
competências; 

c) Autorizar a ocupação, dos espaços verdes e parques sob gestão municipal, solicitada por entidades 
externas; 

d) Assegurar a manutenção de espaços verdes integrados em equipamentos sob gestão municipal; 
e) Assegurar a gestão, manutenção e conservação dos viveiros municipais; 
f) Participar no planeamento da estrutura verde do Município e acompanhar a sua execução; 
g) Promover a proteção, requalificação ou valorização de áreas de interesse natural; 
h) Promover o cumprimento da legislação em vigor no âmbito da constituição e funcionamento dos 

gabinetes técnicos florestais, bem como outras no domínio da prevenção e da defesa da floresta; 
i) Promover o processo de florestação do Concelho; 
j) Coordenar as Equipas de Sapadores Florestais; 
k) Articular com o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais, a atividade das equipas de 

sapadores florestais; 
l) Proceder à notificação para limpeza de terrenos particulares, no âmbito da defesa da floresta e intervir 

coercivamente quando necessário com todos os procedimentos legais inerentes à respetiva 
intervenção; 

m) Apoiar a promoção e implementação de estratégias e iniciativas locais de desenvolvimento rural do 
Município de Loures, em articulação com os serviços municipais responsáveis pelas atividades 
económicas e turismo. 
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2.3. No âmbito da Energia e Sustentabilidade Ambiental: 
 
a) Apoiar a definição e execução de políticas, planos e programas, em matéria de ambiente e 

desenvolvimento sustentável; 
b) Criar e manter um sistema de monitorização e caracterização da qualidade ambiental do Concelho; 
c) Definir ou colaborar na definição e implementação de medidas de prevenção e controlo e, sempre que 

necessário, medidas de redução de poluição sonora (ruído ambiente), atmosférica, hídrica e dos solos, 
em parceria com outras entidades internas ou externas; 

d) Realizar avaliações acústicas; 
e) Promover a eficiência energética no Concelho de Loures; 
f) Apoiar e promover atividades de interesse público na área da energia; 
g) Estudo de parcerias e protocolos na área da eficiência energia; 
h) Promover uma adequada gestão de energia, no âmbito das atividades, serviços e equipamentos 

municipais; 
i) Em cumprimento da Politica Ambiental da Câmara Municipal, promover uma reação proactiva, em 

matéria de identificação de problemas e de oportunidades nos serviços municipais para minimizar os 
impactos ambientais, elaborando as recomendações necessárias; 

j) Desenvolver e implementar estratégias de informação, sensibilização e educação ambiental para a 
população e comunidade escolar; 

k) Gestão do Centro de Educação Ambiental; 
l) Dinamizar os Parques sob gestão municipal; 
m) Exercer as demais competências que sejam atribuídas por lei ao Município no âmbito do ambiente. 

 
 

Artigo 11.º 
Departamento de Coesão Social e Habitação 

 
1. Constitui missão do Departamento de Coesão Social e Habitação (DCSH), Unidade Orgânica Nuclear, 

prosseguir as políticas municipais de desenvolvimento social do concelho, competindo-lhe planear e 
executar projetos, medidas e ações nas áreas da ação social e saúde, bem como, implementar a 
política de habitação municipal, visando minimizar as desigualdades sociais, melhorar a qualidade de 
vida e promover o desenvolvimento coeso e sustentável do território. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Departamento de Coesão Social e Habitação, as 

seguintes competências: 
 
2.1. No âmbito do Contrato Local de Segurança: 
 
a) Aumentar a segurança das populações, eliminando os fatores de risco criminal; 
b) Desenvolver programas, em colaboração com o Ministério da administração Interna e forças de 

segurança no âmbito da prevenção de riscos e comportamentos. 
 
2.2. No âmbito da Intervenção Social: 
 
a) Colaborar com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Loures, assegurando a 

representação do Município e garantindo o seu regular funcionamento, nomeadamente através da 
disponibilização dos meios técnicos, administrativos, logísticos e materiais; 

b) Desenvolver estratégias de intervenção no âmbito da problemática da Violência Doméstica, atuando, 
nomeadamente, ao nível do atendimento, da proteção das vítimas, da prevenção e da informação e 
sensibilização à comunidade; 

c) Elaborar e dinamizar o Plano Municipal contra a Violência, garantindo a articulação entre os diversos 
instrumentos nacionais e locais nestas áreas e com as restantes organizações sociais do Município; 

d) Coordenar a Rede Municipal de Intervenção na Violência Doméstica de Loures (RMIVD); 
e) Implementar e dinamizar o Observatório Social de Loures; 
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f) Assegurar o apoio técnico e administrativo ao Conselho Local de Ação Social e a coordenação da Rede 
Social, facilitando a sua organização e funcionamento e mobilizando sinergias, competências e 
recursos; 

g) Promover a elaboração/atualização dos instrumentos estratégicos de planeamento social concelhios, 
nomeadamente do Diagnóstico Social, do Plano de Desenvolvimento Social e Saúde e da Carta Social, 
em estreita articulação com as restantes unidades orgânicas do Departamento; 

h) Operacionalizar, dinamizar e supervisionar a metodologia do atendimento integrado; 
i) Proceder ao diagnóstico e orientação de pessoas, famílias e grupos que recorram à intervenção do 

Município no âmbito do atendimento integrado, nomeadamente através da promoção e coordenação de 
ações de apoio; 

j) Intervir de uma forma sistémica em grupos específicos da população, especialmente vulneráveis ou em 
risco, com vista à sua capacitação, autonomia e integração social; 

k) Sinalizar e articular com os serviços competentes a obtenção de respostas para munícipes em situação 
ou em risco de pobreza e exclusão social; 

l) Colaborar na estratégia de intervenção social integrada de base territorial em diferentes zonas do 
concelho, atuando ao nível das vulnerabilidades e potencialidades locais; 

m) Assegurar a participação do Município no Núcleo Local de Inserção; 
n) Programar e desenvolver projetos de ação social visando os grupos mais vulneráveis e assegurar a 

intervenção adequada em situações de emergência social; 
o) Colaborar com o Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) de Loures no apoio aos munícipes em 

situação de emergência ou vulnerabilidade social; 
p) Promover medidas e políticas de intervenção junto da população sem-abrigo, nomeadamente através 

da gestão e dinamização do Núcleo de Planeamento e Intervenção com Pessoas Sem-Abrigo de Loures 
(NPISA Loures); 

q) Desenvolver e dinamizar o Espaço Solidário de Loures, em articulação com as restantes organizações 
sociais do Município; 

r) Promover, articular e qualificar os agentes sociais para uma crescente eficácia, autonomia e 
sustentabilidade na intervenção social; 

s) Promover a articulação com as unidades orgânicas competentes, com as instituições particulares de 
solidariedade social, associações da sociedade civil, freguesias/uniões de freguesias, empresas e 
demais atores locais, na conceção de uma estratégia de desenvolvimento social integrada, garantindo 
uma complementaridade de ações e a maximização dos resultados atuando ao nível das 
vulnerabilidades locais; 

t) Fomentar parcerias com as instituições particulares de solidariedade social e outros agentes sociais, 
assegurando, de acordo com o definido nos regulamentos municipais, apoio financeiro, logístico e 
material à sua atividade; 

u) Desenvolver e aplicar os mecanismos de gestão dos apoios, de modo a corresponder de uma forma 
justa às necessidades das entidades do concelho bem como, elaborar, executar, monitorizar e fazer 
cumprir as obrigações contratuais decorrentes dos protocolos e contratos-programa celebrados; 

v) Proceder à realização e atualização do levantamento dos equipamentos e respostas sociais existentes, 
aferindo das necessidades e priorizando a atuação, visando a criação de uma rede de equipamentos 
sociais integrada, em colaboração com os serviços municipais competentes; 

w) Promover a criação de aplicações e instrumentos que apoiem um trabalho de controlo e monitorização 
em rede dos vários equipamentos sociais; 

x) Promover a instalação e a requalificação sustentável de equipamentos e/ou a criação de respostas 
sociais de acordo com os objetivos da Carta Social; 

y) Criar condições para facilitar o acesso das organizações sociais locais, a informação e programas de 
apoio do Município e de outras entidades nacionais e comunitárias, que favoreçam a sua 
sustentabilidade e que contribuam para a melhoraria contínua das respostas prestadas; 

z) Conceber e desenvolver programas e projetos integrados de intervenção social, de iniciativa municipal 
ou em parceria com outros agentes sociais, visando grupos especialmente vulneráveis ou em risco de 
pobreza e/ou exclusão social, com particular incidência na família, na primeira infância, e no 
envelhecimento e velhice; 

aa) Gerir o Banco Local de Voluntariado de Loures e reforçar os valores de cidadania através da prática do 
voluntariado social. 
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2.3. No âmbito da Habitação: 
 
a) Propor medidas para suprir as carências habitacionais do concelho e gerir o património habitacional 

municipal, nomeadamente a venda e o arrendamento de fogos municipais; 
b) Assegurar a gestão da ocupação dos fogos municipais, em regime de arrendamento; 
c) Assegurar o lançamento e acompanhamento de programas específicos de habitação, em articulação 

com as unidades orgânicas competentes e com outras entidades externas com competências na 
implementação destes programas; 

d) Proceder ao levantamento e registo sistemático das carências habitacionais e dos núcleos de habitação 
degradada existentes no Município; 

e) Selecionar os agregados familiares com vista ao realojamento das famílias carenciadas do concelho, 
propondo e executando as medidas que visem contribuir para a humanização e o bem-estar social, 
através da definição e aplicação de critérios gerais que respondam às carências habitacionais detetadas 
e registadas, designadamente a carência económica, a situação social e outras fragilidades sociais das 
famílias e que respeitem o princípio da igualdade de oportunidades; 

f) Coordenar as ações de realojamento transitório ou definitivo, decorrentes de situações de emergência 
social, de intervenções de requalificação urbana, ou realojamento pontual de situações emergência, em 
articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil e outras entidades, em particular da 
administração central; 

g) Garantir o cálculo e atualização das rendas habitacionais do património habitacional municipal de 
acordo com os critérios e legislação em vigor, bem como o acompanhamento do incumprimento destas 
e a negociação de planos de regularização, com vista à recuperação da dívida; 

h) Participar nas ações de despejo administrativo e de ocupações não tituladas, em direta articulação com 
a Polícia Municipal; 

i) Assegurar, em articulação com a Polícia Municipal, o combate à proliferação de novas construções de 
génese ilegal para fins habitacionais, bem como prevenir e impedir ocupações ilegais, no contexto do 
Parque Habitacional Municipal; 

j) Desenvolver projetos de intervenção social com a população residente em bairros municipais em 
articulação com as respetivas unidades orgânicas do Departamento, com a Rede Social e unidades 
orgânicas do Município; 

k) Organizar, coordenar e acompanhar todas as atividades a desenvolver junto dos bairros municipais, 
através da implementação de planos de intervenção previamente definidos; 

l) Promover ações de informação e sensibilização junto dos munícipes, proporcionando uma educação 
para a cidadania; 

m) Desenvolver, acompanhar e monitorizar, medidas e ações, planos e projetos que visem contribuir para 
segurança urbana e a integração social das comunidades vulneráveis; 

n) Assegurar a representação forense do Município nas ações judiciais nas matérias da competência da 
habitação; 

o) Programar e projetar a manutenção e conservação dos fogos municipais, bem como executar 
intervenções por administração direta em património habitacional; 

p) Elaborar os estudos e projetos necessários à reabilitação dos edifícios integrados no Património 
Habitacional Municipal; 

q) Garantir a gestão processual de concursos de empreitadas de obras públicas. 
 
2.4. No âmbito da Gestão e Promoção da Saúde: 
 
a) Participar na inventariação / diagnóstico das carências ao nível da Rede de Equipamentos de Saúde, 

Unidades de Saúde e Farmácias do Concelho e elaborar propostas de correção; 
b) Participar na identificação das necessidades e soluções para a melhoria do acesso e a qualidade dos 

cuidados de saúde, através de uma articulação estreita com o Agrupamento dos Centros de Saúde do 
Concelho e Hospital Beatriz Ângelo, assegurando a equidade no acesso aos cuidados de saúde; 

c) Participar no planeamento da rede de equipamentos de saúde do Concelho; 
d) Monitorizar a realização de investimento relativo à construção e equipamento de novas Unidades de 

prestação de Cuidados de Saúde Primários; 
e) Assegurar a qualidade das intervenções e garantir as adequadas condições de funcionamento e 

segurança das instalações; 
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f) Exercer as competências municipais, no que se refere à rede de farmácias do Concelho; 
g) Prestar ao Ministério da Saúde a informação necessária ao exercício das suas obrigações, previstas na 

legislação em vigor; 
h) Assegurar a gestão e execução dos serviços logísticos de apoio às unidades funcionais do 

Agrupamento de Centros de Saúde (ACES); 
i) Gerir a distribuição do pessoal operacional em articulação com o Agrupamento de Centros de Saúde 

(ACES), bem como assegurar as demais ações de gestão dos recursos humanos com as unidades 
orgânicas competentes; 

j) Promover, desenvolver e apoiar programas e ações de promoção e educação para a saúde e de estilos 
de vida saudáveis, junto da população do Concelho; 

k) Promover com a comunidade pré-escolar e escolar, estratégias de educação para a saúde de acordo 
com os projetos pedagógicos e áreas curriculares definidas; 

l) Dinamizar ações de capacitação junto dos munícipes para que estes assumam uma maior 
consciencialização sobre os fatores pessoais, socioeconómicos, culturais e ambientais que afetam a 
saúde; 

m) Elaborar estudos sobre as várias temáticas da Saúde numa perspetiva concelhia para a definição de 
políticas saudáveis locais, mobilizando a participação da sociedade civil; 

n) Programar, executar e avaliar programas e projetos na perspetiva da redução dos problemas 
identificados no Plano Local de Saúde e Perfil de Saúde do Concelho; 

o) Apoiar programas concelhios no âmbito dos Cuidados Continuados Integrados a idosos e dependentes 
com os diversos parceiros sociais; 

p) Implementar e consolidar protocolos / parcerias com entidades públicas e privadas para o 
desenvolvimento de ações de Prevenção da Doença e de Promoção e Educação para a Saúde, no 
Concelho; 

q) Assegurar o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde; 
r) Assegurar a representação do Município na Rede Portuguesa dos Municípios Saudáveis. 
 
2.5. No âmbito da Inclusão e Cidadania: 
 
a) Garantir os princípios transversais de intervenção, no âmbito dos direitos humanos e da inclusão; 
b) Minimizar as desigualdades sociais e promover a qualidade de vida das pessoas, das famílias e das 

comunidades; 
c) Intervir de forma direta e sistémica em grupos específicos da população, com vista à sua capacitação, 

autonomia e inclusão social; 
d) Elaborar os planos municipais para a inclusão; 
e) Diagnosticar os problemas e promover os direitos das minorias étnicas, refugiados e imigrantes, 

propondo atuações, elaborando e desenvolvendo projetos de intervenção específicos; 
f) Propor medidas de apoio e desenvolver programas que mobilizem e apelem à participação e integração 

da população migrante, dinamizando projetos que promovam a interculturalidade e o multiculturalismo; 
g) Colaborar e dar apoio às organizações sociais locais, assim como a outras estruturas da comunidade 

municipal, com vista à concretização e dinamização de projetos que promovam a cidadania e a 
participação social; 

h) Assegurar, em estreita articulação com as unidades orgânicas do Departamento, a realização das 
políticas e dos objetivos municipais através de programas específicos para áreas de intervenção 
prioritária; 

i) Promover, em articulação com as unidades orgânicas competentes, a elaboração de planos de 
intervenção social, que visem a coesão social, a igualdade de género, o sucesso escolar, a ocupação 
juvenil e a segurança urbana; 

j) Monitorizar, em articulação com as unidades orgânicas competentes, a execução das ações inscritas 
nos planos de intervenção comunitária; 

k) Prestar apoio às associações de moradores e entidades locais existentes nos territórios tendo em vista 
a implementação de ações de desenvolvimento comunitário; 

l) Assegurar o funcionamento eficaz dos Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes, em 
articulação com a Rede Social concelhia; 
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m) Promover a mediação e a educação interculturais, assegurando, em especial, a resposta às 
necessidades de apoio, informação e formação; 

n) Promover, articular e coordenar intervenções na área da deficiência, numa intervenção em rede; 
o) Assegurar o tratamento das questões religiosas com relevância pública e apoiar o relacionamento da 

Câmara Municipal com as organizações religiosas. 
 
 

Artigo 12.º 
Departamento de Cultura, Desporto e Juventude 

 
1. Constitui missão do Departamento de Cultura, Desporto e Juventude (DCDJ), garantir o apoio e 

fomento da conceção de politicas desportivas, culturais e juvenis integradas nas suas diversas 
vertentes, colaborando na criação e disponibilização das necessárias condições técnicas, financeiras e 
materiais com vista a: 

 
a) Incrementar hábitos de participação da população de forma continuada e com níveis de qualidade 

elevados, inseridos num ambiente seguro e saudável; 
b) Contribuir para a elevação da qualidade de vida dos cidadãos, com vista à satisfação das suas 

necessidades e expetativas de animação dos seus tempos livres; 
c) Fomentar a fidelização à prática desportiva, às atividades culturais e às dinâmicas juvenis, tendo em 

vista o aumento dos índices de participação das populações. 
 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas ao Departamento de Cultura, Desporto e Juventude, 

as seguintes competências: 
 
2.1. No âmbito da Cultura: 
 
a) Assegurar o planeamento e a programação de atividades de natureza cultural, de interesse municipal; 
b) Coordenar a organização de eventos culturais relevantes para o Concelho; 
c) Assegurar o apoio ao relacionamento com os órgãos da Administração Central, Regional e outras 

entidades com intervenção na área da cultura e articular as intervenções de animação cultural por estas 
dinamizadas; 

d) Incentivar e desenvolver, em parceria com o movimento associativo do concelho, independentemente 
da sua génese, projetos que contribuam para o desenvolvimento cultural dos munícipes; 

e) Promover o desenvolvimento da rede municipal de galerias e gerir a sua utilização; 
f) Promover a divulgação das artes plásticas e performativas, valorizando o património e o espaço público; 
g) Propor o estabelecimento de parcerias com outros organismos cuja ação incida nos diferentes setores 

que concorrem para a promoção de projetos culturais; 
h) Assegurar a identificação, preservação, valorização e divulgação do património material e imaterial; 
i) Garantir o cumprimento de normas e medidas legalmente previstas e emitir pareceres visando a 

preservação e valorização de monumentos, conjuntos e sítios arqueológicos e arquitetónicos; 
j) Promover a publicação de documentos, boletins e outras publicações que interessem à história do 

Município e à preservação da sua identidade; 
k) Promover, apoiar e divulgar os ofícios tradicionais; 
l) Promover manifestações etnográficas que permitam a salvaguarda, valorização e divulgação da cultura 

tradicional do concelho; 
m) Criar, concretizar e monitorizar Planos de Intervenção Municipal específicos para as áreas consideradas 

prioritárias. 
 
2.1.1. No âmbito das Bibliotecas e Leitura Pública: 
 
a) Gerir a rede de bibliotecas municipais e assegurar o acesso à leitura, informação e conhecimento, 

zelando pela ajustada rentabilização de recursos humanos e materiais; 
b) Monitorizar o estado de conservação e manutenção dos equipamentos, infraestruturas e bens da rede 

de bibliotecas municipais e escolares, em articulação com os serviços competentes; 
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c) Conceber e implementar projetos de fomento da leitura e de promoção das literacias, desde a primeira 
infância, através da dinamização de atividades regulares nas bibliotecas municipais; 

d) Assegurar o planeamento e a programação de atividades que facilitem o acesso a todas as formas de 
expressão artística e cultural, com enquadramento na dinâmica das bibliotecas municipais, fomentando 
a sua dinamização enquanto polos de cultura integrados no quadro da rede de equipamentos culturais 
municipais; 

e) Apoiar e contribuir para o incremento, apetrechamento, gestão do fundo documental, organização, 
funcionamento e dinamização da rede de bibliotecas escolares existentes no Concelho, mediante o 
apoio a candidaturas dos agrupamentos de escolas à integração ou requalificação das bibliotecas na 
Rede Nacional de Bibliotecas Escolares, assim como a conceção e implementação de projetos de 
sensibilização e informação dirigidos aos professores bibliotecários e pessoal não docente afeto às 
bibliotecas escolares; 

f) Definir uma política de tratamento técnico da informação adequada às bibliotecas escolares e promover 
a articulação destas com a rede de bibliotecas municipais, procurando novas formas de cooperação e 
de rentabilização de recursos; 

g) Apoiar e contribuir para o incremento das bibliotecas públicas no Concelho, designadamente as das 
juntas de freguesia e movimento associativo; 

h) Conceber e implementar projetos de proximidade com a comunidade, promovendo e facilitando o 
acesso aos recursos das bibliotecas municipais; 

i) Conceber e implementar projetos que concorram para o cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), reforçando a atuação das bibliotecas municipais de Loures no 
quadro das bibliotecas públicas para o desenvolvimento sustentável; 

j) Conceber e implementar projetos de formação básica em tecnologias de informação e comunicação 
dirigidos aos utilizadores das bibliotecas municipais e dos munícipes em geral, contribuindo para o 
incremento da capacidade de utilização da informação e da informática; 

k) Propor o estabelecimento de parcerias com outros organismos cuja ação incida nos diferentes setores 
que concorrem para a promoção de projetos culturais no âmbito da leitura pública; 

l) Concretizar e monitorizar o plano de intervenção municipal no domínio da rede de bibliotecas 
municipais. 

 
2.1.2. No âmbito do Património e Museologia: 
 
a) Gerir a rede de museus municipais, rotas históricas e de turismo cultural e outros espaços museológicos 

e de interpretação, zelando pela ajustada rentabilização de recursos humanos e materiais; 
b) Gerir e garantir o funcionamento dos centros de documentação associados a cada um dos museus 

municipais, assegurando o tratamento biblioteconómico e arquivístico dos fundos e respetiva difusão; 
c) Assegurar a promoção, salvaguarda, preservação divulgação, fruição e o acesso aos bens 

museológicos, ao património móvel e imóvel, material e imaterial, à informação e conhecimento, em 
conformidade com as missões e acervos de cada um dos museus, espaços museológicos e de 
interpretação, contribuindo para a preservação, valorização e divulgação da história, da memória 
coletiva e testemunhos individuais no território; 

d) Monitorizar o estado de conservação e manutenção dos equipamentos, infraestruturas e bens da rede 
de museus municipais, em articulação com os serviços competentes; 

e) Garantir um destino unitário a um conjunto de bens culturais e valorizá-los através da investigação, 
incorporação, inventário, documentação, conservação, interpretação, exposição e divulgação, com 
objetivos científicos, educativos e lúdicos; 

f) Criar instrumentos e procedimentos de incorporação, inventário, documentação, conservação 
preventiva e plano de segurança em conformidade com as respetivas missões, edifícios e envolventes, 
e garantindo o cumprimento de normas e medidas legalmente previstas; 

g) Garantir o estudo, salvaguarda, valorização e divulgação do património arqueológico de Loures, acervo 
e sua documentação, tendo como eixo fundamental a atualização da Carta Arqueológica; 

h) Emitir pareceres visando a preservação e valorização de monumentos, conjuntos e sítios arqueológicos 
e arquitetónicos; 

i) Promover a publicação de documentos, monografias e outras publicações que interessem à história do 
Município e à preservação da sua identidade; 
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j) Criar sinergias para reforçar a componente educativa e de mediação cultural dos museus municipais, 
promovendo uma consciência social ativa para a cidadania global reforçando o papel interativo dos 
museus, enquanto espaços de exercício e afirmação da democracia; 

k) Facultar acesso regular ao público e fomentar a democratização da cultura, a promoção da pessoa e o 
desenvolvimento da sociedade, garantindo o acesso às coleções museológicas e assegurando o 
planeamento e a programação de atividades que facilitem o acesso a todas as formas de expressão 
artística e cultural, com enquadramento na dinâmica dos museus municipais, fomentando a sua 
dinamização enquanto polos de cultura integrados no quadro da rede de equipamentos culturais 
municipais; 

l) Promover, apoiar e divulgar as práticas e saberes tradicionais, apoiando a realização de manifestações 
artísticas, culturais ou etnográficas que fomentem a salvaguarda, valorização e divulgação das culturas 
tradicionais com expressão no concelho de Loures; 

m) Conceber e dinamizar ações de diversa índole que visem o incremento de projetos no âmbito da 
interculturalidade; 

n) Gerir e dinamizar a Rota Histórica das Linhas de Torres, monumento nacional, no território de Loures, 
no quadro da participação do Município de Loures na Associação para o Desenvolvimento Turístico e 
Patrimonial das Linhas de Torres Vedras; 

o) Propor o estabelecimento de parcerias com outros organismos cuja ação incida nos diferentes setores 
que concorrem para a promoção de projetos culturais no âmbito do património, museologia e mediação 
cultural, fomentando a cooperação, transversalidade, cooperação e observação de boas práticas 
museológicas e documentais, a nível nacional e internacional; 

p) Concretizar e monitorizar o plano de intervenção municipal no domínio da rede de museus municipais. 
 
2.2. No âmbito do Desporto: 
 
a) Assegurar o planeamento e a programação de atividades de natureza desportiva, de interesse 

municipal; 
b) Coordenar a organização de eventos desportivos relevantes para o Concelho; 
c) Assegurar o apoio ao relacionamento com os órgãos da Administração Central, Regional e outras 

entidades com intervenção na área do desporto e articular as intervenções por estes dinamizados; 
d) Incentivar e desenvolver, em parceria com o movimento associativo do concelho, independentemente 

da sua génese, projetos que contribuam para o desenvolvimento desportivo dos munícipes; 
e) Promover a prática desportiva no âmbito do conceito de Desporto para Todos, integrando o desporto 

adaptado e a igualdade de género na prática desportiva; 
f) Promover o desenvolvimento dos Centros Municipais de Formação Desportiva; 
g) Propor o estabelecimento de parcerias com outros organismos cuja ação incida nos diferentes setores 

que concorrem para a promoção de projetos desportivos; 
h) Promover a divulgação das iniciativas desportivas, relevantes para o Município; 
i) Garantir o cumprimento de normas e medidas legalmente previstas e emitir pareceres visando a 

preservação e/ou construção de equipamentos desportivos; 
j) Promover a publicação de documentos, boletins e outras publicações que interessem à dinâmica 

desportiva do Município; 
k) Criar e concretizar os Planos de Intervenção Municipal específicos para as modalidades consideradas 

prioritárias; 
l) Gerir a rede de equipamentos desportivos municipais. 
 
2.3. No âmbito da Juventude: 
 
a) Efetuar levantamentos sobre os principais problemas e necessidades que afetam a população juvenil 

Concelhia; 
b) Propor e operacionalizar atividades de apoio, informação e encaminhamento (profissional, escolar, 

comportamental e cultural) dos jovens; 
c) Promover projetos e atividades de tempos livres dos jovens, sobretudo durante os períodos de férias 

escolares, privilegiando ações concretas que potenciem o usufruto de uma ocupação útil e saudável; 
d) Promover e apoiar projetos e atividades que visem a formação integral dos jovens, nomeadamente 

através de novas competências consideradas essenciais no ingresso no campo do emprego; 
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e) Interagir com outras instituições no sentido de criar os mecanismos necessários que facilitem o acesso 
dos jovens à formação profissional, à informação, às novas tecnologias, à ocupação de tempos livres e 
à cultura; 

f) Propor e colaborar na criação e implementação de programas e medidas de apoio que permitam uma 
resposta eficaz às expetativas dos jovens, designadamente nas áreas da habitação, saúde e emprego, 
entre outras; 

g) Propor e operacionalizar medidas de prevenção de condutas desviantes/risco, implementando ações de 
sensibilização em diversas áreas; 

h) Propor e implementar atividades que estimulem a participação juvenil e a livre criação dos jovens, 
incentivando a sua consciência cívica e associativa; 

i) Promover o intercâmbio entre jovens, estimulando a sua aprendizagem cultural e intelectual; 
j) Gerir os equipamentos municipais de apoio à juventude, nomeadamente através da Rede de 

equipamentos juvenis de proximidade, organizando e coordenando as atividades que aí são 
desenvolvidas, bem como os recursos materiais afetos; 

k) Propor e implementar um plano de desenvolvimento cultural, operacionalizando eventos/atividades de 
natureza lúdica, contemplando uma programação diversificada e valorizando os espaços onde estas 
tiverem lugar e, consequentemente, o património concelhio; 

l) Propor incentivos ao movimento associativo juvenil, apoiando a realização dos seus planos anuais de 
atividade no Município; 

m) Propor o estabelecimento de parcerias com outros organismos cuja ação incida nos diferentes setores 
que concorrem para a promoção das políticas de juventude; 

n) Criação e concretização do Plano de Intervenção Municipal - Juventude; 
o) Garantir o normal funcionamento do Conselho Municipal de Juventude. 
 
2.4. No âmbito do apoio ao movimento associativo: 
 
a) Acompanhar e apoiar o movimento associativo de natureza cultural, desportiva, recreativa e juvenil; 
b) Avaliar a eficácia, no que diz respeito ao interesse público, da aplicação dos apoios concedidos; 
c) Garantir o apoio técnico específico no apoio à gestão das associações; 
d) Monitorizar o cumprimento do Estatuto do dirigente associativo voluntário; 
e) Assegurar o planeamento e a programação de atividades dirigidas ao movimento associativo; 
f) Coordenar a organização de eventos relevantes para o Concelho dirigidos ao movimento associativo; 
g) Assegurar o apoio ao relacionamento com os órgãos da Administração Central, Regional e outras 

entidades com intervenção nesta área e articular as intervenções por estes dinamizados; 
h) Incentivar e desenvolver o movimento associativo concelhio, com a dinamização de um programa de 

formação para os dirigentes associativos; 
i) Propor o estabelecimento de parcerias com outros organismos cuja ação incida nos diferentes setores 

que concorrem para a promoção do movimento associativo; 
j) Dinamizar o Centro de Recursos do Movimento Associativo; 
k) Promover a publicação de documentos, boletins e outras publicações sobre esta temática; 
l) Desenvolver e manter ferramentas de gestão e de divulgação de apoio à atividade promovida pelo 

movimento associativo; 
m) Promover o diagnóstico do movimento associativo e dos dirigentes associativos; 
n) Garantir o normal funcionamento do Conselho Municipal do Associativismo. 

 
 

Artigo 13.º 
Departamento de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 

 
1. Constitui missão do Departamento de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento (DPFA) assegurar a 

preparação dos instrumentos de gestão previsional, suas alterações e revisões e o controlo da sua 
execução, a preparação dos documentos de prestação de contas, o registo contabilístico e a legalidade 
dos factos patrimoniais e operações de natureza orçamental, o cumprimento das obrigações de 
natureza contributiva e fiscal, os pagamentos e recebimentos e a aquisição de bens móveis, imóveis e 
serviços. 
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2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Departamento de Planeamento Financeiro e 
Aprovisionamento, as seguintes competências: 

 
2.1. No âmbito da Tesouraria: 
 
a) Proceder ao pagamento das “ordens de pagamento”, incluídas em plano de pagamento aprovado e 

efetuar respetivos registos; 
b) Efetuar e registar o recebimento das guias de receita; 
c) Efetuar junto dos postos de cobrança o apuramento da receita cobrada e proceder à consolidação do 

seu registo; 
d) Controlar as importâncias existentes em caixa, nos termos definidos pelo Regulamento de Controlo 

Interno e proceder diariamente ao depósito bancário das importâncias excedentárias; 
e) Elaborar o diário e balancetes da tesouraria e remetê-los conjuntamente com os documentos de receita 

e despesa para a Divisão de Gestão Financeira; 
f) Dar cumprimento às normas do Regulamento de Controlo Interno. 
 
2.2. No âmbito do Planeamento e Controlo de Atividades: 
 
a) Assegurar as ações necessárias à elaboração dos instrumentos de gestão previsional bem como das 

respetivas modificações (revisões e alterações); 
b) Acompanhar e desenvolver as ações necessárias ao controlo da execução dos documentos 

previsionais, elaborando relatórios periódicos sobre a respetiva execução; 
c) Controlar a execução financeira dos instrumentos de delegação de competências, bem como de 

quaisquer outros que sejam celebrados no âmbito das funções da Câmara Municipal; 
d) Coordenar os processos de financiamento externo do Município e garantir a gestão dos processos de 

financiamento, nomeadamente a elaboração de dossiers financeiros; 
e) Controlar o serviço de dívida e os limites de endividamento, assegurando as ações necessárias ao 

cumprimento do Manual de Controlo de Endividamento Autárquico. 
f) Assegurar as atualizações e o cumprimento do Manual de Controlo de Endividamento Autárquico; 
g) Assegurar os deveres de informação económico-financeiros definidos por lei; 
h) Coordenar a elaboração e revisão do Regulamento das Taxas Municipais, 
i) Coordenar os processos de candidatura a programas e iniciativas comunitárias e da Administração 

Central, assegurando a sua formalização junto das entidades competentes, assim como o seu controlo 
e verificação da despesa e receita associadas; 

j) Elaborar relatórios de gestão, sobre a execução orçamental e propor medidas de correção, sempre que 
se justifique; 

k) Conceber e implementar um sistema de indicadores de gestão que permita conhecer e avaliar os 
resultados da atividade desenvolvida pelos serviços municipais e a aplicação dos recursos financeiros; 

l) Elaborar os relatórios de gestão; 
m) Elaborar a proposta de informação, a enviar pelo presidente da Câmara Municipal à Assembleia 

Municipal, sobre a atividade municipal e situação financeira do Município; 
n) Emitir parecer sobre todas as propostas de endividamento das Empresas Municipais, nomeadamente o 

relativo à capacidade de endividamento do Município; 
o) Emitir parecer sobre os documentos previsionais e de prestação de contas das Empresas Municipais; 
p) Verificar o cumprimento dos requisitos legais e internos para a realização das despesas, proceder à sua 

cabimentação; 
q) Elaborar relatórios sobre a situação económico-financeira do setor empresarial local ou entidades que 

influenciem a posição financeira da autarquia; 
r) Calcular os fundos disponíveis. 
 
2.3. No âmbito da Gestão Financeira: 
 
a) Fornecer elementos para elaboração do orçamento, nomeadamente encargos de funcionamento; 
b) Realizar os procedimentos necessários à constituição de proveitos e à arrecadação de receitas 

municipais, verificando o cumprimento dos requisitos legais e normas internas; 
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c) Analisar periodicamente todos os créditos ao Município, apresentando, sempre que considere 
necessário, medidas para proceder à sua cobrança; 

d) Verificar o cumprimento dos requisitos legais e procedimentos internos para a realização da despesa, 
proceder ao registo contabilístico do compromisso, proceder ao registo da faturação, garantir a 
regularidade das operações contabilísticas; 

e) Assegurar a guarda, registo e controlo das cauções - garantias bancárias, seguro, caução e outros; 
f) Proceder ao registo e controlo dos Fundos de Maneio, em conformidade com o regulamento aprovado; 
g) Proceder ao arquivo dos documentos de receita e despesa, em conformidade com as normas 

estabelecidas; 
h) Proceder ao apuramento dos valores a entregar ao Estado e outras entidades, decorrentes das 

obrigações de natureza contributiva e fiscal do Município; 
i) Elaborar o plano de pagamentos, assegurando o controlo dos pagamentos em atraso de acordo com a 

legislação em vigor; 
j) Emitir as ordens de pagamento, em conformidade com o plano de pagamentos aprovado; 
k) Assegurar o controlo das contas correntes com as diferentes instituições bancárias pelo movimento das 

disponibilidades financeiras do Município; 
l) Assegurar o controlo dos fundos disponíveis; 
m) Contribuir para a prestação de contas, apresentando os respetivos mapas de suporte e outros que 

venham a ser definidos; 
n) Participar na elaboração e revisão do Regulamento das Taxas Municipais; 
o) Proceder ao controlo dos fundos disponíveis. 
 
2.4. No âmbito da Contabilidade e Património: 
 
a) Elaborar as demonstrações financeiras do Município, de acordo com o sistema contabilístico vigente; 
b) Proceder à reconciliação de contas de terceiros (circularização de terceiros); 
c) Proceder mensalmente às reconciliações bancárias; 
d) Assegurar a contabilidade patrimonial e analítica e elaborar informação à administração municipal; 
e) Proceder à parametrização e validação do sistema contabilístico e respetivos subsistemas; 
f) Coordenar as ações necessárias, com os diversos serviços municipais, tendo como objetivo a 

elaboração da prestação de contas do Município; 
g) Proceder à prestação de contas da contabilidade patrimonial e analítica, apresentando os respetivos 

mapas de suporte; 
h) Proceder à reconciliação dos registos dos vários subsistemas contabilísticos, nomeadamente 

aprovisionamento, património, contraordenações, execuções fiscais, licenciamento de obras; 
i) Proceder à consolidação das contas da Câmara Municipal, dos Serviços Intermunicipalizados e do 

Setor Empresarial Local; 
j) Assegurar as atualizações e o cumprimento do Manual de Consolidação; 
k) Proceder à análise de questões de natureza fiscal e propor medidas para a sua implementação; 
l) Elaborar e manter atualizado o regulamento municipal de inventário e cadastro; 
m) Efetuar o controlo físico dos bens móveis e imóveis municipais, procedendo à sua etiquetagem e ao seu 

inventário, nos termos definidos na lei, garantindo a inventariação anual do imobilizado; 
n) Gerir e administrar o património imóvel municipal, assegurando a sua conservação, manutenção e 

valorização, sem prejuízo do fixado no âmbito dos espaços verdes municipais; 
o) Efetuar os procedimentos necessários à aquisição, oneração e a alienação de bens imóveis, 

promovendo a sua avaliação; 
p) Colaborar na preparação de contratos e protocolos com incidência patrimonial; 
q) Instruir os procedimentos relativos a arrendamentos de património municipal, bem como gerir os 

respetivos contratos; 
r) Adotar as medidas adequadas à gestão do Património, com exceção do património afeto a habitação 

social; 
s) Participar nas vistorias de receção de operações urbanísticas, nos casos em que, nas mesmas, haja 

cedências a integrar no domínio municipal; 
t) Garantir a aplicabilidade dos sistemas contabilísticos em vigor. 
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2.5. No âmbito da Contratação e Aprovisionamento: 
 
a) Assegurar, de forma centralizada, a instrução e gestão dos procedimentos pré-contratuais de 

contratação pública de bens e serviços no quadro legal aplicável, em consonância com os princípios de 
economia, eficiência, eficácia e sustentabilidade; 

b) Instruir, acompanhar e avaliar os procedimentos pré-contratuais, de aquisição e/ou locação de bens e 
aquisição de serviços do Município, sob proposta e colaboração técnica dos serviços requisitantes, 
acautelando as articulações necessárias; 

c) Instruir, acompanhar e avaliar os procedimentos tendentes à alienação de bens móveis, através de 
venda por hasta pública, no quadro legal aplicável, sob proposta e colaboração técnica dos serviços 
requisitantes, acautelando as articulações necessárias; 

d) Elaborar o plano anual de aquisições dos bens e serviços de utilização comum, nomeadamente dos que 
asseguram o funcionamento logístico dos serviços do Município e garantir a sua gestão provisional; 

e) Assegurar, em colaboração com os serviços municipais, a atempada instrução dos procedimentos 
contratuais indispensáveis à continuidade da satisfação das necessidades de bens e serviços do 
Município; 

f) Proceder à receção e conferência dos bens entregues no armazém ao nível da quantidade e qualidade 
e assegurar a sua distribuição após apresentação da respetiva requisição interna, devidamente 
autorizada; 

g) Colaborar na inventariação e etiquetagem, nos termos definidos por lei, dos bens móveis adquiridos e 
entregues no armazém; 

h) Assegurar o armazenamento e gestão material dos bens, diligenciando a sua conservação e 
operacionalidade, assim como a correta identificação, localização e arrumação; 

i) Gerir o posto de abastecimento de combustíveis, nos termos do regulamento municipal em vigor. 
 
 

Artigo 14.º 
 

Departamento de Gestão e Modernização Administrativa 
 

1. Constitui missão do Departamento de Gestão e Modernização Administrativa (DGMA) assegurar o apoio 
técnico e administrativo à governação municipal, no âmbito da modernização administrativa e 
desenvolvimento tecnológico, o apoio jurídico ao funcionamento da Câmara Municipal, gestão da 
execução dos contratos de apoio geral ao funcionamento dos serviços municipais, cobrança coerciva de 
dívidas, gestão dos sistemas gerais de apoio ao funcionamento da organização municipal, bem como 
assegurar as funções de oficial público nos termos da lei e secretariar as reuniões da Câmara. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Departamento de Gestão e Modernização 

Administrativa, as seguintes competências: 
 
2.1. No âmbito do apoio ao Departamento funciona o Núcleo de Apoio Técnico, que tem as funções 

seguintes: 
 
a) Prestar o apoio técnico e administrativo necessário ao exercício das funções de Oficial Público; 
b) Preparar, e formalizar todos os contratos escritos, com exceção dos respeitantes a Recursos Humanos, 

nomeadamente no âmbito da Contratação Pública, dos Contratos de Adesão aos Processos de 
Reconversão Urbanística, dos Contratos de Utilização de imóveis municipais, e dos contratos-programa 
e assegurar o cumprimento das decisões dos órgãos municipais competentes na matéria; 

c) Analisar as propostas de contratação apresentadas pelas unidades orgânicas e elaborar minutas de 
contratos, acordos, e outros instrumentos jurídicos relativos aos atos da sua competência; 

d) Proceder às competentes notificações desde a decisão de adjudicação até à formalização do contrato 
escrito, nos termos do Código dos Contratos Públicos; 

e) Promover a divulgação interna dos contratos celebrados através da utilização de plataforma tecnológica 
que permita o acesso aos mesmos pelos serviços intervenientes; 
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f) Assegurar, com a colaboração das unidades orgânicas envolvidas, todos os procedimentos 
administrativos e formalidades necessárias à instrução dos processos a remeter ao Tribunal de Contas, 
em matéria de fiscalização prévia ou concomitante; 

g) Articular, com os serviços instrutores, a elaboração de projetos de propostas, a submeter a deliberação 
de Câmara no sentido de salvaguardar que estas se encontrem em condições formais de aprovação, 
nos termos da lei, suprindo eventuais deficiências, solicitando se necessário informações e elementos 
adicionais; 

h) Elaborar projetos de propostas a submeter ao Órgão Executivo Municipal, no âmbito das atribuições do 
Departamento; 

i) Apoiar juridicamente os atos relativos aos procedimentos administrativos da competência da Câmara no 
que respeita à organização dos processos eleitorais; 

j) Promover, perante as entidades competentes, designadamente conservatórias do registo predial, a 
realização dos registos nos termos da lei; 

k) Desenvolver, em articulação com a unidade orgânica respetiva, os procedimentos necessários à 
regularização registral das parcelas de terrenos localizados em Áreas Urbanas de Génese Ilegal; 

l) Desenvolver os procedimentos, de caráter geral, relativos à obtenção de serviços junto de cartórios 
notariais e conservatórias visando a outorga de instrumentos públicos e apoio na preparação dos 
respetivos atos notariais e registrais; 

m) Instruir os procedimentos prévios relativos à formalização dos contratos de arrendamento destinados a 
serviços municipais; 

n) Instruir, a solicitação das unidades orgânicas, todos os procedimentos administrativos e formalidades 
exigidas por lei relativas à publicação da declaração de utilidade pública para efeitos de expropriação de 
bens imóveis, até à remessa para tribunal; 

o) Analisar e dar parecer sobre procedimentos e medidas a adotar decorrentes das alterações legislativas, 
no âmbito das atribuições do Departamento; 

p) Emitir pareceres e prestar apoio jurídico às diversas áreas de intervenção do Departamento; 
q) Exercer outras funções que lhe sejam solicitadas sobre matérias da competência do Departamento. 
 
2.2. No âmbito dos Atos Eleitorais e Referendários: 
 
a) Organizar os procedimentos técnicos, de natureza administrativa, relativos aos atos eleitorais e 

referendários; 
b) Promover o planeamento dos atos eleitorais e referendários, através do levantamento das necessidades 

de materiais, base de dados informática e disponibilidades financeiras para pagamento da 
compensação aos membros de mesa; 

c) Organizar e manter atualizada informação relativa aos atos eleitorais e referendários; 
d) Assegurar a receção e divulgação da documentação das entidades competentes referentes ao 

recenseamento eleitoral, processos eleitorais e referendários. 
 
2.3. No âmbito da Administração Geral: 
 
2.3.1. Assegurar o apoio técnico e administrativo, necessários ao bom funcionamento dos Órgãos 

Municipais, através do exercício das seguintes competências: 
 
a) Assegurar o apoio administrativo aos atos de instalação dos Órgãos Municipais; 
b) Garantir os procedimentos necessários ao funcionamento da Câmara Municipal, designadamente a 

elaboração das convocatórias para as reuniões, a receção das propostas para deliberação, a 
elaboração da Ordem do Dia e sua divulgação; 

c) Coordenar, organizar, registar e numerar as propostas enviadas para agendamento; 
d) Assegurar o apoio administrativo direto às reuniões; 
e) Anotar e enviar, ao Gabinete de Apoio à Presidência, os pedidos de informação apresentados no 

decurso das reuniões pelos membros da Câmara Municipal; 
f) Elaborar minutas e atas das respetivas reuniões; 
g) Elaborar editais e emitir certidões das deliberações tomadas; 
h) Promover a publicitação obrigatória das deliberações da Câmara Municipal, nos termos da lei; 
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i) Remeter à Assembleia Municipal as deliberações em matérias que, nos termos da lei, careçam da 
aprovação ou conhecimento daquele Órgão; 

j) Promover a comunicação das deliberações da Câmara Municipal aos respetivos destinatários, com 
exceção das referentes aos procedimentos instruídos pelas unidades orgânicas; 

k) Organizar e manter atualizada informação relativa à composição, competências e funções da Câmara 
Municipal e respetivos membros, bem como dos órgãos e entidades em que estes participam; 

l) Transmitir ao serviço competente a informação necessária ao processamento das senhas de presença 
devidas aos membros da Câmara Municipal; 

m) Centralizar a receção e promover o encaminhamento, para os serviços municipais competentes, dos 
pedidos de inscrição dos interessados para intervenção nas reuniões da Câmara Municipal. 

 
2.3.2. Efetuar, com exceção dos relativos aos serviços postais, a gestão da execução da generalidade dos 

contratos que suportam o funcionamento logístico do Município, nomeadamente os de 
comunicações (fixas, móveis e dados), limpeza e vigilância das instalações municipais, 
equipamentos multifuncionais e plotters, fornecimento de gás natural, saneamento, recolha e 
tratamento de efluentes, fornecimento de água, com exceção dos relativos a fornecimentos de água 
em bairros sociais e zonas verdes, arrendamento de instalações necessárias ao funcionamento dos 
serviços municipais, prestação do serviço de seguros, e prestação de serviços de transmissão de 
televisão por cabo e videovigilância, através do exercício das seguintes competências: 

 
a) Promover o planeamento das aquisições, em articulação com as unidades orgânicas respetivas, através 

do levantamento das necessidades de contratação; 
b) Garantir o cumprimento da execução dos contratos celebrados, e dos respetivos documentos 

normativos internos que definam regras de utilização, designadamente de utilização de equipamentos 
de suporte; 

c) Avaliar o cumprimento da execução dos contratos e efetuar o tratamento administrativo da informação 
inerente à prestação dos serviços contratados, nomeadamente depois de verificada a efetiva e 
adequada prestação dos serviços contratualizados e promover a consequente apresentação de 
propostas de pagamento; 

d) Participar na elaboração e preparação dos documentos pré-contratuais, daqueles contratos; 
e) Encetar procedimentos visando novas contratações, alterações ou rescisões contratuais; 
f) Organizar e manter atualizada informação relativa à contratação, designadamente fornecedores, objeto, 

prazos e despesa associada; 
g) Assegurar a gestão dos contratos de caráter geral que não se encontrem sob a gestão de outro serviço 

municipal. 
 
2.3.3. No âmbito do apoio à chefia de divisão funciona o Núcleo de Execuções Fiscais, que tem as funções 

seguintes: 
 
a) Promover a cobrança coerciva das dívidas ao Município, nos termos da lei, organizando, gerindo e 

instruindo os processos de execução fiscal e prestando o apoio necessário ao trabalhador designado 
como responsável pelo serviço de execução fiscal; 

b) Assegurar o cumprimento do protocolo celebrado entre o Município e a Autoridade Tributária referente à 
cobrança de dívidas coercivas, de competência municipal. 

 
2.4. No âmbito da Inovação Tecnológica e Qualidade: 
 
a) Planear, propor e executar a estratégia de modernização tecnológica, designadamente a relativa à 

implementação do governo eletrónico local e serviços online; 
b) Planear, e desenvolver projetos de infraestruturas tecnológicas, nomeadamente os sistemas de 

informação, de comunicação e demais suportes físicos e lógicos associados, tendo em conta as 
prioridades de desenvolvimento estratégico e propondo ações de melhoria; 

c) Participar, no âmbito das tecnologias da informação, em ações de reengenharia de processos, visando 
a modernização administrativa do Município; 
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d) Acompanhar tecnicamente os procedimentos de aquisição de bens e serviços necessários ao processo 
de informatização do Município, nomeadamente software, hardware, equipamentos de comunicações e 
suporte aplicacional. 

 
2.4.1. No âmbito do apoio à chefia de divisão funciona o Núcleo de Gestão da Qualidade que tem as 

funções seguintes: 
 
a) Contribuir para a melhoria do desempenho da organização, em articulação com as unidades orgânicas, 

através do apoio tecnológico à gestão integrada da informação, a simplificação administrativa e a 
normalização e desmaterialização dos documentos e processos, a modernização dos procedimentos, a 
racionalização dos circuitos e implementação de referenciais de qualidade, com vista à redução de 
custos e aumento da eficiência, bem como a celeridade no exercício de funções; 

b) Coordenar a gestão dos conteúdos do Balcão Único e outros meios de comunicação eletrónica; 
c) Organizar e manter disponíveis os recursos informacionais, normalizar os modelos de dados e 

estruturar os conteúdos e fluxos informacionais da organização e definir as normas de acesso e níveis 
de confidencialidade da informação. 

 
2.5. No âmbito da Gestão Documental e Modernização Administrativa: 
 
2.5.1. Assegurar a gestão do expediente e da distribuição da documentação de caráter geral através do 

exercício das seguintes funções: 
 
a) Rececionar e gerir a correspondência recebida, entregue presencialmente, ou remetida através do 

serviço postal, endereço eletrónico ou telefax; 
b) Analisar, efetuar a triagem, registar, digitalizar e remeter a correspondência recebida, em suporte papel 

ou digital, aos serviços municipais, bem como efetuar a verificação e remessa da correspondência 
expedida; 

c) Efetuar o registo e difusão de despachos e outros documentos de caráter genérico; 
d) Assegurar a gestão do endereço eletrónico e telefax geral do Município; 
e) Coordenar, acompanhar e monitorizar o Sistema de Gestão Documental de acordo com o respetivo 

normativo técnico, bem como promover, em articulação com as unidades orgânicas a gestão integrada 
da informação, a simplificação administrativa e a normalização e desmaterialização dos documentos e 
processos, a modernização dos procedimentos, a racionalização dos circuitos e implementação de 
referências de qualidade, com vista à redução de custos e aumento de eficiência, bem como a 
celeridade no exercício de funções; 

f) Propor medidas sobre a utilização da gestão documental e divulga-las pelos utilizadores, em estreita 
articulação com a Divisão da Inovação Tecnológica e da Qualidade; 

g) Propor normas de implementação de procedimentos de trabalho e normalização de conteúdos de 
documentos; 

h) Efetuar a gestão da aquisição de serviços postais, designadamente: 
 

h1) Garantir o cumprimento dos contratos celebrados e dos respetivos documentos internos 
orientadores da atividade; 

h2) Efetuar o tratamento administrativo da informação inerente à prestação do serviço, nomeadamente 
depois de verificada a efetiva e adequada prestação dos serviços contratualizados e promover a 
consequente apresentação de proposta de pagamento; 

h3) Participar na preparação dos documentos pré-contratuais inerentes à atividade exercida; 
h4) Encetar procedimentos visando novas contratações, alterações ou rescisões contratuais inerentes à 

atividade exercida; 
h5) Organizar e manter atualizada informação relativa à contratação, designadamente fornecedores, 

objeto, prazos e despesa associada inerentes à atividade exercida. 
 
2.5.2. Fazer a gestão do arquivo municipal, através do exercício das seguintes funções: 
 
a) Efetuar o atendimento dos utilizadores do serviço de acordo com os requisitos e procedimentos 

definidos; 
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b) Organizar, tratar e conservar o arquivo do Município, em condições que garantam a sua integridade e 
segurança, pela transferência de suporte, de acordo com as normas nacionais e internacionais; 

c) Gerir o fundo documental garantindo o acesso à informação; 
d) Definir e promover a divulgação, junto das unidades orgânicas, das regras e princípios a observar no 

tratamento da gestão integrada da informação em estreita articulação com a Divisão da Inovação 
Tecnológica e da Qualidade; 

e) Criar instrumentos de descrição, que facilitem o acesso à informação, a nível interno e externo; 
f) Avaliar e selecionar a documentação incorporada garantindo a aplicação da legislação em vigor; 
g) Propor a eliminação de documentação, de acordo com a legislação em vigor, em articulação com as 

unidades orgânicas produtoras; 
h) Propor e aplicar a regulamentação arquivística, nomeadamente, no que se refere ao acesso aos 

documentos, em condições adequadas de acessibilidade e segurança; 
i) Definir e promover a divulgação das regras e princípios a observar na produção e gestão integrada da 

informação por parte das unidades orgânicas; 
j) Promover a realização de ações de esclarecimentos para os trabalhadores municipais, sobre os 

procedimentos a adotar na gestão da informação documental; 
k) Prestar apoio técnico a entidades externas, sempre que esteja em causa a preservação do património 

documental com interesse histórico para o Município; 
l) Promover ações de estudo, investigação e divulgação da documentação existente, com o objetivo de 

promover o conhecimento do acervo que integra o arquivo municipal; 
m) Realizar as demais tarefas de organização e funcionamento do arquivo municipal, de acordo com as 

normas vigentes, as regras aplicáveis e as boas práticas. 
 
2.5.3. No âmbito do apoio à chefia de divisão funciona o Núcleo de Apoio Logístico, que tem as funções 

seguintes: 
 
a) Assegurar a gestão das portarias e do acesso aos equipamentos e instalações municipais, desde que 

os mesmos não sejam efetuados diretamente pelas unidades orgânicas que realizam a respetiva 
gestão; 

b) Assegurar o apoio logístico ao funcionamento dos serviços municipais e gerir os recursos humanos 
afetos. 

 
 

Artigo 15.º 
Departamento de Recursos Humanos 

 
1. Constitui missão do Departamento de Recursos Humanos (DRH) assegurar o apoio à gestão de 

recursos humanos da Câmara Municipal de Loures, articuladamente com o desenvolvimento das 
atividades dos serviços, através do planeamento, recrutamento e da seleção de pessoal, da 
qualificação, avaliação e assegurar a realização dos direitos dos trabalhadores, da comunicação 
interna, da segurança e saúde ocupacional, bem como do apoio psicossocial aos trabalhadores. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Departamento de Recursos Humanos, as 

seguintes competências: 
 
2.1. No âmbito do apoio técnico: 
 
a) Elaborar estudos, pareceres e regulamentos internos; 
b) Prestar apoio jurídico às áreas de intervenção do departamento; 
c) Monitorizar a aplicação dos instrumentos de regulamentação coletiva em vigor; 
d) Acompanhar o desenvolvimento de processos de avaliação dos serviços. 
 
2.2. No âmbito da Creche Municipal: 
 
a) Gerir a creche municipal “Cresce em Loures”. 
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2.3. No âmbito do Planeamento, Recrutamento, Formação e Avaliação dos Recursos Humanos: 
 
a) Elaborar os mapas de pessoal, articulando o planeamento de recursos humanos com o planeamento 

das atividades da Câmara Municipal e a proposta de orçamento; 
b) Promover os procedimentos de gestão da mobilidade geral, em função do planeamento de recursos 

humanos, enquadrado no mapa de pessoal; 
c) Promover as medidas adequadas à permanente avaliação das necessidades e dos meios humanos 

disponíveis, propondo as ações de afetação, formação e recrutamento de recursos humanos que se 
revelem adequadas; 

d) Garantir o reporte de informação em matéria de recursos humanos às autoridades oficiais; 
e) Elaborar o Balanço Social; 
f) Instruir os procedimentos de recrutamento, seleção e contratação de pessoal; 
g) Efetuar o levantamento e diagnóstico das necessidades de formação e propor as medidas necessárias 

à qualificação dos recursos humanos; 
h) Elaborar os planos de formação, controlar a sua execução e avaliar os seus resultados; 
i) Criar e gerir a bolsa de formadores; 
j) Gerir os programas de estágios e outros programas de acolhimento e integração socioprofissional; 
k) Gerir os processos de formação de adultos; 
l) Gerir a aplicação de medidas de apoio à empregabilidade e inserção social; 
m) Assegurar a aplicação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho; 
n) Assegurar a informação e a comunicação interna com os trabalhadores do Município. 
 
2.4. No âmbito da Segurança no Trabalho, Saúde Ocupacional e Apoio Psicossocial aos 

Trabalhadores: 
 
a) Planear a prevenção integrando a todos os níveis, a avaliação dos riscos e fatores de risco 

psicossociais e as respetivas medidas preventivas de doenças profissionais e ou acidentes de trabalho; 
b) Proceder ao acompanhamento e análise das situações de acidentes de trabalho e incidentes que 

assumam particular gravidade; 
c) Analisar a incidência e prevalência das doenças profissionais e outras doenças relacionadas com o 

trabalho; 
d) Organizar os elementos estatísticos relativos à segurança e saúde; 
e) Formar e informar sobre os riscos para a segurança, saúde e bem-estar, bem como sobre as medidas 

de prevenção e proteção; 
f) Promover a criação de condições de trabalho adequadas aos trabalhadores; 
g) Cooperar com o Serviço Municipal de Proteção Civil na organização e gestão de emergência, nos 

edifícios municipais visando a salvaguarda de pessoas e bens; 
h) Vigiar a saúde dos trabalhadores através da realização de exames médicos de admissão, periódicos e 

ocasionais, no âmbito da saúde ocupacional; 
i) Promover ações de educação para a saúde, tendo em vista a adoção de comportamentos saudáveis; 
j) Disponibilizar serviços de medicina, enfermagem e apoio psicossocial adequados às necessidades dos 

trabalhadores; 
k) Elaborar e assegurar a execução do plano de apoio psicológico e social interno dos trabalhadores; 
l) Gerir o refeitório municipal; 
m) Articular, com os representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde, no que concerne às 

atividades desenvolvidas para a promoção da segurança, saúde e bem-estar; 
n) Promover e organizar iniciativas destinadas aos trabalhadores. 
 
2.5. No âmbito da Administração dos Recursos Humanos: 
 
a) Garantir, administrativamente, a aplicação dos sistemas de carreiras dos trabalhadores; 
b) Assegurar a satisfação dos direitos dos trabalhadores, nomeadamente, os relativos à remuneração e à 

proteção social; 
c) Assegurar o controlo da assiduidade e da pontualidade dos trabalhadores; 
d) Promover os procedimentos de aposentação; 
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e) Assegurar os descontos e retenções previstos na lei e a sua entrega às entidades ou serviços a que se 
destinem; 

f) Acompanhar os procedimentos disciplinares e assegurar os procedimentos de execução das respetivas 
decisões; 

g) Promover a gestão administrativa dos processos de acidentes de trabalho; 
h) Promover o processamento dos honorários relativos aos contratos de prestação de serviços em regime 

de avença em nome individual; 
i) Promover o processamento de senhas de presença e ajudas de custo devidas aos membros da Câmara 

e Assembleia Municipal; 
j) Promover o controlo e gestão das rubricas orçamentais de despesa com pessoal; 
k) Assegurar os demais procedimentos no domínio da administração dos recursos humanos; 
l) Assegurar o serviço de atendimento no edifício do Departamento de Recursos Humanos. 

 
 

Capítulo II 
Estrutura flexível e Gabinetes 

 
Secção I 

Disposições gerais 
 

Artigo 16.º 
Unidades flexíveis e cargos dirigentes de 3.º grau 

 
1. A definição de grandes áreas de funções, nas competências dos diversos departamentos, não limita as 

competências da Câmara Municipal, no que diz respeito à definição das competências das unidades 
flexíveis. 

 

2. O titular do cargo dirigente intermédio de 3.º grau exerce as competências previstas no artigo 15.º Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, por referência às competências definidas para cada uma das unidades 
orgânicas a dirigir. 

 

3. O titular do cargo dirigente de 3.º grau é recrutado de entre trabalhadores em funções públicas, 
contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados, com quatro anos de experiência em 
funções públicas. 

 

4. A remuneração do cargo dirigente de 3.º grau corresponde à 6.ª posição remuneratória da carreira geral 
de técnico superior. 

 
 

Artigo 17.º 
Áreas funcionais e Gabinetes 

 
1. As funções correspondentes a competências não atribuídas a unidade nuclear, não atribuídas a 

qualquer unidade flexível, nem se encontrem sob chefia de qualquer dirigente do 3.º grau, podem 
constituir agrupamentos homogéneos de funções, em razão, essencialmente, da sua similitude ou 
complementaridade, utilização de técnicas e de recursos comuns ou de convergência de objetivos e 
destinatários, designados como gabinetes. 

 

2. Os gabinetes são formas de designação de áreas funcionais, não estruturadas como unidades 
orgânicas ou subunidades orgânicas, não estando sob a coordenação ou chefia de cargo dirigente 
específico. 

 

3. Os gabinetes, quando integrados em unidades nucleares, constituem áreas funcionais dessas unidades 
funcionando, para todos os efeitos, na dependência hierárquica e funcional do diretor do respetivo 
departamento, a quem incumbe assegurar a correspondente superintendência. 

 
4. A coordenação dos gabinetes não constitui o exercício de cargo dirigente. 
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Secção II 
Estrutura flexível 

 
Artigo 18.º 

Composição 
 

A estrutura flexível dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures é constituída por 36 (trinta e 
seis) unidades flexíveis, dirigidas por cargo dirigente intermédio de 2.º grau e por 5 (cinco) unidades 
orgânicas dirigidas por cargo dirigente de 3.º grau, cuja afetação e competências constam dos artigos 
seguintes. 

 
 

Artigo 19.º 
Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 

 
Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, com as competências definidas por 
referência ao artigo 7.º da Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Divisão de Planeamento Urbanístico (DPU) - exerce as competências previstas no número 2.1.; 
b) Divisão de Reabilitação Urbana (DRU) - exerce as competências previstas no número 2.2.; 
c) Divisão de Gestão Urbanística (DGU) - exerce as competências previstas no número 2.3.; 
d) Divisão de Administração Urbanística (DAU) - exerce as competências previstas no número 2.4.; 
e) Divisão de Fiscalização Técnica Urbanística e Obras Coercivas (DFTU) - exerce as competências 

previstas no número 2.5.. 
 
 

Artigo 20.º 
Departamento de Obras Municipais 

 
Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, com as competências definidas por 
referência ao artigo 8º da Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Divisão de Estudos e Projetos (DEP) - exerce as competências previstas no número 2.1.; 
b) Divisão de Obras (DO) - exerce as competências previstas no número 2.2.; 
c) Divisão de Conservação e Manutenção de Equipamentos (DCME) - exerce as competências previstas 

no número 2.3.; 
d) Divisão de Infraestruturas (DI) - exerce as competências previstas no número 2.4.; 
e) Unidade de Intervenção no Espaço Público (UIEP) - exerce as competências previstas no número 

2.4.1.. 
 
 

Artigo 21.º 
Departamento de Educação 

 
Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, com as competências definidas por 
referência ao artigo 9.º da Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Divisão de Intervenção e Planeamento Educativo (DIPE) - exerce as competências previstas no número 

2.2.; 
b) Divisão de Ação Social Escolar (DASE) - exerce as competências previstas no número 2.3.; 
c) Divisão de Intervenção Socioeducativa (DISE) - exerce as competências previstas no número 2.4.. 
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Artigo 22.º 
Departamento de Ambiente 

 
Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, com as competências definidas por 
referência ao artigo 10.º da Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Divisão de Serviços Públicos Ambientais (DSPA) - exerce as competências previstas no número 2.1.; 
b) Divisão de Zonas Verdes e Floresta (DZVF) - exerce as competências previstas no número 2.2.; 
c) Divisão de Energia e Sustentabilidade Ambiental (DESA) - exerce as competências previstas no número 

2.3.. 
 
 

Artigo 23.º 
Departamento de Coesão Social e Habitação 

 
Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, com as competências definidas por 
referência ao artigo 11.º da Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Divisão de Intervenção Social (DIS) - exerce as competências previstas no número 2.2.; 
b) Divisão de Habitação (DH) - exerce as competências previstas no número 2.3.; 
c) Divisão de Gestão e Promoção da Saúde (DGPS) - exerce as competências previstas no número 2.4.; 
d) Unidade da Inclusão e Cidadania (UIC) - Unidade orgânica chefiada por dirigente de 3.º grau, exerce as 

competências previstas no número 2.5.; 
e) Gabinete do Contrato Local de Segurança (GCLS) - exerce as competências previstas no número 2.1.. 

 
 

Artigo 24.º 
Departamento de Cultura, Desporto e Juventude 

 
Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, com as competências definidas por 
referência ao artigo 12.º da Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Divisão de Cultura (DC) - exerce as competências previstas no número 2.1. e 2.4.; 
b) Divisão de Desporto (DD) - exerce as competências previstas nos números 2.2. e 2.4.; 
c) Unidade de Bibliotecas e Leitura Pública (UBLP) - exerce as competências previstas no número 2.1.1.; 
d) Unidade de Património e Museologia (UPM) - exerce as competências previstas no número 2.1.2.; 
e) Gabinete de Juventude (GJ) - exerce as competências previstas no número 2.3. e 2.4.. 

 
 

Artigo 25.º 
Departamento de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 

 
Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, com as competências definidas por 
referência ao artigo 13.º da Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Divisão de Planeamento e Controlo de Atividades (DPCA) - exerce as competências previstas no 

número 2.2.; 
b) Divisão de Gestão Financeira (DGF) - exerce as competências previstas no número 2.3.; 
c) Divisão de Contabilidade e Património (DCP) - exerce as competências previstas no número 2.4.; 
d) Divisão de Contratação e Aprovisionamento (DCA) - exerce as competências previstas no número 2.5.. 
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Artigo 26.º 
Departamento de Gestão e Modernização Administrativa 

 
Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, com as competências definidas por 
referência ao artigo 14.º da Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Divisão de Administração Geral (DAG) - exerce as competências previstas no número 2.3.; 
b) Divisão de Inovação Tecnológica e Qualidade (DITQ) - exerce as competências previstas no número 

2.4.; 
c) Divisão de Gestão Documental e Modernização Administrativa (DGDMA) - exerce as competências 

previstas no número 2.5.. 
 
 

Artigo 27.º 
Departamento de Recursos Humanos 

 
Integram a estrutura flexível do Departamento as seguintes unidades, com as competências definidas por 
referência ao artigo 15.º da Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH) - exerce as competências previstas no número 2.3.; 
b) Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio Psicossocial (DSSOAP) - exerce as competências 

previstas no número 2.4.; 
c) Divisão Administrativa de Recursos Humanos (DARH) - exerce as competências previstas no número 

2.5.. 
 
 

Artigo 28.º 
Unidades flexíveis na dependência da Câmara Municipal 

 
Não integradas em estrutura nuclear funcionam, na dependência direta do executivo municipal, as seguintes 
unidades flexíveis: 
 
a) Divisão de Economia e Inovação, art.º 29.º; 
b) Divisão de Atendimento Informação e Comunicação, art.º 30.º; 
c) Divisão de Transportes e Oficinas, art.º 31.º; 
d) Divisão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal, art.º 32.º; 
e) Divisão de Serviços Veterinários, art.º 33.º; 
f) Divisão de Turismo, art.º 34.º. 

 
 

Artigo 29.º 
Divisão de Economia e Inovação 

 
1. Constitui missão da Divisão de Economia e Inovação (DEI) promover a competitividade do Concelho e a 

qualificação do tecido empresarial, visando o reforço do crescimento económico, da inovação e o 
incentivo a iniciativas empreendedoras. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, à Divisão de Economia e Inovação, as seguintes 

competências:  
 
2.1. No âmbito da Dinamização e Captação de Investimento: 
 
a) Promover e acompanhar projetos estruturantes para o desenvolvimento da economia local; 
b) Desenvolver parcerias com entidades públicas e privadas para a dinamização e captação do 

investimento; 
c) Conceber e implementar projetos e ações de desenvolvimento económico; 
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d) Promover e acompanhar a gestão dos zonamentos industriais do Concelho; 
e) Promover ações de divulgação das áreas vocacionadas para a atividade económica, definidas no Plano 

Diretor Municipal - PDM; 
f) Acompanhar a instalação de empresas nas áreas da indústria, comércio, serviços e agricultura; 
g) Acompanhamento dos processos de licenciamento; 
h) Promover a captação de empresas de cariz sustentável. 
 
2.2. No âmbito da Promoção do Empreendedorismo e da Criação de Emprego: 
 
a) Assegurar o acompanhamento técnico em áreas de (re)inserção no mercado de trabalho; 
b) Apoiar na procura de formação profissional, na seleção de financiamentos e na elaboração de 

candidaturas aos incentivos disponíveis; 
c) Apoiar a procura do primeiro emprego, e potenciais criadores de empresas; 
d) Apoiar a elaboração de candidaturas, no âmbito dos programas de apoio ao empreendedorismo e à 

criação do próprio emprego; 
e) Promover iniciativas de apoio ao empreendedorismo e negócios inovadores, em articulação com as 

Universidades, Associações, Centros de Emprego e outras entidades relacionadas com estas 
temáticas. 

 
2.3. No âmbito da Promoção e Reforço da Inovação de Base Tecnológica: 
 
a) Apoiar e desenvolver processos de inovação nas empresas; 
b) Reforçar o acesso das Pequenas e Médias Empresas (PME’s) a instrumentos de inovação; 
c) Promover parcerias empresariais para a inovação; 
d) Estimular a cooperação em rede e a interação com parceiros internacionais de I&D e inovação; 
e) Promover iniciativas de negócios inovadores, novos produtos e boas práticas empresariais. 
 
2.4. No âmbito da Promoção da Cooperação Empresarial e da Internacionalização: 
 
a) Dinamizar a integração do tecido empresarial em redes de cooperação; 
b) Promover a internacionalização; 
c) Organização de iniciativas e ações de promoção empresarial. 
 
2.5. No âmbito dos Sistemas de Informação Económica: 
 
a) Produzir informação socioeconómica e análises estatísticas; 
b) Elaborar estudos prospetivos que contribuam para a definição e estruturação de estratégias 

empresariais; 
c) Assegurar a constante atualização do cadastro das atividades económicas do concelho; 
d) Veicular informação acerca da legislação existente para a atividade económica, nomeadamente fundos 

comunitários e outros programas de financiamento. 
 
2.6. No âmbito do Apoio ao Consumidor: 
 
a) Mediar e conciliar litígios entre consumidores e fornecedores; 
b) Receber, tratar e encaminhar as reclamações, pedidos de informação e sugestões dos consumidores 

para as entidades competentes; 
c) Promover e apoiar ações socioeducativas na área da defesa do consumidor, junto da comunidade 

docente e escolar; 
d) Apoiar famílias endividadas; 
e) Apoiar a organização de associações de consumidores e cooperativas de consumo. 
 
2.7. No âmbito dos patrocínios: 
 
a) Angariar patrocínios para apoio a iniciativas e projetos municipais. 
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Artigo 30.º 
Divisão de Atendimento Informação e Comunicação 

 
1. Constitui missão da Divisão de Atendimento Informação e Comunicação (DAIC) gerir todos os serviços 

de atendimento ao cidadão, sejam presenciais ou não presenciais, gerir o processo de reclamações e 
elaborar os planos de comunicação e informação ao munícipe. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, à Divisão de Atendimento Informação e 

Comunicação, as seguintes competências: 
 
2.1. No âmbito da Informação e Comunicação: 
 
a) Elaborar planos de comunicação para divulgar a atividade municipal, a partir dos objetivos delineados, 

assegurando a execução e a avaliação dos mesmos; 
b) Definir estratégias comunicacionais e fazer o planeamento da comunicação municipal; 
c) Garantir a informação aos cidadãos através da edição e da produção de meios e suportes exequíveis e 

adequados às diferentes necessidades comunicacionais; 
d) Gerir a imagem da Autarquia e a sua identidade visual; 
e) Assegurar a maquetização, a impressão, o acabamento e a distribuição dos materiais gráficos 

produzidos pelo Município; 
f) Assegurar reportagens jornalísticas, fotográficas e de vídeo no âmbito da atividade do Município; 
g) Produzir vídeos e spots televisivos e radiofónicos; 
h) Assegurar a redação de conteúdos para os meios informativos da Câmara, assim como a inserção e a 

gestão dos conteúdos nas plataformas eletrónicas; 
i) Fazer a gestão dos conteúdos comunicacionais a inserir na rede de mobiliário urbano, sob 

responsabilidade do Município; 
j) Assegurar a implantação das iniciativas municipais, a elaboração de exposições e a conceção de 

stands institucionais. 
k) Assegurar a sonorização das iniciativas municipais, assim como daquelas que são apoiadas pelo 

Município; 
l) Garantir a gravação, em estúdio, de locuções e outras necessidades áudio; 
m) Assegurar as relações institucionais do Município com os órgãos de comunicação social, dando 

resposta às questões colocadas por aqueles; 
n) Elaborar comunicados para os órgãos de comunicação social e fazer a revista de imprensa; 
o) Realizar estudos e inquéritos à população, fazendo o respetivo tratamento. 
 
2.2. No âmbito do Atendimento e Reclamações: 
 
a) Prestar apoio aos cidadãos no seu relacionamento com o Município assegurando o atendimento, 

presencial e não presencial, incluindo a vertente telefónica; 
b) Gerir os balcões desconcentrados e multisserviços articulando, quando for o caso, com os serviços da 

Administração Central a adequada prestação dos serviços aos cidadãos; 
c) Proceder à gestão dos processos de licenciamento não atribuídos especificamente a outras unidades 

orgânicas; 
d) Promover, em articulação com as unidades orgânicas respetivas, a audição regular das necessidades e 

satisfação dos munícipes e apresentar propostas de correção e melhoria do serviço de atendimento 
prestado; 

e) Gerir o procedimento relativo ao exercício do direito de preferência na transmissão de imóveis; 
f) Efetuar os procedimentos necessários ao registo de cidadãos comunitários, nos termos da Lei; 
g) Centralizar o processo de recolha e tratamento das reclamações, em articulação com os serviços 

competentes, centralizando as respostas a prestar aos munícipes; 
h) Gerir o Portal “A Minha Rua” e outros de idêntica natureza. 
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2.3. No âmbito das Relações Públicas: 
 
a) Garantir a receção e encaminhamento de munícipes, e do público em geral, em espaços municipais; 
b) Assegurar a representação do Município em iniciativas e eventos, como espetáculos, certames, feiras, 

colóquios, fazendo a articulação com o público presente. 
 
2.4. Constitui-se uma unidade flexível - Unidade de Informação Municipal (UIM), provida de cargo de 

direção intermédia de 3.º grau e na dependência da divisão, para a execução das competências 
previstas nos números 2.2. e 2.3. do presente artigo. 

 
 

Artigo 31.º 
Divisão de Transportes e Oficinas 

 
1. Constitui missão da Divisão de Transportes e Oficinas (DTO) fazer a gestão e manutenção da frota de 

viaturas e máquinas sob responsabilidade municipal. 
 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, à Divisão de Transportes e Oficinas, as seguintes 

competências: 
 
a) Assegurar o planeamento e a programação de meios de transporte e equipamentos mecânicos 

necessários à atividade e às iniciativas dos serviços municipais, garantindo a economia, racionalização 
e a sustentabilidade ambiental da sua utilização; 

b) Planear, programar e organizar os processos de aquisição de viaturas e outros equipamentos 
mecânicos, considerando as necessidades dos serviços e a prossecução dos objetivos de racionalidade 
económica da melhoria da eficiência energética e do desempenho ambiental da frota municipal; 

c) Propor e desenvolver medidas de melhoria da eficiência energética e ambiental da frota municipal; 
d) Assegurar a manutenção e recuperação dos meios de transporte e equipamentos mecânicos; 
e) Assegurar a qualidade das intervenções externas em viaturas do Município ou ao seu serviço; 
f) Realizar os demais trabalhos de natureza oficinal que se revelem necessários à disponibilização da 

frota; 
g) Assegurar a gestão dos contratos de fornecimento de bens e serviços, no âmbito da gestão da frota, 

nomeadamente de bens móveis, combustíveis e outros consumíveis; 
h) Garantir a segurança na utilização de todas as viaturas e equipamentos da frota municipal. 

 
 

Artigo 32.º 
Divisão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

 
1. A Divisão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (DAUGI) tem como missão garantir a reconversão das 

Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), assegurando a sua qualificação e legalização, de modo 
sustentado. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas à Divisão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, as 

seguintes competências: 
 
a) Assegurar a realização dos procedimentos de controlo prévio das operações urbanísticas, da instrução 

à emissão dos títulos, nomeadamente, de informação prévia, licenciamento de operações de 
loteamento e obras de urbanização, no âmbito da reconversão urbanística das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal (AUGI), e de licenciamento condicionado de obras de edificação, verificando e 
assegurando o cumprimento da lei, dos regulamentos e dos instrumentos de gestão territorial; 

b) Promover e apoiar a reconversão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI); 
c) Promover, em caso de reconversão de iniciativa Municipal, a elaboração de contrato de urbanização a 

celebrar entre a Câmara Municipal e a comissão de administração, ou de adesão com cada um dos 
interessados, conforme o caso, a fim de definir as atribuições e o âmbito de intervenção de cada uma 
das entidades; 
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d) Realizar, nos casos de reconversão sem o apoio da administração conjunta, todos os atos previstos na 
legislação aplicável, relativos à emissão do título de reconversão e execução integral das 
infraestruturas; 

e) Propor a fixação de medidas preventivas destinadas a acautelar ou a evitar a alteração das 
circunstâncias e das condições de facto existentes, que possam comprometer ou tornar mais onerosa a 
reconversão urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI); 

f) Promover consultas, nomeadamente, públicas, previstas em lei e/ou regulamentos; 
g) Propor a delimitação e redelimitação dos perímetros das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) e 

fixar/alterar a modalidade de reconversão, por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer 
interessado; 

h) Promover e monitorizar a carta das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) de forma a garantir a sua 
atualidade e adequação; 

i) Participar nas assembleias das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), mediante representante 
devidamente credenciado, procurando fornecer os esclarecimentos necessários e úteis; 

j) Promover a elaboração, alteração ou revisão do regulamento municipal das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal (AUGI), de compensações e taxas urbanísticas, monitorizando a sua aplicação de modo a garantir 
a sua atualidade e adequação; 

k) Promover a elaboração da carta temática das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) de acordo com o 
disposto na legislação em vigor; 

l) Promover, atualizar e monitorizar, a carta das Áreas Insuscetíveis de Reconversão Urbanística (AIRU), 
na procura de uma estratégia que materialize a reafectação destas áreas ao uso previsto no Plano 
Municipal de Ordenamento do Território (PMOT); 

m) Emitir parecer para a celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou 
possa vir a resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número de compartes de 
prédios rústicos; 

n) Assegurar a resposta aos vários pedidos de certificação no domínio das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal (AUGI) ou Áreas Insuscetíveis de Reconversão Urbanística (AIRU), bem como o direito à 
informação; 

o) Propor a autorização de ligação às redes de infraestruturas, designadamente, água, esgoto e 
eletricidade, das edificações sitas em Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), que ainda não 
disponham de instrumento de reconversão eficaz, concedidas a título precário; 

p) Propor, após prévia audição dos interessados, a suspensão da ligação às redes de infraestruturas já em 
funcionamento que sirvam as edificações dos proprietários e comproprietários que violem o seu dever 
de reconversão; 

q) Propor a autorização de funcionamento para atividades económicas em edificações sitas em Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), que ainda não disponham de instrumento de reconversão eficaz, 
concedidas a título precário. 

 
 

Artigo 33.º 
Divisão de Serviços Veterinários 

 
1. A Divisão de Serviços Veterinários (DSV) tem como missão zelar pela defesa da higiene e saúde 

pública veterinária, saúde e bem-estar animal, higiene e segurança alimentar. 
 
2. Para o desempenho da sua missão e sem prejuízo das competências próprias do Médico Veterinário 

Municipal, são atribuídas à Divisão de Serviços Veterinários, as seguintes competências: 
 
2.1. No âmbito da Proteção, Saúde e Bem-estar Animal: 
 
a) Gerir o Centro de Recolha Oficial; 
b) Promover e executar medidas de profilaxia médica e sanitária, quer em animais de companhia, quer em 

espécies pecuárias, incluindo as campanhas sanitárias de vacinação antirrábica e de identificação 
eletrónica (canídeos e felídeos) de acordo com as atribuições e competências cometidas por lei aos 
municípios; 
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c) Promover a luta e vigilância epidemiológica de outras zoonoses com vista à prevenção da transmissão 
de doenças infeciosas ao Homem; 

d) Remover e recolher cadáveres de animais da via pública, de habitações e de estabelecimentos de 
prestação de cuidados a animais e seu encaminhamento para incineração; 

e) Recolher animais errantes da via pública, de habitações e de estabelecimentos, proporcionando o seu 
alojamento; 

f) Assegurar, nos termos previstos na legislação vigente, a eutanásia de animais e controlo do destino dos 
respetivos cadáveres; 

g) Promover a adoção de animais de companhia, bem como a restituição dos mesmos aos seus 
detentores; 

h) Colaborar na atividade decorrente do Sistema de Identificação de Canídeos e Felinos (SICAFE); 
i) Colaborar na realização de inspeções sanitárias a centros de atendimento médico-veterinários e outros 

estabelecimentos de prestação de cuidados a animais e participar nos respetivos licenciamentos; 
j) Assegurar a colaboração técnica na avaliação e resolução de problemas de incomodidade e/ou 

insalubridade motivadas pela presença de animais; 
k) Assegurar a colaboração técnica na vigilância, avaliação e resolução de problemas associados ao bem-

estar animal; 
l) Colaborar na vigilância e fiscalização das condições legais a que deve obedecer e detenção, alojamento 

e circulação de animais perigosos e potencialmente perigosos; 
m) Colaborar na vigilância e fiscalização das condições legais a que deve obedecer e detenção, alojamento 

e circulação de animais perigosos e potencialmente perigosos; 
n) Colaborar com os Órgãos de Polícia Criminal (OPCs) no acompanhamento de denúncias de maus-

tratos e de abandono de animais de companhia; 
o) Colaborar na notificação de doenças de declaração obrigatória e auxiliar na tomada de medidas 

imediatas e urgentes de profilaxia, determinadas pela Autoridade Sanitária Veterinária Nacional, sempre 
que sejam detetados casos de doenças de caráter epizoótico; 

p) Colaborar na realização do recenseamento de animais, de inquéritos de interesse pecuário e 
económico; 

q) Assegurar o controlo das condições higiossanitárias, de saúde e de bem-estar dos animais em circos, 
parques zoológicos ou outros; 

r) Participar e colaborar na elaboração de programas de ações de sensibilização na área da proteção, 
saúde e bem-estar animal; 

s) Assegurar as demais competências, previstas na lei, relativas à proteção e saúde animal. 
 
2.2. No âmbito da Saúde Pública e Segurança dos Alimentos: 
 
a) Assegurar os procedimentos técnicos necessários, na inspeção higiossanitária dos produtos de origem 

animal e dos estabelecimentos comerciais ou industriais onde se abatam, preparem, produzam, 
transformem, fabriquem, conservem, armazenem ou comercializem animais ou produtos de origem 
animal e seus derivados, nos termos das atribuições e competências legais atribuídas aos municípios; 

b) Participar e colaborar na elaboração de programas de ações de sensibilização na área da segurança 
alimentar e da defesa da saúde pública; 

c) Prestar informação técnica sobre abertura de novos estabelecimentos de comercialização, de 
preparação e de transformação de produtos de origem animal; 

d) Participar e colaborar com a Autoridade Sanitária Veterinária Nacional nos programas de controlo 
nacionais e comunitários, nomeadamente o Plano de Vigilância da Resistência aos Antimicrobianos 
(PVRAM); 

e) Efetuar o controlo das condições higiossanitárias das feiras e mercados municipais; 
f) Efetuar o controlo dos requisitos estruturais e higiossanitários das instalações e dos géneros 

alimentares expostos à venda nas instalações temporárias instaladas em eventos. 
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Artigo 34.º 
Divisão de Turismo 

 
1. A Divisão de Turismo (DT) tem como missão promover, desenvolver e valorizar o turismo ao serviço do 

crescimento económico do concelho, através da criação de projetos sustentáveis com capacidade de 
fomentar a atração turística. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, à Divisão de Turismo, as seguintes competências: 
 
a) Promover o turismo ao serviço do desenvolvimento do Concelho; 
b) Desenvolver uma Política Municipal de Turismo; 
c) Assegurar a divulgação das potencialidades turísticas do Concelho; 
d) Promover a realização de eventos relacionados com atividades de interesse turístico; 
e) Divulgar o Turismo de Loures; 
f) Organizar e promover eventos procurando sinergias e parcerias externas; 
g) Articulação com setor empresarial no âmbito da promoção turística; 
h) Promoção de visitas de familiarização a operadores e agentes. 

 
 

Secção III 
Gabinetes 

 
Artigo 35.º 

Gabinete Apoio à Presidência 
 

1. Constitui missão do Gabinete de Apoio à Presidência (GAP) prestar apoio direto à Presidência da 
Câmara no desempenho das suas competências. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Gabinete de Apoio à Presidência, as seguintes 

competências: 
 
a) Assegurar o apoio direto ao presidente da Câmara, designadamente técnico e administrativo; 
b) Assegurar a representação do presidente da Câmara nos atos que este determinar; 
c) Assegurar e agendar o atendimento público destinado ao presidente, nomeadamente a preparação de 

documentação de suporte, a solicitação de informação às demais unidades orgânicas da autarquia, e o 
controlo da execução das decisões tomadas; 

d) Elaborar, em articulação com o Gabinete de Apoio à Vereação, a agenda dos eleitos; 
e) Apoiar o relacionamento da autarquia com entidades externas, em articulação com as restantes 

unidades orgânicas, de acordo com a natureza da temática em causa; 
f) Formular e submeter a agendamento propostas para reunião da Câmara Municipal relativas a 

competências próprias ou delegadas do presidente; 
g) Articular com o Departamento de Gestão e Modernização Administrativa a elaboração da “Ordem do 

Dia” relativa às reuniões da Câmara Municipal; 
h) Coordenar a recolha, tratamento e envio de informação requerida, nos termos da lei, pelos órgãos 

municipais ou seus titulares, bem como por órgãos de soberania; 
i) Assegurar o registo permanente dos atos praticados pelo presidente da Câmara ao abrigo de 

competências delegadas; 
j) Coordenar, em articulação com as demais unidades orgânicas da Câmara Municipal, a produção dos 

despachos ordens de serviços e outras decisões do presidente da Câmara; 
k) Elaborar, em articulação com as demais unidades orgânicas, informações e pareceres necessários à 

tomada de decisões, bem como, a matérias a apreciar e debater nas reuniões dos órgãos autárquicos; 
l) Participar nas reuniões públicas dos órgãos municipais. 
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Artigo 36.º 
Gabinete Apoio à Vereação 

 
1. Constitui missão do Gabinete de Apoio à Vereação (GAV) prestar apoio direto à vereação da Câmara 

no desempenho das suas competências. 
 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Gabinete de Apoio à Vereação, as seguintes 

competências: 
 
a) Assegurar o apoio direto à vereação, designadamente ao nível técnico e administrativo; 
b) Assegurar e agendar o atendimento público destinado à vereação, nomeadamente a preparação de 

documentação de suporte, a solicitação de informação às demais unidades orgânicas da autarquia e o 
controlo da execução das decisões tomadas; 

c) Articular com o Gabinete de Apoio à Presidência, a agenda dos eleitos; 
d) Apoiar o relacionamento da autarquia com entidades externas, em articulação com as restantes 

unidades orgânicas, de acordo com a natureza da temática em causa; 
e) Elaborar e submeter a agendamento propostas para reunião da Câmara Municipal relativas às 

competências dos vereadores; 
f) Elaborar, em articulação com as demais unidades orgânicas, informações e pareceres necessários à 

tomada de decisões, bem como, a matérias a apreciar e debater nas reuniões dos órgãos autárquicos. 
 
 

Artigo 37.º 
Gabinete de Auditoria Interna 

 
1. Constitui missão do Gabinete de Auditoria Interna (GAI) contribuir para a otimização da gestão, 

acrescentando valor através da promoção da simplificação, agilização, inovação, integridade, confiança 
e transparência nos processos e atividades desenvolvidas pelas diferentes Unidades Orgânicas, 
visando a sua eficiência, eficácia, rendibilidade e sustentabilidade, e assim concorrer para o êxito da 
gestão das finanças públicas. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Gabinete de Auditoria Interna, as seguintes 

competências: 
 
a) Elaborar a proposta de programa anual de auditoria interna; 
b) Realizar auditorias financeiras e de gestão, auditorias operacionais e de conformidade legal e 

regulamentar, no âmbito da atividade desenvolvida pelos serviços do Município; 
c) Acompanhar ações inspetivas promovidas por entidade da tutela, bem como auditorias financeiras e de 

gestão externas, nomeadamente, a auditoria às contas da Câmara Municipal, prevista na Lei das 
Finanças Locais, analisar os respetivos relatórios e propor a aplicação das eventuais medidas 
preconizadas; 

d) Zelar e verificar o cumprimento da aplicação de leis, regulamentos e outras normas vigentes, verificar a 
suficiência, a exatidão e regularidade dos processos de arrecadação de receitas e de realização de 
despesas e respetivos registos contabilísticos, produzindo recomendações sobre medidas e ações 
corretivas que se justifiquem; 

e) Coordenar e acompanhar os procedimentos de exercício do direito ao contraditório resultante de 
Auditoria Externa e de Ações Inspetivas Externas; 

f) Elaborar e monitorizar a norma de controlo interno e garantir a sua aplicação por todos os serviços 
municipais; 

g) Acompanhar e monitorizar o Plano Municipal de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os Riscos 
de Corrupção e Infrações Conexas, elaborando o relatório anual da sua aplicação; 

h) Manter permanentemente atualizado o Manual de Auditoria Interna. 
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Artigo 38.º 
Gabinete de Consultadoria Jurídica 

 
1. Constitui missão do Gabinete de Consultadoria Jurídica (GCJ), o apoio jurídico e a representação 

forense ao Município. 
 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Gabinete de Consultadoria Jurídica, as seguintes 

competências: 
 
a) Assegurar a representação forense do Município, nos termos da Lei, de acordo com as orientações 

definidas; 
b) Assegurar o apoio jurídico geral aos serviços do Município, nomeadamente, através da prestação de 

pareceres jurídicos, bem como outras tarefas que lhe venham a ser cometidas. 
 
 

Artigo 39.º 
Gabinete de Planeamento 

 
1. Constitui missão do Gabinete de Planeamento (GP) promover processos de planeamento estratégico 

indutores do desenvolvimento sustentável do concelho. 
 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas, ao Gabinete de Planeamento, as seguintes 

competências:  
 
a) Promover e realizar as ações necessárias para o planeamento estratégico integrado e desenvolvimento 

do Concelho de Loures; 
b) Centralizar as políticas de orientação estratégica emanadas pela Administração e transmiti-las à 

estrutura municipal; 
c) Promover o alinhamento com os processos de planeamento externo, nomeadamente: planos nacionais 

de desenvolvimento estratégico, planos regionais e especiais de ordenamento do território, planos 
supramunicipais, projetos e investimentos de infraestruturas supramunicipais, garantindo a articulação 
com as diferentes tutelas envolvidas; 

d) Coordenar o processo de monitorização do Plano Diretor Municipal e propor a abertura de processos de 
revisão, alteração ou suspensão do mesmo, bem como informar da oportunidade de elaboração dos 
demais instrumentos de gestão territorial; 

e) Promover a monitorização e avaliação do estado de ordenamento do território; 
f) Acompanhar os projetos e investimentos de impacto estratégico para o desenvolvimento do concelho; 
g) Planear e gerir os processos de mobilidade, acessibilidades e transportes públicos; 
h) Elaborar pareceres para entidades externas em matéria de mobilidade e transportes públicos; 
i) Centralizar toda a informação estatística relevante para a atividade municipal; 
j) Articular com as respetivas unidades orgânicas o planeamento e gestão das cartas: educativa, 

equipamentos sociais, cultural, desportiva e outras consideradas relevantes para a atividade municipal; 
k) Recolher e tratar a informação de interesse para o concelho, com o objetivo de promover a sua 

utilização por toda a estrutura municipal; 
l) Gerir o sistema de informação georreferenciada, nomeadamente, no que se refere à articulação com os 

sistemas nacionais e internacionais de informação geográfica, obtendo os levantamentos foto, vídeo e 
cartográficos necessários e promovendo a recolha e processamento da informação alfanumérica e 
cartográfica de base, para a elaboração da cartografia digital. 

 
 

Artigo 40.º 
Gabinete de Intervenção Local 

 
1. Constitui missão do Gabinete de Intervenção Local (GIL) promover a articulação com as Juntas de 

Freguesia e coordenar processos integrados de atuação no território. 
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2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas ao Gabinete de Intervenção Local, as seguintes 
competências: 

 
a) Estabelecer a ligação institucional entre o Município e as Juntas de Freguesia; 
b) Estudar e propor a celebração de acordos de execução e contratos interadministrativos com as Juntas 

de Freguesia e proceder à monitorização e acompanhamento da sua execução; 
c) Assegurar uma eficiente articulação com as freguesias nas áreas relativas aos licenciamentos 

delegados, garantindo a uniformização dos respetivos procedimentos; 
d) Planear e coordenar ações conjuntas de intervenção no território, que impliquem a participação de 

vários serviços municipais e ou juntas de freguesia; 
e) Coordenar as intervenções dos operadores públicos e privados no solo e subsolo. 

 
 

Artigo 41.º 
Gabinete de Protocolo e Relações Institucionais 

 
1. Constitui missão do Gabinete de Protocolo e Relações Institucionais (GPRI) assegurar a representação 

institucional do Município. 
 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas ao Gabinete de Protocolo e Relações Institucionais, 

as seguintes competências: 
 
a) Elaborar e propor normas relativas ao protocolo e ao uso dos símbolos e outros elementos heráldicos 

do Município; 
b) Apoiar a coordenação da representação institucional do Município em eventos onde este participe; 
c) Coordenar e assegurar a aplicação do protocolo no âmbito de eventos promovidos pelos órgãos 

municipais; 
d) Supervisionar o envio da correspondência oficial, nomeadamente convites, ofícios-convite, cartões de 

agradecimento, cartões de visita e outros suportes, no âmbito da realização de eventos que careçam de 
tratamento protocolar; 

e) Coordenar os processos de celebração e acompanhamento de protocolos de geminação e/ou 
cooperação com unidades territoriais nacionais e estrangeiras; 

f) Coordenar a aplicação do Regulamento de Condecorações Municipais. 
 
 

Artigo 42.º 
Gabinete de Revitalização Urbana 

 
1. Constitui missão do Gabinete de Revitalização Urbana (GRU): promover de forma integrada a 

revitalização dos centros urbanos, fomentando a participação ativa dos vários agentes locais. 
 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas ao Gabinete de Revitalização Urbana, as seguintes 

competências: 
 
a) Definir uma estratégia municipal para a revitalização dos centros urbanos; 
b) Analisar e avaliar as várias propostas de intervenção; 
c) Coordenar e implementar ações e iniciativas inseridas no projeto de revitalização urbana; 
d) Acompanhar no terreno as várias intervenções a realizar; 
e) Promover parcerias com os agentes locais, visando a sua participação e envolvimento em todo o 

processo. 
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Capítulo III 
Apoio à Assembleia Municipal 

 
Artigo 43.º 

Gabinete Apoio à Assembleia Municipal 
 

1. Constitui missão do Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAAM) assegurar o apoio à 
Assembleia Municipal no desempenho das suas competências. 

 
2. Para o desempenho da sua missão são atribuídas ao Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal, as 

seguintes competências: 
 
a) Assegurar o apoio direto ao presidente da Assembleia Municipal, designadamente, técnico e 

administrativo; 
b) Assegurar e agendar o atendimento público destinado ao presidente; 
c) Elaborar, em articulação com o Gabinete de Apoio à Presidência, a ordem de trabalho das reuniões da 

Assembleia Municipal; 
d) Assegurar o edital da convocação das reuniões e proceder à sua divulgação; 
e) Assegurar o apoio à realização das reuniões da Assembleia Municipal e das comissões constituídas; 
f) Elaborar as atas das reuniões da Assembleia Municipal ou de reuniões de comissões quando solicitado. 

 
 
 

Capítulo IV 
Polícia Municipal 

 
Artigo 44.º 

Serviço de Polícia Municipal 
 

1. Constitui missão da Polícia Municipal (PML) dirigir as atuações relacionadas com a atividade de Policia 
Municipal, fiscalização e contraordenações, zelando pelo cumprimento das Leis, regulamentos, 
deliberações ou decisões dos órgãos municipais e cooperar, no âmbito dos seus poderes, com os 
demais serviços do Município e com outras entidades públicas, designadamente as forças de 
segurança. 

 
2. Para a realização da respetiva missão, o serviço de Polícia Municipal exerce as funções e competências 

previstas nos artigos 3.º e 4.º da Lei n.º 19/2004, de 20 de maio, designadamente: 
 
a) Intervir em programas destinados à ação das polícias junto das escolas ou de grupos específicos de 

cidadãos; 
b) Efetuar a guarda de edifícios e equipamentos municipais, ou outros temporariamente à sua 

responsabilidade; 
c) Regular o trânsito rodoviário e pedonal na área da jurisdição municipal; 
d) Fiscalizar o cumprimento das normas de estacionamento de veículos e de circulação rodoviária, 

incluindo a participação dos acidentes de viação que não envolvam procedimento criminal; 
e) Elaborar autos de notícia por acidente de viação quando o facto não constituir crime; 
f) Fazer vigilância nos transportes urbanos locais, nos espaços públicos ou abertos ao público, 

designadamente nas áreas circundantes das escolas em coordenação com as forças de segurança; 
g) Adotar as providências organizativas apropriadas aquando da realização de eventos na via pública que 

impliquem restrições à circulação, em coordenação com as forças de segurança competentes, quando 
necessário; 

h) Deter e entregar imediatamente à autoridade judiciária ou entidade policial os suspeitos de crime 
punível com pena de prisão, em caso de flagrante delito, nos termos da lei processual penal; 

i) Denunciar os crimes de que tiver conhecimento no exercício das suas funções, e por causa delas, e 
praticar os atos cautelares necessários e urgentes para assegurar os meios de prova, nos termos da lei 
processual penal, até à chegada do órgão de polícia criminal competente; 
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j) Exercer funções de polícia ambiental; 
k) Exercer funções de polícia mortuária; 
l) Criar as condições de segurança necessárias para a execução dos despejos administrativos; 
m) Cooperar, no âmbito dos seus poderes, com os demais serviços do Município e com quaisquer outras 

entidades públicas que o solicitem, designadamente as forças de segurança, nos termos da lei; 
n) Participar em situações de crise ou calamidade pública com o Serviço Municipal de Proteção Civil; 
o) Promover, isoladamente ou em colaboração com outras entidades, ações de sensibilização e 

divulgação de matérias de relevante interesse social, designadamente de prevenção rodoviária e 
ambiental; 

p) Fiscalizar os recursos cinegéticos. 
 
2.1. No âmbito da atividade fiscalizadora, são ainda exercidas as seguintes competências: 
 
a) Fiscalizar o cumprimento dos regulamentos municipais e a aplicação das normas legais cuja 

competência de aplicação ou de fiscalização caiba ao Município, designadamente nos domínios do 
urbanismo, da defesa e proteção da natureza e do ambiente, do património cultural; 

b) Executar coercivamente, nos termos da lei, os atos administrativos emanados dos órgãos do Município; 
c) Executar mandados de notificação; 
d) Apoiar as ações de realojamento, em articulação com os serviços competentes; 
e) Detetar e promover a remoção de viaturas abandonadas na via pública, desencadeando o respetivo 

processo administrativo; 
f) Fiscalizar o exercício de atividades ruidosas de caráter temporário ou proveniente de eventos de 

diversão e desportivos, da competência da Câmara Municipal; 
g) Fiscalizar o cumprimento das normas relativas à proteção de pessoas e bens, designadamente, 

coberturas de poços, fossas, fendas e outras irregularidades no solo. 
 
2.2. No âmbito jurídico-administrativo: 
 
a) Apoiar jurídica e tecnicamente o serviço de Polícia Municipal, assegurando as articulações necessárias 

com os restantes serviços municipais; 
b) Instruir os processos de contraordenações da competência da Câmara Municipal e assegurar os atos 

processuais correspondentes; 
c) Instruir os procedimentos administrativos com vista à remoção coerciva de elementos que ocupem o 

espaço público, incluindo a afixação, inscrição e difusão de mensagens publicitárias, em violação das 
disposições legais e regulamentares aplicáveis e assegurar os atos processuais correspondentes. 

 
 

Artigo 45.º 
Comandante da Polícia Municipal 

 
O Serviço de Polícia Municipal é dirigido por um comandante, o qual ficará equiparado, para todos os 
efeitos, ao cargo de direção intermédia de 1.º grau. 

 
 

Artigo 46.º 
Estrutura da Polícia Municipal 

 
Integram a estrutura flexível da Polícia Municipal as seguintes unidades, com as competências definidas por 
referência ao artigo 44.º da Estrutura Nuclear dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Divisão Operacional da Polícia (DOP) - exerce as competências previstas nos números 2 e 2.1.; 
b) Divisão Jurídico-Administrativa (DJA) - exerce as competências previstas no número 2.2.. 
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Capítulo V 
Proteção Civil 

 
Artigo 47.º 

Serviço Municipal de Proteção Civil 
 

1. Constitui missão do Serviço Municipal de Proteção Civil definir, executar e coordenar a política 
municipal de Proteção Civil, nos seus domínios de atuação, para a prossecução dos seguintes 
objetivos: 

 
2. São objetivos fundamentais da proteção civil municipal: 
 
a) Prevenir, no território municipal, os riscos coletivos e a ocorrência de acidente grave ou catástrofe deles 

resultantes; 
b) Atenuar, na área do Município, os riscos coletivos e limitar os seus efeitos no caso das ocorrências 

descritas na alínea anterior; 
c) Socorrer e assistir, no território municipal, as pessoas e outros seres vivos em perigo e proteger bens e 

valores culturais, ambientais e de elevado interesse público; 
d) Apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas nas áreas do Município afetadas por acidente 

grave ou catástrofe. 
 
3. A atividade de proteção civil municipal exerce-se nos seguintes domínios: 
 
a) Levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos riscos coletivos do Município; 
b) Análise permanente das vulnerabilidades municipais perante situações de risco; 
c) Informação e formação das populações do Município, visando a sua sensibilização em matéria de 

autoproteção e de colaboração com as autoridades; 
d) Planeamento de soluções de emergência, visando a busca, o salvamento, a prestação de socorro e de 

assistência, bem como a evacuação, alojamento e abastecimento das populações presentes no 
Município; 

e) Inventariação dos recursos e meios disponíveis e dos mais facilmente mobilizáveis, ao nível municipal; 
f) Estudo e divulgação de formas adequadas de proteção dos edifícios em geral, de monumentos e de 

outros bens culturais, de infraestruturas, do património arquivístico, de instalações de serviços 
essenciais, bem como do ambiente e dos recursos naturais existentes no Município; 

g) Previsão e planeamento de ações atinentes à eventualidade de isolamento de áreas afetadas por riscos 
no território municipal. 

 
 

Artigo 48.º 
Competências do Serviço Municipal de Proteção Civil 

 
1. O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) constitui a estrutura funcional e operativa responsável 

pela prossecução das atividades de proteção civil no âmbito municipal. 
 
2. Para a realização da respetiva missão, o Serviço Municipal de Proteção Civil exerce as seguintes 

competências: 
 
2.1. Competências gerais: 
 
a) Apoiar os órgãos municipais na conceção e implementação de políticas e estratégias nos domínios da 

proteção civil; 
b) Assegurar o apoio necessário à Autoridade Municipal de Proteção Civil e à Comissão Municipal de 

Proteção Civil (CMPC); 
c) Apoiar tecnicamente, nos domínios da proteção civil e áreas transversais a esta e sempre que 

solicitado, os serviços do Município e demais entidades implantadas na área do Concelho; 
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d) Articular as atividades gerais de proteção civil com os demais agentes e entidades relevantes neste 
domínio e localizadas na área geográfica do Concelho, estabelecendo rotinas e critérios de 
interoperacionalidade; 

e) Centralizar, tratar e divulgar toda a informação relevante em matéria de proteção civil. 
 
2.2. Nos domínios do Planeamento e Operações: 
 
a) Acompanhar a elaboração e atualizar o plano municipal de emergência e os planos especiais, quando 

estes existam; 
b) Assegurar a funcionalidade e a eficácia da estrutura do SMPC; 
c) Inventariar e atualizar permanentemente os registos dos meios e dos recursos existentes no concelho, 

com interesse para o SMPC; 
d) Realizar estudos técnicos com vista à identificação, análise e consequências dos riscos naturais, 

tecnológicos e sociais que possam afetar o Município, em função da magnitude estimada e do local 
previsível da sua ocorrência, promovendo a sua cartografia, de modo a prevenir, quando possível, a sua 
manifestação e a avaliar e minimizar os efeitos das suas consequências previsíveis; 

e) Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes ocorridas no Município, bem como 
sobre elementos relativos às condições de ocorrência, às medidas adotadas para fazer face às 
respetivas consequências e às conclusões sobre o êxito ou insucesso das ações empreendidas em 
cada caso; 

f) Planear o apoio logístico a prestar às vítimas e às forças de socorro em situação de emergência; 
g) Fazer o levantamento, organizar e gerir os centros de alojamento a acionar em situação de emergência; 
h) Elaborar planos prévios de intervenção e preparar e propor a execução de exercícios e simulacros que 

contribuam para uma atuação eficaz de todas as entidades intervenientes nas ações de proteção civil; 
i) Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as soluções que considere mais 

adequadas. 
 
2.3. Nos domínios da Prevenção, Segurança e Informação Pública: 
 
a) Propor medidas de segurança face aos riscos inventariados; 
b) Colaborar na elaboração e execução de treinos e simulacros; 
c) Elaborar projetos de regulamentação de prevenção e segurança; 
d) Realizar ações de sensibilização para questões de segurança, preparando e organizando as 

populações face aos riscos e cenários previsíveis; 
e) Promover campanhas de informação sobre medidas preventivas, dirigidas a segmentos específicos da 

população alvo, ou sobre riscos específicos em cenários prováveis previamente definidos; 
f) Fomentar o voluntariado em proteção civil; 
g) Estudar as questões de que vier a ser incumbido, propondo as soluções que entenda mais adequadas; 
h) Assegurar a pesquisa, análise, seleção e difusão da documentação com importância para a proteção 

civil; 
i) Divulgar a missão e estrutura do SMPC; 
j) Gerir e dinamizar as atividades da Escola de Prevenção e Segurança; 
k) Recolher a informação pública emanada das comissões e gabinetes que integram o SMPC destinada à 

divulgação pública relativa a medidas preventivas ou situações de catástrofe; 
l) Promover e incentivar ações de divulgação sobre proteção civil junto dos munícipes com vista à adoção 

de medidas de autoproteção; 
m) Indicar, na iminência de acidentes graves ou catástrofes, as orientações, medidas preventivas e 

procedimentos a ter pela população para fazer face à situação; 
n) Dar seguimento a outros procedimentos, por determinação do presidente da Câmara Municipal ou 

vereador com competências delegadas. 
 
2.4. Nos domínios da Administração e Logística: 
 
a) Apoiar as atividades do serviço em situação corrente e em emergência, sustentando as necessidades 

logísticas de funcionamento; 
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b) Efetuar o inventário de todos os bens alocados ao serviço, mantendo atualizadas as respetivas 
listagens; 

c) Realizar regularmente os testes de funcionamento aos equipamentos e sistemas afetos ao serviço, 
estabelecendo os procedimentos e as respetivas rotinas, sustentadas em listas de verificação; 

d) Garantir as operações de manutenção aos equipamentos e sistemas de acordo com os calendários 
previstos, desenvolvendo os mecanismos internos tendentes à reparação dos mesmos sempre que tal 
se verificar; 

e) Elaborar e manter atualizados os modelos de fichas necessárias à sustentação das operações de 
emergência de proteção civil; 

f) Gerir as infraestruturas à responsabilidade do serviço que sejam destinadas a apoios de retaguarda em 
operações de emergência de proteção civil. 

 
 

Artigo 49.º 
Estrutura do Serviço Municipal de Proteção Civil 

 
1. O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) obedece ao modelo de estrutura hierarquizada da 

Câmara Municipal e corresponde a unidade orgânica flexível de 3.º grau, dirigida por cargo dirigente 
intermédio de 3.º grau, cabendo a este último promover o estabelecimento de relações de colaboração 
técnica entre os diversos organismos que intervêm na proteção civil, e apoiar o Presidente da Câmara 
Municipal e a Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) no estabelecimento de relações 
interinstitucionais, no sentido de aumentar a eficácia e efetividade das medidas tomadas. 

 
2. Para assegurar o exercício das competências cometidas ao SMPC, este integra os seguintes Gabinetes 

Técnicos: 
 
a) Gabinete Técnico de Operações e Planeamento (GTOP); 
b) Gabinete Técnico de Prevenção, Segurança e Informação Pública (GTPSIP); 
c) Gabinete Técnico de Administração e Logística (GTAL). 

 
 

Artigo 50.º 
Comissão Municipal de Proteção Civil 

 
Com a composição e competências previstas nos n.ºs 2 e 3 do artigo 3.º da Lei n.º 65/2007, de 12 de 
novembro, funciona, na dependência da autoridade municipal de proteção civil, a Comissão Municipal de 
Proteção Civil, enquanto organismo de coordenação institucional ao nível municipal. 

 
 

Artigo 51.º 
Centro de Coordenação Operacional Municipal 

 
1. Junto do Serviço Municipal de Proteção Civil e na dependência da autoridade municipal de proteção 

civil, funciona o Centro de Coordenação Operacional Municipal (CCOM), com as funções de 
coordenação e de gestão das operações de proteção civil. 

 
2. O CCOM, subsidiário da Comissão Municipal de Proteção Civil, assegura que todos os serviços do 

Município, das Juntas de Freguesia, entidades e instituições presentes na área do Município e 
imprescindíveis às operações de proteção e socorro, emergência e assistência previsíveis ou 
decorrentes de acidente grave ou catástrofe se articulam entre si, garantindo os meios considerados 
adequados à gestão da ocorrência em cada caso concreto. 

 
3. O CCOM integra, para além dos membros da Comissão, representantes das unidades orgânicas da 

Câmara Municipal de Loures, dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios 
de Loures e Odivelas (SIMAR) e dos Sapadores Florestais Municipais, e demais entidades que cada 
ocorrência em concreto venha a justificar. 
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4. O CCOM garante uma avaliação permanente e contínua das necessidades de coordenação dos 
recursos e do apoio logístico das operações de socorro, emergência e assistência realizadas por todas 
as entidades e instituições. 

 
5. O Centro de Coordenação Operacional Municipal tem por atribuições: 
 
a) Integrar, monitorizar e avaliar toda a atividade operacional quando em situação de acidente grave ou 

catástrofe; 
b) Assegurar a ligação operacional e a articulação municipal com os agentes de proteção civil e outras 

estruturas operacionais no âmbito do planeamento, assistência, intervenção e apoio técnico ou científico 
nas áreas do socorro e emergência; 

c) Garantir que as entidades e instituições integrantes do CCOM acionam, no âmbito da sua estrutura 
hierárquica e ao nível do escalão municipal, os meios necessários ao desenvolvimento das ações; 

d) Difundir comunicados técnico-operacionais e avisos às populações e às entidades e instituições, 
incluindo os órgãos de comunicação social; 

e) Avaliar a situação e propor à Autoridade Municipal de Proteção Civil a emissão da declaração de alerta, 
assegurando as respetivas ações consequentes e medidas no âmbito da solicitação de ajuda ao 
subsistema de nível superior na medida em que os objetivos da proteção civil não possam ser 
alcançados pelo subsistema de proteção civil de âmbito municipal, atenta a dimensão e a gravidade dos 
efeitos das ocorrências; 

f) Estabelecer os contactos e articular os fluxos de informação de caráter operacional com o Centro de 
Coordenação Operacional Distrital, nomeadamente para efeitos de pontos de situação e de reforços de 
meios e recursos indispensáveis às operações de proteção e socorro na área do Município. 

 
 

Artigo 52.º 
Comandante Operacional Municipal 

 
O Comandante Operacional Municipal é o coordenador do Centro de Coordenação Operacional Municipal 
(CCOM), com as competências previstas no artigo 14.º da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro. 

 
 
 

Título III 
Disposições finais 

 
Capítulo I 

Produção de efeitos 
 

Artigo 53.º 
Entrada em vigor 

 
O presente regulamento da estrutura orgânica da Câmara Municipal de Loures e o organograma anexo, que 
dele faz parte integrante como anexo I, entra em vigor no dia 01 de janeiro de 2020. 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Unidades Nucleares (Departamentos)        Unidades Flexíveis (Divisões)       Unidades Flexíveis de 3.º grau         Gabinetes Funcionais 
 

DEI Divisão de Economia e Inovação DE Departamento de Educação DA Departamento de Ambiente 

DAIC Divisão de Atendimento, Informação e Comunicação DIPE Divisão de Intervenção e Planeamento Educativo DZVF Divisão de Zonas Verdes e Floresta 
DTO Divisão de Transportes e Oficinas DASE Divisão de Ação Social Escolar DSPA Divisão de Serviços Públicos Ambientais 
DSV Divisão de Serviços Veterinários DISE Divisão de Intervenção Socioeducativa DESA Divisão de Energia e Sustentabilidade Ambiental 
DAUGI Divisão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal DOM Departamento de Obras Municipais   

DT Divisão de Turismo DEP Divisão de Estudos e Projetos DPGU Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística 

UIM Unidade de Informação Municipal DO Divisão de Obras DRU Divisão de Reabilitação Urbana 

DGMA Departamento de Gestão e Modernização Administrativa DCME Divisão de Conservação e Manutenção de Equipamentos DPU Divisão de Planeamento Urbanístico 
DITQ Divisão de Inovação Tecnológica e Qualidade DI Divisão de Infraestruturas DGU Divisão de Gestão Urbanística 
DGDMA Divisão de Gestão Documental e Modernização Administrativa UIEP Unidade de Intervenção no Espaço Público DFTU Divisão de Fiscalização Técnica Urbanística 
DAG Divisão de Administração Geral DCDJ Departamento de Cultura, Desporto e Juventude DAU Divisão de Administração Urbanística 
DRH Departamento de Recursos Humanos DC Divisão de Cultura DCSH Departamento de Coesão Social e Habitação 
DGRH Divisão de Gestão de Recursos Humanos DD Divisão de Desporto DH Divisão de Habitação 

DSSOAS Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio Psicossocial UBLP Unidade de Bibliotecas e Leitura Pública DIS Divisão de Intervenção Social 
DARH Divisão Administrativa de Recursos Humanos UPM Unidade de Património e Museologia DGPS Divisão de Gestão e Promoção da Saúde 
DPFA Departamento de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento GJ Gabinete de Juventude UIC Unidade da Inclusão e Cidadania 
DPCA Divisão de Planeamento e Controlo de Atividades SMPC Serviço Municipal de Proteção Civil GCLS Gabinete do Contrato Local de Segurança 
DGF Divisão de Gestão Financeira GTOP Gabinete Técnico de Operações e Planeamento   
DPC Divisão de Contabilidade e Património GTPSIP Gab. Técnico de Prevenção, Segurança e Informação Pública   

DCA Divisão de Contratação e Aprovisionamento GTAL Gabinete Técnico de Administração Logística   
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