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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

59.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 8 de abril de 2020 

 
(por videoconferência) 

 
 
 

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 
 
• António Manuel Lopes Marcelino 
 
• Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho 
 
• João Manuel Ferreira Calado 

 
 
 
 
 
 

No início da Reunião, foi, pelo Sr. Delegado de 
Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde 
(ACES) Loures-Odivelas, Dr. José Manuel Neto 
Almeida Calado, apresentada informação de 
síntese sobre a situação concelhia da pandemia 
COVID-19, medidas de prevenção e profilaxia 
respetivas, e metodologia de trabalho, 
designadamente no que concerne a lares e 
residências de Terceira Idade. 
 
Seguiu-se um período de perguntas pelos Srs. 
Vereadores e respostas prestadas pelo Sr. 
Delegado de Saúde. 
 
 
 
Pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata e pelo Partido 
Socialista foram apresentados um Voto de Louvor 
e uma Moção, que receberam, respetivamente, os 
números de Proposta 160/2020 e 161/2020  

 
 
 
 

VOTO DE LOUVOR 
 

Voto de Louvor apresentado pela Sr.ª Vereadora e 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 160/2020 

 
Agradecimento público à HOVIONE 

 e a todas as empresas 
sediadas no concelho de Loures, 
que solidariamente têm prestado 

relevantes serviços à comunidade. 
 

O COVID-19 está a transformar a forma como 
biliões de pessoas vivem, trabalham, compram e 
se relacionam, sendo que as mudanças parecem 
acontecer a cada minuto. Este flagelo imposto por 
uma pandemia global tem inspirado tanto o medo 
como a esperança, fechando o comércio e 
estimulando a inovação, forçando-nos a manter 
distância, ao mesmo tempo que nos aproxima. 
 
O surto de COVID-19 tem impactado 
significativamente a cadeia de abastecimento de 
produtos médicos em todo o mundo, provocando 
escassez de certos produtos, utensílios e 
medicamentos críticos, aumentando os desafios 
de reposição de produtos no mercado. Em 
resposta, muitas são as empresas, incluindo 
alguns gigantes farmacêuticos, que estão a doar e 
a financiar a doação de produtos médicos e de 
higiene essenciais. 
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É neste contexto que não podemos deixar de 
registar a louvável atitude de solidariedade social, 
de uma empresa sediada no concelho de Loures, 
a Hovione, disponibilizando-se para colaborar com 
as autoridades portuguesas, colocando uma linha 
de produção da sua fábrica de Loures, a produzir 
gel desinfetante, fabricado de acordo com as 
recomendações da Organização Mundial de 
Saúde, e que está a ser doado a entidades 
públicas nacionais, hospitais e outras 
organizações envolvidas na contenção da 
pandemia COVID-19. 
 
É neste contexto que o Partido Social Democrata 
submete à aprovação um agradecimento público e 
louvor, a todas as empresas sediadas no concelho 
de Loures, que solidariamente têm prestado 
relevantes serviços à comunidade, mitigando os 
efeitos da situação que todos estamos a viver. 
 
A ser aprovado, este voto de louvor deverá ser 
enviado: 
 
À Assembleia Municipal de Loures, a todas as 
Juntas de Freguesia e a todas as Assembleias de 
Freguesia do Concelho de Loures. 
 
A todos os órgãos de Comunicação Social Local e 
Nacional. 
 
À Hovione. 

 
 

Loures, 8 de abril de 2020 
 

Os Vereadores do PSD 
 

(a) Ivone Gonçalves 

 
(a) Nuno Botelho 

 
(a) João Calado 

 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 161/2020 

 
COVID-19 - Por mais medidas de apoio 

 
Considerando que: 
 
A. Tempos excecionais requerem medidas 

excecionais onde todos devemos contribuir 
para uma comunidade mais sólida e solidária, 
pondo de lado divergências em prol de um 
bem maior para a nossa população; 

 
B. A linha de apoio criada pelo Município para as 

Instituições Particulares de Solidariedade 
Social, no âmbito do Fundo de Emergência 
Social, deve ser replicada para todas as 
entidades que estão na linha da frente no 
combate a esta pandemia tendo o Município a 
responsabilidade moral de dotar estas 
organizações de todos os meios necessários 
para um efetivo apoio à comunidade; 

 
C. Ao Município de Loures caberia o papel de 

liderança e coordenação na constituição de 
uma rede de apoio social que englobasse a 
rede solidária, rede de emergência e forças de 
segurança e juntas de freguesia, mobilizando 
meios e recursos a estas entidades de meios 
para que possam de uma forma mais eficaz 
debelar as necessidades dos nossos 
munícipes; 

 
D. Deve o Município de Loures criar mecanismos 

que possibilitem o apoio direto à população 
mais desprotegida do concelho e seguir os 
bons exemplos dados por outros concelhos 
onde o mecanismo do Fundo de Emergência 
Social, adequado à circunstância, é canalizado 
não só para as IPSS, bem como para os 
cidadãos que comprovadamente se encontram 
em carência de meios financeiros para a sua 
sobrevivência; 

 
E. Deve o Município, a bem da comunidade, 

dotar as juntas de freguesia de linhas de apoio 
financeiro para que estas possam continuar a 
ser as entidades que, de uma forma mais 
direta, prestam o apoio à população mais 
vulnerável e que nesta fase são o primeiro 
apoio no combate a esta pandemia. 
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F. Foi criado um regime de excecionalidade para 
o limite do endividamento municipal de todas 
as medidas e despesas realizadas pelas 
câmaras municipais, no âmbito desta 
pandemia da doença Covid-19. Assim todas 
as despesas realizadas pela Câmara 
Municipal de Loures, nomeadamente na 
criação de fundos sociais municipais, no apoio 
à nossa população, no apoio às juntas de 
freguesia que estão na linha da frente, em 
medidas de apoio às famílias, empresas, 
IPSS, bombeiros e forças vivas do nosso 
concelho, não contam para o limite do 
endividamento da Câmara Municipal de 
Loures; 

 
G. O cenário dramático de perda de receita das 

famílias bem como das instituições, que de 
uma forma direta estão ao serviço da 
comunidade, levará a um gradual 
enfraquecimento da capacidade de 
intervenção junto das populações. 

 
Entre outras medidas que carecem de atualização 
permanente para salvaguarda da saúde pública 
face à situação epidemiológica e do 
prosseguimento de sinergias entre as entidades 
que estão a atuar no terreno, os Vereadores do 
Partido Socialista propõem que a Câmara 
Municipal de Loures, reunida a 8 de abril de 2020, 
delibere: 
 
- Criação de mecanismos de apoio financeiro 

que possam cobrir os custos operacionais das 
IPSS nesta fase; 

 
- Criação de linha de apoio financeiro para as 

juntas de freguesia para que possam manter 
os níveis de apoio e fazer face à acentuada 
quebra de receita que tiveram neste período; 

 
- Isentar todas as instalações das IPSS, 

bombeiros, forças de segurança e juntas de 
freguesia o valor da fatura da água, recolha de 
resíduos e saneamento nos meses de março, 
abril e maio, proporcionando o alívio das suas 
tesourarias, com possibilidade de alargamento 
do horizonte temporal em caso de 
necessidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loures, 8 de abril de 2020 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 

(a) Sónia Paixão 
 

(a) Rita Leão 
 

(a) Nuno Dias 
 

(a) António Marcelino 
 
 
(Rejeitada por maioria, com os votos a favor 
das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista, as abstenções 
da Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata e os votos 
contra do Sr. Vice-Presidente e dos Srs. 
Vereadores eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária e com exercício de voto de qualidade 
pelo Sr. Presidente da Câmara, a favor da 
rejeição) 

 
 
 
 

ADMISSÃO DE PROPOSTAS 
 

Proposta, subscrita pelo Sr. Presidente da 
Câmara, de ratificação do despacho de aprovação 
da proposta de atribuição de apoio financeiro 
extraordinário às Instituições Particulares de 
Solidariedade Social, à qual foi atribuído o n.º 
162/2020. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta, subscrita pelo Sr. Presidente da 
Câmara, de aprovação da 4.ª Alteração 
Permutativa ao Orçamento de 2020 e Opções do 
Plano 2020-2023, à qual foi atribuído o n.º 
163/2020. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 
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RATIFICAÇÃO 
 

Proposta de ratificação do despacho do Sr. 
Presidente da Câmara, de 3 de abril de 2020, de 
aprovação da proposta de atribuição de apoio 
financeiro extraodinário às Instituições Particulares 
de Solidariedade Social (IPSS), no valor total de 
182.750,00 €. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 162/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures decidiu proceder ao 

apoio extraordinário às Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS), 
procurando minorar as dificuldades financeiras 
decorrentes das limitações ao funcionamento 
impostas no âmbito do atual estado de 
emergência, como forma de combate à 
pandemia do COVID-19; 

 
B. É entendimento do Município de Loures ativar 

o Fundo de Emergência Social e no imediato 
atribuir apoio financeiro às IPSS, de forma a 
ser possível a estas diminuir os encargos dos 
utentes com a mensalidade a ser paga no mês 
de abril, contribuindo também para minorar o 
desequilíbrio financeiro que esta situação 
acarreta; 

 
C. As medidas definidas neste âmbito consistem 

em: 
 

- apoiar com 50,00 € por criança, em 
Creche/Creche Familiar e Estabelecimento de 
Educação Pré-Escolar (JI), no mês de abril de 
2020, de forma a ser possível a estas 
entidades aumentar o desconto na 
mensalidade a cobrar aos pais, numa altura 
em que estes necessitam de reduzir as suas 
despesas; 

 
- apoiar com 50,00 € por utente, o serviço de 

apoio domiciliário que está a ser prestado aos 
que se encontram integrados em resposta 
social de Centro de Dia, com acordo de 
cooperação com a Segurança Social, no mês 
de abril de 2020. 

 
D. A urgência na transferência do apoio 

financeiro às Instituições Sociais e, não sendo 
possível reunir extraordinariamente a Câmara 
Municipal, proferi despacho de aprovação da 
proposta em 3 de abril de 2020, com 
fundamento em circunstância excecional e 
urgente, ao abrigo do disposto no n.º 3 do 
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 
ratificar o meu despacho de aprovação da 
proposta de atribuição de apoio financeiro às 
IPSS, no valor total de 182.750,00 € (cento e 
oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta euros), 
conforme abaixo identificadas. 

 

NIPC Instituição Verba 
a atribuir 

501400206 Associação “O Saltarico” 9.400,00 € 

504647270 Associação Beneficente de Ajuda 4.050,00 € 

503666602 Associação Cantinho da Pequenada 2.100,00 € 

502858486 Associação Cantinho das Crianças do Prior Velho 4.050,00 € 

501513671 Associação Comunitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Sacavém 2.000,00 € 

501116516 Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros 4.600,00 € 

503180360 Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de São Julião do Tojal 2.000,00 € 

503045020 Associação Dr. João dos Santos 9,900,00 € 

500962081 Associação Luiz Pereira Motta 19.300,00 € 

501626026 Associação Pomba da Paz 7.050,00 € 

502337265 Associação Vida Abundante 2.550,00 € 

503018090 Associação Vida Cristã Filadélfia 3.550,00 € 

500906904 Casa de Repouso dos Motoristas de Portugal e Profissões Afins 600,00 € 

501382399 Centro Cultural e Social de Santo António dos Cavaleiros 8.250,00 € 
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501391509 Centro Popular Infantil “Nascer do Sol” 5.700,00 € 

501404457 Centro Social de Sacavém 6.400,00 € 

5021072227 Centro Social e Paroquial da Bobadela 6.800,00 € 

500954941 Centro Social e Paroquial de Moscavide 14.700,00 € 

501683755 Centro Social e Paroquial de São Pedro de Lousa 2.500,00 € 

502346841 Centro Social e Paroquial Nuno Álvares Pereira de Santiago de Camarate 12.150,00 € 

504668730 Centro Social e Paroquial de São Saturnino de Fanhões 950,00 € 

502466952 Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos da Freguesia do Prior Velho 1.250,00 € 

501706410 Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de Santa Iria de Azóia 3.000,00 € 

501687246 Comissão Unitária de Reformados, Pensionistas e Idosos de São João da Talha 2.500,00 € 

503013862 Conselho Português para os Refugiados - Espaço A Criança 4.050,00 € 

504665065 Cooperativa de Solidariedade Social “Os Amigos de Sempre”, CRL 1.250,00 € 

502708697 CREACIL - Cooperativa Reabilitação, Educação, Animação Comunidade Integrada do 
Concelho de Loures 

1.400,00 € 

501116028 CREVIDE - Creche Popular de Moscavide 8.200,00 € 

500073395 Instituição de Apoio Social da Freguesia de Bucelas 8.250,00 € 

500846740 Jardim de Infância Nossa Senhora dos Anjos 6.200,00 € 

502909927 NUCLISOL - Jean Piaget, Unidade de Desenvolvimento Integrado de São. João da 
Talha 

10.400,00 € 

505391198 START.Social - Cooperativa Sócio Educativa para Desenvolvimento Comunitário, CRL 6.150,00 € 

TOTAIS 182.750,00 € 

 
 
 

Loures, 3 de abril de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 4.ª Alteração 
Permutativa ao Orçamento de 2020 e Opções do 
Plano 2020-2023. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 163/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Se verifica a continuidade da situação de 

emergência nacional decretada por Sua 
Excelência, o Sr. Presidente da República, 
face às medidas de contingência e de 
combate à situação epidemiológica provocada 
pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença 
COVID-19; 

 
B. Foi acionado o Plano Municipal de Proteção 

Civil de Loures, a partir de 1 de abril; 
 
C. É necessário o reforço dos meios e recursos 

na área do concelho, com vista à satisfação 
das necessidades quer das autoridades locais 
de saúde, quer das próprias populações e 
outras entidades, com especial predominância 
do setor social e dos bombeiros. 

 
D. É intenção da Câmara manter a concretização 

do plano de atividades e a normalidade do 
cumprimento dos compromissos assumidos 
com os seus fornecedores, entidades 
associativas, parceiros, etc., procedendo-se a 
reajustamentos nas classificações e dotações 
do Orçamento 2020 e Opções do Plano 2020-
2023, nomeadamente nas rubricas do 
Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo - RMAA, Programa Mais 
Formação, aquisição de terrenos, seguros, 
entre outras; 

 
E. É necessário reforçar a ação denominada 

“Fundo de Emergência Social” com o valor de 
200,000,00 €, no âmbito das transferências 
para as entidades do setor social e cerca de 
460 mil euros para aquisição de equipamentos 
de proteção individual (luvas, máscaras 
descartáveis, batas, óculos), entre outras 
necessidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Nos termos da alínea d) 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, e do ponto 8.3.1 do Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação 
vigente, seja aprovada a 4.ª Alteração Orçamental 
Permutativa ao Orçamento 2020 e Opções do 
Plano 2020-2023, conforme documento em anexo. 

 
Loures, 6 de abril de 2020 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e da Sr.ª Vereadora e dos Srs. 
Vereadores eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária e pelo Partido Social Democrata, com 
as abstenções das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento 4.ª Alteração Orçamental 
Permutativa ao Orçamento 2020 e Opções do 
Plano 2020-2023 encontra-se disponibilizado em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 
 

CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 52503/DCA/2020 
Concurso Público para aquisição de serviços 
de transporte no âmbito do Projeto AMA - 
Adaptação ao Meio Aquático, por lotes, em 
número de 4, para o ano letivo de 2020/2021 
Proposta de autorização prévia para dispensa do 
disposto no n.º 1 do artigo 68.º da LOE 2020, de 
aprovação do programa do concurso, do caderno 
de encargos e da minuta do anúncio, e do 
proposto no documento sob o título "proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento, 
para nomeação de júri e nomeação do gestor do 
contrato". 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 158/2020 
 

Considerando que: 
 
A. Através da informação n.º 77/DISE/RC, com o 

registo webdoc E/37159/2020, datada de 
01.04.2020, provinda da Divisão de 
Intervenção Socioeducativa (DISE), com 
despacho de concordância do Ex.mo Sr. 
Vereador da Câmara Municipal de Loures, 
Gonçalo Caroço, datado de 02.04.2020 e 
pelas razões constantes da mesma, foi 
manifestada a necessidade de instrução e 
lançamento de um procedimento aquisitivo, 
com vista à celebração de contratos para 
aquisição de serviços de transporte no âmbito 
do projeto AMA - Adaptação ao Meio Aquático, 
por lotes, em número de 4, para o ano letivo 
de 2020/2021; 

 
B. Tendo presente que o preço base global 

indicado na informação referida no número 
anterior implica um aumento face ao preço 
contratual pago no ano de 2019, no contrato 
274/2019, em que o objeto contratual era 
idêntico ao do presente procedimento, o 
serviço requisitante fundamentou aquele 
aumento conforme se transcreve: "Informa-se 
ainda que este montante é superior ao do ano 
anterior, considerando o aumento significativo 
de participantes para o próximo ano pela 
inclusão dos alunos do 1.º ano."; 

 
C. Nos termos conjugados do disposto nos n.ºs 1 

e 4 do artigo 68.º da Lei do Orçamento de 
Estado para 2020 (LOE 2020), os valores 
gastos com contratos a celebrar no presente 
ano de 2020 não podem ultrapassar os 
valores gastos no ano anterior, salvo em 
situações prévia e devidamente 
fundamentadas pelos serviços e autorizadas 
pelo órgão da autarquia com competência 
para contratar em função do valor do contrato 
nos termos previstos no artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
repristinado pela Resolução da Assembleia da 
República n.º 86/2011, de 11 de abril; 

 
D. Nos termos do n.º 1 do referido artigo 18.º, sob 

a epígrafe "Competência para autorizar 
despesas no âmbito das autarquias locais": 

 
"1. São competentes para autorizar despesas com 
locação e aquisição de bens e serviços as 
seguintes entidades: 
 
 
 

a) Até 30000 contos, os presidentes de câmara e 
os conselhos de administração dos serviços 
municipalizados; 

 
b) Sem limite, as câmaras municipais, as 

juntas de freguesia, o conselho de 
administração das associações de autarquias 
locais e o órgão executivo de entidades 
equiparadas a autarquias locais."; 

 
E. O preço contratual estimado a pagar pelo 

Município de Loures é de 530.787,52 € 
(quinhentos e trinta mil, setecentos e oitenta e 
sete euros e cinquenta e dois cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, caso 
este seja devido, sendo, pois, da competência 
da Câmara Municipal de Loures a dispensa do 
disposto no n.º 1 do artigo 68.º da LOE 2020; 

 
F. Tendo presentes os fundamentos aduzidos 

pelo serviço requisitante e considerandos 
supra, torna-se necessário que a Câmara 
Municipal de Loures autorize a dispensa do 
disposto no n.º 1 do artigo 68.º da LOE 2020. 

 
Considerando ainda que: 
 
G. Nos termos da regra geral de escolha do 

procedimento (prevista no artigo 18.º do 
Código dos Contratos Públicos) bem como 
do valor máximo do benefício económico 
que pode ser obtido pela(s) entidade(s) 
adjudicatária(s) com a execução do(s) 
contrato(s) a celebrar, estimado em 
530.787,52 € (quinhentos e trinta mil, 
setecentos e oitenta e sete euros e cinquenta 
e dois cêntimos), mostra-se adequado adotar 
o procedimento do tipo concurso público, 
com publicação de anúncio no Jornal 
Oficial da União Europeia, tudo em 
conformidade, designadamente, com o 
previsto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 
18.º, 20.º, n.º 1, alínea a) e 474.º, n.º 3, alínea 
c), todos do Código dos Contratos Públicos; 

 
H. O órgão competente para contratar, autorizar 

a despesa, escolher o procedimento, aprovar 
os documentos pré-contratuais (Programa do 
Concurso, Caderno de Encargos e Minuta do 
Anúncio do procedimento), designar o júri e o 
gestor do contrato, aprovar a minuta de 
contrato, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento aquisitivo em 
apreço, é a Câmara Municipal, em razão do 
dito preço contratual estimado em 530.787,52 € 
(quinhentos e trinta mil, setecentos e oitenta e 
sete euros e cinquenta e dois cêntimos), a que 
deverá acrescer o IVA à taxa legal em vigor, 
se devido, tudo à luz do disposto, 
designadamente, no artigo 33.º, n.º 1, alínea 
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f), do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, (repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11/04), e nos artigos 16.º, n.º 1, 
alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 
47.º, 67.º a 69.º, 290.º-A e 474.º, n.º 3, alínea 
c), todos do Código dos Contratos Públicos; 

 
I. É necessário, nomeadamente, identificar os 

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

 
J. O referido montante de 530.787,52 € 

(quinhentos e trinta mil, setecentos e oitenta e 
sete euros e cinquenta e dois cêntimos), 
estimado pagar pelo Município de Loures, a 
que acrescerá IVA à taxa legal em vigor, se 
devido, mostra-se fixado no Caderno de 
Encargos como preço base global do 
procedimento. Este preço base global do 
procedimento resulta da soma dos seguintes 
montantes por lote: 

 
Lote 1 (Piscina de Loures): 172.744,00 € (cento e 
setenta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro 
euros); 
 
Lote 2 (Piscina de Sacavém): 109.376,00 € (cento 
e nove mil, trezentos e setenta e seis euros), 
acrescido da possibilidade de ampliação de 
realização de despesa até ao máximo de 13,50%, 
o que perfaz o montante máximo de 124.141,76 € 
(cento e vinte e quatro mil, cento e quarenta e um 
euros e setenta e seis cêntimos); 
 
Lote 3 (Piscina da Portela): 95.848,00 € (noventa e 
cinco mil, oitocentos e quarenta e oito euros), 
acrescido da possibilidade de ampliação de 
realização de despesa até ao máximo de 6,00%, o 
que perfaz o montante máximo de 101.598,88 € 
(cento e um mil, quinhentos e noventa e oito euros 
e oitenta e oito cêntimos); 
 
Lote 4 (Piscina de Santa Iria): 111.648,00 € (cento 
e onze mil, seiscentos e quarenta e oito euros), 
acrescido da possibilidade de ampliação de 
realização de despesa até ao máximo de 18,50%, 
o que perfaz o montante máximo de 132.302,88 € 
(cento e trinta e dois mil, trezentos e dois euros e 
oitenta e oito cêntimos). 
 

Montantes por lote estes que também se 
encontram fixados no Caderno de Encargos do 
procedimento enquanto preço base unitário do lote 
respeitante. 
 
K. Os valores percentuais, a que corresponde a 

possibilidade de ampliação de realização de 
despesa referidos no número anterior, 
integram o objeto contratual uma vez que a 
entidade adjudicatária fica adstrita à obrigação 
do fornecimento de transporte, caso seja 
solicitado pela entidade adjudicante, e destina-
se a situações que o justifiquem, 
designadamente, em virtude da ampliação do 
número de escolas ou de alunos e 
inerentemente de viaturas a utilizar, que 
venham a ser destinatários do fornecimento de 
transporte que integra o objeto contratual, 
observando-se no caso dessa ampliação do 
objeto do contrato, todo o conjunto de regras, 
requisitos e preços unitários adjudicados e 
contratualizados originalmente. Sendo que tal 
fornecimento possui um carácter meramente 
eventual, na medida em que dependerá de 
factos não antecipáveis, previstos ou 
previsíveis, pelo que, não se verificando factos 
que o justifiquem não haverá lugar à 
realização de despesa a coberto da previsão 
integrante deste e do número anterior; 

 
L. Propõe-se que a respetiva despesa ocorra pela 

rubrica 0504 20225 2019 A 39, conforme PRC 
n.9 1303/2020, datada de 03.04.2020. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, repristinado pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de 
abril, nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º e 
20.º, n.º 1, alínea b), 36.º e 39.º, todos do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e do disposto, 
designadamente, no artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
 
1. Autorizar, previamente, a dispensa do disposto 

no n.º 1 do artigo 68.º da LOE 2020, tendo 
presentes os fundamentos aduzidos pelo 
serviço requisitante e nos Considerandos B 
a F supra expostos. 

 
De seguida, 
 
2. Aprovar o programa do concurso, o caderno 

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

 



 

 
N.º 7 

 

 
 

8 de ABRIL 
de 2020 

 
 
 
 

13 

 

3. Aprovar o proposto no documento sob o título 
"proposta de autorização para início e tipo de 
procedimento, para nomeação de júri e 
nomeação do gestor do contrato", que se 
anexa. 

 
 

Loures, 7 de abril de 2020. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. 
Vereadores eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária e pelo Partido Socialista, com as 
abstenções da Sr.ª Vereadora e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta e pelas suas características, o 
documento “Proposta de autorização para início e 
tipo de procedimento, para nomeação de júri e 
nomeação do gestor do contrato” encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 141/2020 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação Portuguesa de Kenpo 

Americano, com o NIF 505498200, solicitou a 
cedência do Pavilhão Paz e Amizade, nos dias 
13 e 14 de abril de 2019, respetivamente, 
entre as 8h00 e as 24h00 e as 8h30 e as 
24h00, para a realização do International 
Training Camp; 

 
B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade 

pressupõe o pagamento por hora de 10,53 € 
(dez euros e cinquenta e três cêntimos) para a 
iniciativa e de 5,44 € (cinco euros e quarenta e 
quatro cêntimos) para 
montagens/desmontagens de material, sem 
IVA incluído; 

C. A respetiva utilização teve a duração total de 
trinta e uma horas e trinta minutos (das quais 
dezasseis horas foram para a realização da 
iniciativa e quinze horas e trinta minutos para 
montagens/desmontagens), correspondendo a 
um valor de 310,94 € (trezentos e dez euros e 
noventa e quatro 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 do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 
conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, à Associação 
Portuguesa de Kenpo Americano, no valor de 
310,94 € (trezentos e dez euros e noventa e 
quatro cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 
vigor. 

 
 

Loures, 27 de março de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 142/2020 
 

Considerando que: 
 
A. A AKS - Associação Karaté Shoto, com o NIF 

504831178, solicitou a cedência do Pavilhão 
Paz e Amizade, no dia 11 de janeiro de 2020, 
para a realização do 1.º Open de Karaté; 

 
B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade 

pressupõe o pagamento por hora de 10,53 € 
(dez euros e cinquenta e três cêntimos) para a 
realização de iniciativas e de 5,44 € (cinco 
euros e quarenta e quatro cêntimos), para 
montagens/desmontagens, sem IVA incluído; 
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C. A respetiva utilização teve a duração total de 
treze horas (seis horas para a realização da 
iniciativa e sete horas para 
montagens/desmontagens), correspondendo a 
um valor de 124,55 € (cento e vinte e quatro 
euros e cinquenta e cinco 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 do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 
conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, à AKS - 
Associação Karaté Shoto, no valor de 124,55 € 
(cento e vinte e quatro euros e cinquenta e cinco 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 27 de março de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 143/2020 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação Desportiva e Cultural do Catujal, 

com o NIF 507790162, solicitou a cedência do 
Pavilhão Paz e Amizade, nos dias 29 e 30 de 
novembro de 2019, para a realização do 
Campeonato Regional de Taekwondo 
(combates); 

 
B. A ocupação do Pavilhão Paz e Amizade 

pressupõe o pagamento por hora de 10,53 € 
(dez euros e cinquenta e três cêntimos), para 
a iniciativa e de 5,44 € (cinco euros e quarenta 
e quatro cêntimos) para 
montagens/desmontagens de material, sem 
IVA incluído; 

C. A ocupação teve a duração total de vinte e 
nove horas e trinta minutos (das quais 
dezanove horas são referentes a 
montagens/desmontagens e dez horas e trinta 
minutos à realização da iniciativa) 
correspondendo a um valor a pagamento de 
263,13 € (duzentos e sessenta e três euros e 
treze 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 do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 
conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, à Associação 
Desportiva e Cultural do Catujal, no valor de 
263,13 € (duzentos e sessenta e três euros e treze 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 27 de março de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 144/2020 
 

Considerando que: 
 
A. A Sacaréplicas - Associação de Modelismo da 

Região de Lisboa, com o NIF 514732369, 
solicitou a  cedência do Pavilhão do Oriente, 
nos dias 26 e 27 de outubro de 2019, para a 
realização do VI Encontro de Modelismo; 

 
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 13,14 € (treze euros e catorze 
cêntimos), para montagens/desmontagens e 
de 33,62 € (trinta e três euros e sessenta e 
dois cêntimos) para a realização de iniciativas, 
IVA não incluído; 
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C. A ocupação teve a duração de cinquenta e 
oito horas para montagens/desmontagens (23, 
24, 25 e 28 de outubro de 2019) e de vinte e 
seis horas para a iniciativa (26 e 27 de outubro 
de 2019), perfazendo um valor total a 
pagamento de 2.012,58 € (dois mil e doze 
euros e cinquenta 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, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão do Oriente à 
Sacaréplicas - Associação de Modelismo da 
Região de Lisboa, no valor total de 2.012,58 € 
(dois mil e doze euros e cinquenta e oito 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 27 de março de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

DESPORTO 
 

Proposta de aprovação da minuta de Acordo de 
Colaboração a outorgar com a Federação 
Portuguesa de Futebol e a Associação de Futebol 
de Lisboa. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 145/2020 

 
Considerando que: 
 

A. Ao Município de Loures incumbem, entre 
outras, atribuições e competências no domínio 
do desporto e tempos livres, nomeadamente 
no que concerne ao apoio a atividades com 
interesse para a população do Concelho; 

B. Nos termos do Decreto-Lei n.º 45/2015, de 9/4 
e com a publicação do Comunicado Oficial n.º 
109 da Federação Portuguesa de Futebol, 
entrou em vigor a obrigatoriedade de 
licenciamento por esta entidade, de jogos 
treino ou particulares; 

 
C. É necessária uma maior agilização de 

procedimentos pelo Município, sempre que 
seja responsável ou parceiro, na realização de 
eventos nas modalidades de futebol, futsal e 
futebol de praia; 

 
D. O acordo de colaboração aprovado na 92.ª 

Reunião do Executivo Municipal, em 
14/06/2017, entre todas as partes, veio 
comprovar a eficiência deste procedimento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da al. 
u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a minuta de acordo de colaboração 
a outorgar com a Federação Portuguesa de 
Futebol e a Associação de Futebol de Lisboa. 

 
 

Loures, 27 de março de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 

 
 
 

                
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

Entre: 
 
Federação Portuguesa de Futebol, 
abreviadamente designada por FPF, pessoa 
coletiva n.º 500110387, com sede na Cidade do 
Futebol, Avenida das Seleções, em Oeiras, neste 
ato representada pelo seu Presidente, Dr. 
Fernando Soares Gomes da Silva, e doravante 
designada FPF; 
 
Associação de Futebol de Lisboa, Pessoa Coletiva 
n.º NIPC 500032297 e com sede em Rua Nova da 
Trindade, 2 - 2.º, Lisboa, aqui representada pelo 
seu Presidente, Dr. Nuno Carcomo Lobo, e 
doravante designada AFL; 
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Município de Loures, Pessoa Coletiva n.º NIPC 
501294996 e com sede em Praça da Liberdade, 
Loures, aqui representada pelo Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, Dr. Bernardino José 
Torrão Soares, e doravante designado por ML. 
 
Considerando que: 
 
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 45/2015, de 
9 de abril, foram estabelecidos contactos pelas 
entidades responsáveis do futebol, 
nomeadamente a FPF e a AFL, com o objetivo de 
explicar e esclarecer este novo enquadramento 
legal para a organização de Atividades 
Recreativas e de Lazer no âmbito do desporto, 
promovidas por entidades públicas e privadas em 
modalidades desportivas que têm federações 
desportivas com Utilidade Pública Desportiva, 
nomeadamente:  
 
1. Possibilidade das entidades promotoras 

organizarem as provas e atividades 
desportivas nos moldes pretendidos 
(requerimento da homologação das mesmas à 
FPF), seja organização exclusiva ou em 
parceria com outras entidades. 

 
2. Todas as provas e atividades desportivas têm 

de obter a necessária homologação da FPF. 
 
3. Para obtenção da referida homologação, as 

entidades têm de comprovar, entre outros 
aspetos previstos no regulamento de 
homologação de provas da FPF, que todos os 
participantes são portadores de seguro 
desportivo obrigatório por Lei e de exame 
médico desportivo.  

 
4. O controlo dos pressupostos mencionados em 

3 é realizado pelas entidades promotoras das 
provas, sendo remetidas à FPF evidências das 
mesmas para efeito do pedido de 
homologação. 

 
5. As entidades promotoras dos eventos 

comprometem-se a não aceitar inscrições de 
entidades/participantes que não cumpram com 
as obrigações definidas pela FPF em sede de 
regulamento de homologação das provas; 

 
6. A FPF e a AFL comprometem-se a colaborar 

com o Município de Loures, sempre que as 
partes estejam de acordo, a realizar ações de 
formação para agentes desportivos 
participantes nas provas a realizar de Futebol, 
Futsal e Futebol de Praia, a custos 
controlados. 

 
 

7. A FPF compromete-se a realizar uma revisão 
do regulamento de homologação de provas, 
não obrigando à nomeação de árbitros oficiais 
da FPF ou Associações Distrais e Regionais 
de Futebol. 

 
8. A FPF compromete-se a integrar os 

praticantes de Recreação e Lazer 
enquadrados no âmbito do DL n.º 45/2015, na 
família do futebol (registo, emissão de cartão). 

 
 
Em face do exposto, é celebrado e reciprocamente 
aceite o presente Acordo de Colaboração que se 
rege nos seguintes termos: 

 
Cláusula Primeira 

 
A FPF reconhece a possibilidade da entidade 
promotora (ML), organizar provas e atividades 
desportivas no âmbito da Recreação e Lazer, em 
exclusivo ou em parceria com outras entidades, 
devendo, para tanto, dirigir à FPF requerimento 
para a homologação das mesmas. 

 
 

Cláusula Segunda 
 

A entidade promotora (ML), assume requerer à 
FPF a homologação das provas e atividades 
desportivas que pretende organizar, 
comprometendo-se: 
 
a) Todas as provas têm que obter a necessária 

homologação da FPF. 
b) Para obtenção da referida homologação, as 

entidades promotoras têm de comprovar, entre 
outros aspetos previstos no regulamento de 
homologação de provas da FPF, que todos os 
participantes são portadores de seguro 
desportivo obrigatório por Lei e de exame 
médico desportivo. 

c) O controlo dos pressupostos mencionados na 
alínea anterior é efetuado pelas entidades 
promotoras das provas, sendo remetido à FPF 
evidências dos mesmos para efeito do pedido 
de homologação das provas. 

d) O Município de Loures compromete-se a não 
aceitar inscrições de entidades/participantes 
que não cumpram com as obrigações 
definidas pela FPF em sede de regulamento 
de homologação das provas. 

e) O Município de Loures compromete-se a 
facultar à FPF o registo das inscrições dos 
praticantes e das equipas.  
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Cláusula Terceira 
 

A FPF e a AFL comprometem-se a colaborar com 
o Município de Loures, na realização de ações de 
formação para agentes desportivos participantes 
nas atividades de Futebol, Futsal e Futebol de 
Praia, a custos controlados, sempre que se 
justificar e que as partes estejam de acordo. 

 
 

Cláusula Quarta 
 

A FPF compromete-se a não obrigar à nomeação 
de Árbitros oficiais da FPF ou das Associações 
Distritais e Regionais de Futebol, bem como, a 
isentar o pagamento da taxa referida no art.º 15 do 
Regulamento de Homologação de Provas. 

 
 

Cláusula Quinta 
 

A FPF e a AFL comprometem-se a integrar os 
praticantes de Recreação e Lazer enquadrados no 
âmbito do DL n.º 45/2015, na família do futebol. 

 
 

Cláusula Sexta 
 

A FPF e AFL comprometem-se a divulgar, na sua 
página oficial, todas as provas e atividades 
desportivas de Futebol, Futsal e Futebol de Praia, 
que foram objeto de homologação em 
conformidade com o disposto no DL n.º 45/2015, 
de 9 de abril. 

 
 

Cláusula Sétima 
 

1- O presente Acordo de Colaboração entra em 
vigor na data da sua assinatura e terá a 
duração até 30 de junho de 2021, renovável 
automaticamente por um período de um ano 
se nenhuma das partes o denunciar. 

 
2- As partes podem propor, em qualquer 

momento, alterações ao presente Acordo de 
Colaboração, bem como, fazê-lo cessar, 
desde que alguma das partes não cumpra o 
estabelecido, mediante comunicação escrita 
efetuada com a antecedência mínima de 60 
dias. 

 
 
O presente Acordo de Colaboração é assinado em 
Lisboa, aos … dias do mês de ….... do ano de 
dois mil e vinte, sendo elaborado em três 
exemplares de igual valor, ficando um na posse de 
cada uma das partes. 

 
 

Federação Portuguesa de Futebol 
 

Dr. Fernando Soares Gomes da Silva 
 
 
 

Associação de Futebol de Lisboa 
 

Dr. Nuno Carcomo Lobo 
 
 
 

Município de Loures 
 

Dr. Bernardino José Torrão Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da minuta de contrato-
programa de desenvolvimento desportivo a 
estabelecer entre o Município de Loures e a União 
Desportiva da Ponte de Frielas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 146/2020 

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

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

 
B. É objetivo do Município o aumento da oferta 

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

 
C. A União Desportiva da Ponte de Frielas, 

fundada em 1991, tem sido um pólo de 
desenvolvimento desportivo e social de grande 
importância para a zona do concelho em que 
se insere; 

 
D. A parceria entre o Município e a União 

Desportiva da Ponte de Frielas, no que 
respeita ao programa de desenvolvimento 
desportivo proposto pelo clube, permitirá aos 
Munícipes de Loures usufruírem de um 
espaço desportivo renovado, potenciando a 
prática desportiva de futebol. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com o previsto na 
Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, aprovar a minuta de 
contrato-programa de desenvolvimento desportivo 
a estabelecer entre o Município de Loures e a 
União Desportiva da Ponte de Frielas. 

 
 

Loures, 2 de abril de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

 
Município de Loures 

União Desportiva da Ponte de Frielas 
 

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 carácter 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 

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

 
D. 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; 

 
E. O Município de Loures tem desenvolvido ao 

longo dos anos uma política que assenta no 
apoio às entidades sem fins lucrativos que 
desenvolvem a prática desportiva, enquanto 
interlocutores diretos com as comunidades 
onde nasceram; 

F. O Município de Loures procedeu ao 
levantamento dos equipamentos desportivos 
das associações concelhias e às condições 
em que estes se encontram para a prática das 
respetivas modalidades; 

 
G. O Município de Loures detetou más 

condições, no caso dos relvados sintéticos 
instalados nos campos de futebol 
pertencentes a algumas dessas associações, 
dificultando desta forma, a prática da 
modalidade e consequentemente o 
aparecimento de novos atletas para a 
modalidade. 

 
 
Entre 
 
o Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público n.º 501294996, com sede na Praça da 
Liberdade, 2674-501 Loures, representada pelo 
Dr. Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da respetiva Câmara Municipal, 
doravante designado como primeiro outorgante 
 
e 
 
a União Desportiva da Ponte de Frielas, 
associação sem fins lucrativos, com o NIPC 
502642882 e sede na Rua 28 de setembro, 
Campo de Jogos do Bonjardim, Ponte de Frielas, 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas representada por João 
Sequeira, na qualidade de Presidente da Direção, 
adiante designada como segundo outorgante. 
 
É reciprocamente estabelecido e livremente aceite 
o presente Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, cujo conteúdo foi 
voluntariamente fixado pelas partes e consta das 
cláusulas seguintes, que ambos os outorgantes se 
obrigam a cumprir com diligência e boa fé: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente contrato tem por objeto o incremento 
da prática desportiva no concelho, pela 
requalificação do Parque Desportivo do segundo 
outorgante, nomeadamente com a instalação de 
um piso novo de relva sintética, no valor de 
119.00,00€ (cento e dezanove mil euros) a que 
acresce IVA à taxa legal em vigor, nos termos do 
Programa de Desenvolvimento Desportivo, 
incluído neste clausulado. 

 
 
 
 



 

 
N.º 7 

 

 
 

8 de ABRIL 
de 2020 

 
 
 
 

19 

 

Cláusula Segunda 
(Programa de Desenvolvimento Desportivo) 

 
A. O Programa de Desenvolvimento Desportivo 

apresentado pelo segundo outorgante tem por 
objeto o aumento da qualidade da prática 
desportiva, garantindo todas as condições de 
segurança aos praticantes da modalidade; 

 
B. O segundo outorgante propõe-se continuar a 

desenvolver o futebol em todas as suas 
vertentes e escalões etários; 

 
C. O segundo outorgante propõe o incremento da 

atividade e do número de praticantes nos 
escalões de formação. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
O primeiro outorgante compromete-se a fiscalizar 
a execução do presente Contrato-Programa, 
recorrendo a todos os procedimentos 
administrativos adequados para este fim. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
O segundo outorgante compromete-se a: 
 
1. Realizar, administrar e controlar a 

implementação do Programa de 
Desenvolvimento Desportivo que integra o 
presente Contrato-Programa; 

 
2. Efetuar a gestão e manutenção do 

equipamento intervencionado, assumindo a 
garantia da sua afetação a treinos e provas 
desportivas;  

 
3. Prestar ao primeiro outorgante todas as 

informações ou apresentar documentos 
solicitados pela entidade concedente que 
respeitem à execução do programa de 
desenvolvimento desportivo; 

 
4. Disponibilizar o equipamento desportivo ao 

Município de Loures, mediante solicitação 
prévia de trinta dias, para a realização de 
iniciativas municipais ou de apoio a outras 
entidades, no máximo de 100 horas por ano; 

 
5. Disponibilizar espaço próprio para a 

divulgação de apoio municipal, no âmbito 
deste Contrato-Programa. 

 
 
 

Cláusula Quinta 
(Vigência do Contrato) 

 
O período de vigência do presente Contrato-
Programa tem início na data da sua publicitação e 
vigorará durante 4 anos, dando cumprimento ao 
disposto no n.º 1 do art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro. 

 
 

Cláusula Sexta 
(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 Sétima 
(Publicidade) 

 
O presente contrato deve ser publicado nos 
termos do n.º 1 do art.º 25.º do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro. 

 
 

Cláusula oitava 
(Incumprimento) 

 
O incumprimento do presente Contrato-Programa 
pelo segundo outorgante constitui o impedimento 
para a atribuição por parte do Município de novo 
apoio financeiro ou não financeiro, durante quatro 
anos consecutivos 

 
 

Cláusula Nona 
(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 
(Entrada em vigor) 

 
O presente contrato, que vai ser assinado pelas 
partes, consta de dois exemplares, ambos fazendo 
igualmente fé, e ficando um exemplar na posse de 
cada um dos Outorgantes. 
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Loures, __ de _________ de 2020 
 

Município de Loures 
Presidente da Câmara Municipal de Loures 

 
 
 

União Desportiva da Ponte de Frielas 
Presidente da Direção 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. 
Vereadores eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária e pelo Partido Socialista, com as 
abstenções da Sr.ª Vereadora e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da minuta de contrato-
programa de desenvolvimento desportivo a 
estabelecer entre o Município de Loures e o Sport 
Clube Sanjoanense. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 147/2020 

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

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

 
B. É objetivo do Município o aumento da oferta 

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

 
C. O Sport Clube Sanjoanense, fundado em 

1949, tem sido um pólo de desenvolvimento 
desportivo e social de grande importância para 
a zona do concelho em que se insere; 

 
D. A parceria entre o Município e o Sport Clube 

Sanjoanense, no que respeita ao programa de 
desenvolvimento desportivo proposto pelo 
clube, permitirá aos Munícipes de Loures 
usufruírem de um espaço desportivo 
renovado, potenciando a prática desportiva de 
futebol. 

 
 
 
 

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

 
 

Loures, 2 de abril de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(b) Paulo Piteira 
 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

 
Município de Loures 

Sport Clube Sanjoanense 
 

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 carácter 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 

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

 
D. 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; 

 
E. O Município de Loures tem desenvolvido ao 

longo dos anos uma política que assenta no 
apoio às entidades sem fins lucrativos que 
desenvolvem a prática desportiva, enquanto 
interlocutores diretos com as comunidades 
onde nasceram; 
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F. O Município de Loures procedeu ao 
levantamento dos equipamentos desportivos 
das associações concelhias e às condições 
em que estes se encontram para a prática das 
respetivas modalidades; 

 
G. O Município de Loures detetou más 

condições, no caso dos relvados sintéticos 
instalados nos campos de futebol 
pertencentes a algumas dessas associações, 
dificultando desta forma, a prática da 
modalidade e consequentemente o 
aparecimento de novos atletas para a 
modalidade. 

 
 
Entre 
 
o Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público n.º 501294996, com sede na Praça da 
Liberdade, 2674-501 Loures, representada pelo 
Dr. Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da respetiva Câmara Municipal, 
doravante designado como primeiro outorgante 
 
e 
 
o Sport Clube Sanjoanense, associação sem fins 
lucrativos, com o NIPC 501599100 e sede na Rua 
Deputado Pedro Botelho das Neves, n.º 3, São 
João da Talha, União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela 
representada por Vítor Martins, na qualidade de 
Presidente da Direção, adiante designada como 
segundo outorgante. 
 
É reciprocamente estabelecido e livremente aceite 
o presente Contrato-Programa de 
Desenvolvimento Desportivo, cujo conteúdo foi 
voluntariamente fixado pelas partes e consta das 
cláusulas seguintes, que ambos os outorgantes se 
obrigam a cumprir com diligência e boa fé: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente contrato tem por objeto o incremento 
da prática desportiva no concelho, pela 
requalificação do Parque Desportivo do segundo 
outorgante, nomeadamente com a instalação de 
um piso novo de relva sintética, no valor de 
108.00,00€ (cento e oito mil euros) a que acresce 
IVA à taxa legal em vigor, nos termos do 
Programa de Desenvolvimento Desportivo, 
incluído neste clausulado.   

 
 
 
 

Cláusula Segunda 
(Programa de Desenvolvimento Desportivo) 

 
A. O Programa de Desenvolvimento Desportivo 

apresentado pelo segundo outorgante tem por 
objeto o aumento da qualidade da prática 
desportiva, garantindo todas as condições de 
segurança aos praticantes da modalidade; 

 
B. O segundo outorgante propõe-se continuar a 

desenvolver o futebol em todas as suas 
vertentes e escalões etários; 

 
C. O segundo outorgante propõe o incremento da 

atividade e do número de praticantes nos 
escalões de formação. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
O primeiro outorgante compromete-se a fiscalizar 
a execução do presente Contrato-Programa, 
recorrendo a todos os procedimentos 
administrativos adequados para este fim. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
O segundo outorgante compromete-se a: 
 
1. Realizar, administrar e controlar a 

implementação do Programa de 
Desenvolvimento Desportivo que integra o 
presente Contrato-Programa; 

 
2. Efetuar a gestão e manutenção do 

equipamento intervencionado, assumindo a 
garantia da sua afetação a treinos e provas 
desportivas;  

 
3. Prestar ao primeiro outorgante todas as 

informações ou apresentar documentos 
solicitados pela entidade concedente que 
respeitem à execução do programa de 
desenvolvimento desportivo; 

 
4. Disponibilizar o equipamento desportivo ao 

Município de Loures, mediante solicitação 
prévia de trinta dias, para a realização de 
iniciativas municipais ou de apoio a outras 
entidades, no máximo de 100 horas por ano; 

 
5. Disponibilizar espaço próprio para a 

divulgação de apoio municipal, no âmbito 
deste Contrato-Programa. 

 
 
 



 

 
N.º 7 

 

 
 

8 de ABRIL 
de 2020 

 
 
 
 

22 

 

Cláusula Quinta 
(Vigência do Contrato) 

 
O período de vigência do presente Contrato-
Programa tem início na data da sua publicitação e 
vigorará durante 4 anos, dando cumprimento ao 
disposto no n.º 1 do art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro. 

 
 

Cláusula Sexta 
(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 Sétima 
(Publicidade) 

 
O presente contrato deve ser publicado nos 
termos do n.º 1 do art.º 25.º do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro. 

 
 

Cláusula oitava 
(Incumprimento) 

 
O incumprimento do presente Contrato-Programa 
pelo segundo outorgante constitui o impedimento 
para a atribuição por parte do Município de novo 
apoio financeiro ou não financeiro, durante quatro 
anos consecutivos 

 
 

Cláusula Nona 
(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 
(Entrada em vigor) 

 
O presente contrato, 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 2020 
 

Município de Loures 
Presidente da Câmara Municipal de Loures 

 
 
 

Sport Clube Sanjoanense 
Presidente da Direção 

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

 
 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

Processo n.º 1641-C/DOM 
Requalificação de eixo viário do Infantado e 
percurso ciclável - Loures 
Proposta de aprovação do Relatório Final do 
Concurso Público, de adjudicação da empreitada à 
empresa Sogaruop - Sociedade Algarvia de Obras 
Públicas e Particulares, Lda., pelo valor de 
643.500,01 €, e de aprovação da minuta do 
contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 148/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures da empreitada de 
Requalificação de eixo viário do Infantado e 
percurso ciclável - Loures, em 20.11.2019 na 
50.ª Reunião de Câmara, foi lançado o 
concurso público em conformidade com o 
previsto no artigo 19.º, alínea b), do Código 
dos Contratos Públicos, desenvolvido sob o 
número de processo 1641-C/DOM; 

 
B. O procedimento referente à obra supra 

identificada foi publicitado no dia 12.12.2019, 
no Diário da República n.º 239, com o 
procedimento n.º 13809/2019; 
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C. Foi solicitado um pedido de esclarecimentos 
por parte do interessado Protecnil - Sociedade 
Técnica de Construções, SA, em 19.12.2019, 
(o qual incluía um pedido de prorrogação do 
prazo), no processo de contratação pública em 
assunto, ao qual não foi possível responder 
dentro do prazo previsto no CCP, tendo o Júri 
do procedimento elaborado ata de resposta ao 
referido pedido em 02.01.2020, concedendo a 
prorrogação de prazo solicitada; 

 
D. Foi submetido um novo pedido de 

esclarecimentos por parte do mesmo 
interessado Protecnil - Sociedade Técnica de 
Construções, SA, em 09.01.2020, que, não 
obstante ser extemporâneo por se encontrar 
fora do prazo previsto no CCP, para tal, o Júri 
considerou, por unanimidade, ser pertinente 
responder, pelo que procedeu aos 
esclarecimentos solicitados em ata no dia 
15.01.2020; 

 
E. Da análise conjunta dos esclarecimentos 

solicitados e prestados, considerou o Júri do 
procedimento que o prazo de apresentação 
das propostas devia ser prorrogado nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 64.º do 
CCP, pelo que foi aprovada a prorrogação do 
prazo para apresentação das propostas em 26 
dias, a contar da data da publicitação do aviso 
de prorrogação de prazo, em 20.01.2020, no 
Diário da República n.º 13; 

 
F. Foi solicitado um novo pedido de 

esclarecimentos por parte do interessado 
Sogaruop - Sociedade Algarvia de Obras 
Públicas e Particulares, Lda. em 04.02.2020, 
no processo de contratação pública em 
assunto na sequência do qual, embora 
extemporâneo, o Júri do procedimento 
elaborou ata de resposta ao referido pedido 
em 11.02.2020, atento o facto de ter 
considerado as questões pertinentes; 

 
G. Elaborado o relatório preliminar de análise de 

propostas e realizada a respetiva audiência 
prévia, não foram apresentadas quaisquer 
pronúncias pelos concorrentes; 

 
H. O Júri elaborou Relatório Final, que se anexa, 

e que cabe submeter à Câmara Municipal de 
Loures com vista à sua aprovação, 
adjudicação da proposta e aprovação da 
minuta do contrato; 

 
 
 
 
 

I. Do teor do Relatório Final, dá-se nota, em 
síntese, que o mesmo propõe a adjudicação à 
empresa Sogaruop - Sociedade Algarvia de 
Obras Públicas e Particulares, Lda., pelo valor 
de 643.500,01 € (seiscentos e quarenta e três 
mil e quinhentos euros e um cêntimo), com um 
prazo de execução de 10 meses seguidos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea f) do número 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, e 
do previsto no n.º 3 e no n.º 4 do artigo 148.º, bem 
como nos artigos 73.º, 76.º e 98.º, todos do 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro (CCP), 
na sua redação atual, aprovar: 
 
1. O Relatório Final referente ao Concurso 

Público desenvolvido sob o número de 
processo 1641-C/DOM; 

 
2. A adjudicação da empreitada “Requalificação 

de eixo viário do Infantado e percurso ciclável 
- Loures”, à empresa Sogaruop - Sociedade 
Algarvia de Obras Públicas e Particulares, 
Lda., pelo valor de 643.500,01 € (seiscentos e 
quarenta e três mil e quinhentos euros e um 
cêntimo) ao qual acresce o IVA à taxa legal 
em vigor; 

 
3. A aprovação da minuta do contrato em anexo. 
 
... 

 
Loures, 30 de março de 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

EMPREITADA 
 

Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt e telecópia número 
211151709, adiante designado por Primeiro 
Contraente ou Dono de Obra, neste ato 
representado por Bernardino José Torrão Soares, 
que também usa assinar Bernardino Soares, 
Primeiro Outorgante, na qualidade de Presidente 
da Câmara Municipal de Loures 
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e 
 
SOGARUOP - Sociedade Algarvia de Obras 
Públicas e Particulares, Lda., pessoa coletiva 
número 506506177, com sede na ……… , 
matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de ……… , titular do Alvará de 
Empreiteiro de Obras Públicas número ….. , 
adiante designado por Segundo Contraente ou 
Empreiteiro, neste ato representado por ….. , 
Segundo Outorgante, na qualidade de ……. da 
mencionada sociedade, conforme Certidão 
Permanente do Registo Comercial online 
visualizada na presente data através do código de 
acesso …… . 
 
Tendo em conta a deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, tomada na sua 50.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 20 de novembro de 2019, 
que aprovou o início do procedimento de 
Concurso Público e respetivas peças do 
procedimento, publicitado no Diário da República, 
II Série, número ….. , e disponibilizado em …… na 
plataforma VortalNext; 
 
Tendo, também, em conta a deliberação da 
adjudicação e de aprovação da minuta do 
contrato, tomada pela Câmara Municipal de 
Loures na sua … .ª Reunião Ordinária, realizada 
em ……. , nos termos do disposto no artigo 96.º e 
seguintes do Código dos Contratos Públicos. 
 
Acordam em celebrar o presente Contrato de 
Obras Públicas que se rege pelas cláusulas 
seguintes: 
 
Cláusula Primeira - O contrato tem por objeto a 
realização da empreitada designada por 
“Requalificação do eixo viário do Infantado e 
Percurso Ciclável - Loures”, devendo ser 
executados os trabalhos, quanto à sua espécie e 
quantidade, definidos no mapa de trabalhos e 
todos os que possam considerar-se implicitamente 
incluídos de acordo com as peças que constituem 
o projeto e com as condições técnicas, bem como 
as condições estabelecidas na proposta do 
Empreiteiro, nas cláusulas do Caderno de 
Encargos e demais elementos escritos, 
desenhados e patenteados, documentos que aqui 
se dão por integralmente reproduzidos e que ficam 
arquivados, constituindo parte integrante do 
presente contrato, de acordo com o previsto no 
artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
Cláusula Segunda - O Empreiteiro obriga-se a 
executar a empreitada no prazo de 10 (dez) 
meses seguidos, a contar da data da consignação. 
 
 

Cláusula Terceira - 1. Pela execução da 
empreitada e pelo cumprimento das demais 
obrigações decorrentes do contrato, o Dono da 
Obra obriga-se a pagar ao Empreiteiro o preço de 
643.500,01 € (seiscentos e quarenta e três mil e 
quinhentos euros e um cêntimo), acrescido do IVA 
- Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal 
em vigor, se legalmente devido. 
 
2. O encargo resultante do presente contrato será 
satisfeito pela dotação orçamental seguinte: 
classificação orgânica: ….. , classificação 
económica: …… com o número de compromisso 
…… , datado de …… . 
 
Cláusula Quarta - O pagamento devido será 
efetuado nos termos definidos na Cláusula 34.ª do 
Caderno de Encargos e na Proposta do 
Empreiteiro. 
 
Cláusula Quinta - A caução oferecida para 
execução do contrato foi prestada através de ….. , 
emitida em ……. , pelo ……… , com sede na ……. 
, no valor de 32.175,00 € (trinta e dois mil cento e 
setenta e cinco euros), a favor do Município de 
Loures, correspondente a 5% do valor do contrato. 
 
Cláusula Sexta - 1. Para reforço da caução 
prestada com vista a garantir o exacto e pontual 
cumprimento das obrigações contratuais, às 
importâncias que o Empreiteiro tiver a receber em 
cada um dos pagamentos parciais previstos é 
deduzido o montante correspondente a 5% desse 
pagamento. 
 
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, 
ser substituído por depósito de títulos, garantia 
bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos 
previstos para a caução referida na cláusula 
anterior. 
 
Cláusula Sétima - 1. A revisão dos preços 
contratuais, como consequência de alteração dos 
custos de mão-de-obra, de materiais ou de 
equipamentos de apoio durante a execução da 
empreitada é efetuada na modalidade de 
“Fórmula”, nos termos do disposto no Decreto-Lei 
número 06/2004, de 06 de janeiro, sendo a 
fórmula de revisão a utilizar a constante da 
Cláusula 55.ª, n.º 5 - Disposições Especiais do 
Caderno de Encargos. 
 
2. Os diferenciais de preços, para mais ou para 
menos, que resultem da revisão de preços da 
empreitada são incluídos nas situações de 
trabalhos. 
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Cláusula Oitava - Em caso de violação dos 
prazos contratuais, as sanções serão aplicadas 
nos termos da Cláusula 11.ª do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Nona - O prazo de garantia varia em 
função dos tipos de defeitos, nos termos da 
Cláusula 44.ª do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Décima - Para todas as questões 
emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo com competência territorial 
para o Concelho de Loures, com expressa 
renúncia a qualquer outro. 
 
Cláusula Décima Primeira - 1. Fazem parte 
integrante do contrato: 
 
Os suprimentos dos erros e omissões, bem como 
os esclarecimentos e retificações relativos ao 
Caderno de Encargos; 
 
O Caderno de Encargos, a proposta adjudicada e 
os esclarecimentos sobre a mesma, prestados 
pelo adjudicatário. 
 
2. Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicados nesse número. 
Quando a divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos e aceites pelo 
adjudicatário. 
 
Cláusula Décima Segunda - Foi designado pelo 
Contraente Público, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 290.º-A do Código dos 
Contratos Públicos, gestora do contrato, a Sr.ª 
Engenheira Berta Picado. 
 
Cláusula Décima Terceira - 1. As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por e-mail para os seguintes endereços 
eletrónicos: 
 
Município de Loures: ………… 
 
SOGARUOP - Sociedade Algarvia de Obras 
Públicas e Particulares, Lda.: ……………... 
 
2. Qualquer alteração das informações de 
contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada aos contraentes. 
 
Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

Processo n.º 1305-E/DOM 
Palácio de Valflores - Consolidação Estrutural, 
Restauro e Proteção de Elementos 
Arquitetónicos - 2.ª e 3.ª Fases da Obra 
Proposta de aprovação dos erros e omissões às 
peças de concurso, de aprovação da nota técnica 
justificativa dos projetistas, do novo mapa de 
quantidades de trabalhos, de novas medições 
detalhadas, de nova estimativa orçamental e 
peças desenhadas revistas, de aprovação de 
alteração do preço base do concurso da 
empreitada de 780.277,32 € para 905.200,00 €, e 
de prorrogação do prazo para apresentação das 
propostas, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 149/2020 

 
Considerando que:  
 
A. A Câmara Municipal de Loures pretende 

proceder à execução da empreitada “Palácio 
de Valflores - Consolidação Estrutural, 
Restauro e Proteção de Elementos 
Arquitetónicos - 2.ª e 3.ª Fases da Obra”, 
conforme aprovado na 29.ª Reunião ordinária, 
datada de 2019.01.16; 

 
B. O procedimento encontra-se em fase de 

análise de erros e omissões e pedidos de 
esclarecimentos às peças de concurso 
apresentados pelos candidatos em 
2019.07.30, os quais, após análise da equipa 
projetista se propõem aceitar, conforme 
informação n.º 074/DO/FS de 2020.03.17 e ata 
de reunião do Júri de 2020.03.13; 

 
C. As alterações propostas, a serem acolhidas, 

configuram uma alteração do preço base do 
procedimento de 780.277,32 € (setecentos e 
oitenta mil, duzentos e setenta e sete euros e 
trinta e dois cêntimos) para 905.200,00 € 
(novecentos e cinco mil e duzentos euros). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 7 do artigo 50.º e dos n.ºs 1 e 4 do 
artigo 64.º, ambos do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, e ainda, da alínea f) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do DL n.º 197/99, 
de 08 de junho: 
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1. Aprovar os erros e omissões às peças de 
concurso conforme informação n.º 074/DO/FS; 

 
2. Aprovar nota técnica justificativa dos 

projetistas, novo mapa de quantidades de 
trabalhos, novas medições detalhadas, nova 
estimativa orçamental e peças desenhadas 
revistas; 

 
3. Aprovar a alteração do preço base do 

concurso da empreitada de 780.277,32 € para 
905.200,00 €; 

 
4. Prorrogar o prazo para apresentação das 

propostas, nos termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 64.º do Código dos Contratos Públicos, 
atendendo às alterações das peças do 
concurso, com notificação dos candidatos. 

 
... 

 
Loures, 30 de março de 2020. 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

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

 
 
 
 
 

Processo n.º 597-P/DOM 
Escola Básica da Portela - Remodelação e 
Ampliação do edifício de Jardim de Infância 
Proposta de aprovação dos trabalhos 
complementares e da respetiva ordem de 
execução, no valor global de 108.717,23 €, de 
aprovação dos trabalhos a menos a deduzir no 
contrato inicial da empreitada, no valor de 
3.687,49 €, de aprovação de prorrogação do prazo 
de execução da empreitada por 90 dias e de 
nomeação de novo técnico representante do dono 
de obra, nos termos das informações dos serviços. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 150/2020 
 

Considerando que: 
 
A. O adjudicatário Lado Renovado - Construções 

Lda. apresentou a sua proposta para 
execução de trabalhos extracontratuais no 
âmbito da empreitada “Escola Básica da 
Portela - Remodelação e Ampliação do edifício 
de Jardim de Infância”, na sequência da 
necessidade de executar trabalhos resultantes 
de circunstâncias não previstas e 
imprevisíveis, as quais não podem ser técnica 
ou economicamente separáveis do objeto do 
contrato; 

 
B. O expresso no conteúdo da informação n.º 

88/DCME/MD, de 2020.04.01 e Anexo; 
 
C. O valor atribuído aos trabalhos 

complementares integrados no n.º 2 do artigo 
370.º do Código dos Contratos Públicos (CCP) 
corresponde a 8,88% do preço contratual, e o 
valor atribuído aos trabalhos complementares 
integrados no n.º 4 do mesmo artigo 370.º do 
CCP corresponde a 2,55% do preço 
contratual, não se ultrapassando, assim, os 
limites legais definidos no Código dos 
Contratos Públicos (CCP), de 10% e 40%, 
respetivamente; 

 
D. Houve alteração da macroestrutura no início 

do ano de 2020, tendo esta empreitada sido 
incorporada na nova unidade orgânica 
denominada Divisão de Obras. 

 
 
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, 374.º 
e 379.º, todos do D.L. n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro (CCP), na sua versão atual, 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 dos trabalhos complementares e 

da respetiva ordem de execução no valor 
global de 108.717,23 € (cento e oito mil, 
setecentos e dezassete euros e vinte e três 
cêntimos), ao abrigo do disposto nos artigos 
370.º e 371.º do CCP; 

 
 
 
 



 

 
N.º 7 

 

 
 

8 de ABRIL 
de 2020 

 
 
 
 

27 

 

2. A aprovação dos trabalhos a menos a deduzir 
no contrato inicial da empreitada, no valor de 
3.687,49 € (três mil seiscentos e oitenta e sete 
euros e quarenta e nove cêntimos), ao abrigo 
do disposto no artigo 379.º do CCP; 

 
3. A aprovação de prorrogação do prazo de 

execução da empreitada por 90 dias; 
 
4. A nomeação de novo técnico representante do 

dono de obra, Eng.ª Fátima Sil - Divisão de 
Obras, para assumir funções a partir da 
presente data. 

 
 

Loures, 1 de abril de 2020 
 

O Vereador  
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 64.562/LA/E 
CA Património Crescente - Fundo de 
Investimento Imobiliário Aberto 
Proposta de isenção do cumprimento da totalidade 
dos lugares de estacionamento exigíveis por via 
do PDM (Rua Martim Afonso de Sousa, n.ºs 41, 
41-A e 41-B, Quinta Sá Couto, Fanqueiro, na 
Freguesia de Loures), nos termos das informações 
dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 152/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fl. 202, e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU, a fl. 203; 

 
B. Que o edifício em questão se insere no tecido 

urbano consolidado da cidade de Loures; 
 
C. O esforço de mitigar a desconformidade da 

dotação de lugares de parqueamento 
preconizada relativamente ao deduzido pelo 
critério estabelecido pelo PDM, para o uso de 
comércio e serviços agora previsto para parte 
da edificação; 

 

D. Que, consultada a Junta de Freguesia de 
Loures, esta se pronunciou favoravelmente, 
conforme parecer a fl. 83. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 64.562/LA/E, em nome de CA 
Património Crescente - Fundo de Investimento 
Imobiliário Aberto, sito na Rua Martim Afonso de 
Sousa, n.ºs 41, 41-A e 41-B, Quinta Sá Couto , 
Fanqueiro, na Freguesia de Loures, que se refere 
à alteração de utilização de parte (1216,50 m2) de 
edifício destinado a armazém para uso terciário 
(comércio/serviços) permanecendo os restantes 
1.126,00 m2 com o uso armazenal original, com 
obras isentas de controlo  prévio, 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 17 (dezassete) lugares 
privados de estacionamento. 
 
... 

 
Loures, 31 de março de 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária e das Sr.ªs 
Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista, com as abstenções da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
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Processo n.º 66.376/URB_L_E/2019 
Vertigosuccess, Lda. 
Proposta de isenção do cumprimento da totalidade 
dos lugares de estacionamento exigíveis por via 
do PDM (edifício na Avenida James Gilman, que 
substituirá o n.º 12 daquela artéria, em Sacavém, 
União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho), 
nos termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 153/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

no documento E/26564/2020 e o despacho do 
Sr. Diretor do DPGU, no documento 
E/36161/2020; 

 
B. Que a edificação proposta está inserida na 

área urbana consolidada de Sacavém, 
acompanha a cércea dos edifícios adjacentes, 
um dos quais a Biblioteca Ary dos Santos a 
poente, recua para o plano marginal do 
edifício confinante a nascente e substitui a 
atual construção devoluta; 

 
C. Que o projeto do novo edifício explora toda a 

profundidade do logradouro para 
parqueamento subterrâneo, garantindo 10 
lugares, para os preconizados 8 fogos e 1 
unidade comercial, permitindo, 
simultaneamente, a fruição do logradouro à 
superfície; 

 
D. Que ainda assim, fica aquém dos 14 lugares 

que decorreriam da ocupação proposta e que 
não é possível garantir no espaço disponível; 

 
E. O parecer favorável da Junta de Freguesia da 

União das Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho, no documento E/40553/2019. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 66.376/URB_L_E/2019, em nome de 
Vertigosuccess, Lda., que se refere à operação 
urbanística de licenciamento de edifício para 
habitação coletiva (8 fogos) e uma fração de 
comércio, na Avenida James Gilman, que 
substituirá o n.º 12 daquela artéria, 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 4 (quatro) lugares 
privados. 
 
... 

 
Loures, 31 de março de 2020 

 
O Vereador  

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE TAXAS 
 

Processo n.º 64.037/LA/E/OR 
Associação de Moradores da Portela 
Proposta de isenção de pagamento de taxas 
referentes ao licenciamento de construção de 
edifício para estabelecimento de restauração e 
bebidas para apoio e integrando o Parque 
Desportivo da Associação de Moradores da 
Portela, nos termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 151/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais, 

a fl. 122, que conclui que a requerente se 
enquadra nos critérios de isenção de 
pagamento de taxas estabelecidos no 
Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, 
a fl. 123; 

 
B. Os documentos apresentados, que certificam 

que Associação de Moradores da Portela é 
uma associação sem fins lucrativos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
pretensão instruída com o processo 
64.037/LA/E/OR, em nome de Associação de 
Moradores da Portela, com sede no Parque 
Desportivo da Portela, na Portela, na Freguesia da 
União das Freguesias de Moscavide e Portela, nos 
termos do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures (RTML), publicado 
em Diário da República, 2.ª Série, n.º 187, de 25 
de setembro de 2009, na redação atual: 
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Aprovar a isenção do pagamento da taxa referente 
ao licenciamento de construção de edifício para 
estabelecimento de restauração e bebidas para 
apoio e integrando o Parque Desportivo da 
Associação de Moradores da Portela, no valor 
total de 1.443,84 € (mil quatrocentos e quarenta e 
três euros e oitenta e quatro cêntimos), referente à 
licença de obra e o valor de 180,00 € (cento e 
oitenta euros), correspondente à taxa de 
apreciação. 
 

... 
 

Loures, 31 de março de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de aprovação da admissão de dois 
trabalhadores, da categoria de Assistente 
Operacional, na área profissional de coveiro, 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 
concursaI, a afetar ao Departamento de Ambiente. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 159/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 11.ª Reunião 

Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 15 de novembro de 2019, e na 2.ª Reunião 
da 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 12 de dezembro de 
2019, foram aprovados o Orçamento Municipal 
e o Mapa de Pessoal para o ano de 2020; 

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional, na área profissional 
de coveiro; 

 
 
 
 

C. Em resultado do procedimento concursal para 
constituição de reserva de recrutamento para a 
carreira de Assistente Operacional, aprovado por 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, na 
35.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal 
de Loures, realizada em 10 de abril de 2019 e 
publicado em Diário da República, 2.ª série, 
n.º 136, de 18 de julho de 2019, Aviso n.º 
11713/2019, foi constituída reserva de 
recrutamento interna, composta por dois 
candidatos aprovados; 

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

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

 
E. O montante máximo a afetar ao recrutamento de 

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

 
F. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de Assistentes Operacionais, na 
área profissional de coveiro, de forma a 
assegurar a operacionalidade dos cemitérios 
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 (dois) 
trabalhadores, da categoria de Assistente 
Operacional, na área profissional de coveiro, 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 
concursaI publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 136, de 18 de julho de 2019, Aviso n.º 
11713/2019, a afetar ao Departamento de 
Ambiente. 

 
 

Loures, 7 de abril de 2020. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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SEGURANÇA, SAÚDE OCUPACIONAL 
E APOIO PSICOSSOCIAL 

 
Proposta de transferência de verba para o Centro 
de Cultura e Desporto do Município de Loures 
(acerto de conta relativas à aquisição de prendas 
destinadas aos filhos dos trabalhadores). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 154/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Centro de Cultura e Desporto do Município 

de Loures (CCDML) é uma pessoa coletiva 
legalmente constituída e dotada de 
personalidade jurídica, que se enquadra nas 
organizações previstas no artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro; 

 
B. De acordo com o estipulado no artigo 5.º deste 

diploma legal, o limite máximo de apoio 
financeiro para instituições criadas pelos 
trabalhadores dos municípios, visando o apoio 
de atividades culturais, recreativas e 
desportivas vocacionadas para aqueles 
trabalhadores, seus funcionários e seus 
familiares é de 3,5% do somatório das 
remunerações e pensões, respetivamente dos 
trabalhadores e aposentados inscritos na 
instituição beneficiária de transferência; 

 
C. No caso do CCDML, esse limite para o ano de 

2020 é de 401.581,20 € (quatrocentos e um 
mil, quinhentos e oitenta e um euros e vinte 
cêntimos), conforme informado pela DARH 
através da informação n.º 
06/DRH/DARH/AT/AR, de 24.03.2020; 

 
D. Na 50.ª Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal, realizada a 20 de novembro de 
2019, foi aprovada por unanimidade a 
transferência de 21.005,73 € (vinte e um mil, 
cinco euros e setenta e três cêntimos) para 
apoio à aquisição de prendas destinadas aos 
filhos dos trabalhadores, sem prejuízo do 
acerto de contas a que houvesse lugar no ano 
corrente, mediante a apresentação da 
respetiva fatura e deliberação em reunião de 
câmara; 

 
 
 
 
 
 
 
 

E. O CCDML vem através do ofício, com o 
registo de entrada E/20470/2020, de 
18.02.2020, informar que o valor despendido 
com a aquisição das prendas totalizou 
25.664,44 € (vinte e cinco mil, seiscentos e 
sessenta e quatro euros e quarenta e quatro 
cêntimos) e solicitar a transferência de 
4.658,71 € (quatro mil, seiscentos e cinquenta 
e oito euros e setenta e um cêntimos), valor 
que corresponde à diferença entre o valor total 
gasto na aquisição de prendas e o valor já 
transferido; 

 
F. O CCDML enviou em anexo ao referido ofício 

cópia das faturas FA2019/2190405 e 
FA2019/2190418, bem como da nota de 
crédito NC 2019/2190061 da empresa “Petit 
Ciel, Comércio de Brindes e Brinquedos, 
Lda.”, correspondentes ao processo de 
aquisição em causa; 

 
G. No orçamento do município, para o ano 

económico de 2020, está prevista verba na 
classificação 03.03/04.07.01.01, plano 
2016/A/1, destinada a apoiar a aquisição das 
prendas para a Festa de Natal; 

 
H. Se encontra cumprido o limite estipulado no 

Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea p), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o 
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de 
janeiro, aprovar a transferência de verba para o 
Centro de Cultura e Desporto do Município de 
Loures, com o NIF 501284141, no valor de 
4.658,71 € (quatro mil, seiscentos e cinquenta e 
oito euros e setenta e um cêntimos). 

 
 

Loures, 31 de março de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de transferência de verba para o Centro 
de Cultura e Desporto do Município de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 155/2020 

 
Considerando que: 
 
A. No orçamento do município, para o ano 

económico de 2020, está prevista uma 
dotação de 110.000,00 €, na classificação 
03.03/04.07.01.01, destinada a apoiar a 
atividade cultural, recreativa e desportiva 
desenvolvida pelo Centro de Cultura e 
Desporto do município de Loures; 

 
B. O valor orçamentado é inferior ao estipulado 

no Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro, 
que fixa como limite máximo de transferência, 
3,5% do somatório anual das remunerações e 
pensões, respetivamente dos trabalhadores e 
aposentados inscritos na instituição 
beneficiária da transferência, calculado pelo 
montante ilíquido multiplicado por 12 meses; 

 
C. No caso do Centro de Cultura e Desporto do 

município de Loures, esse limite para o ano de 
2020 é de 401.581,20 €, conforme informação 
n.º 06/DRH/DARH/AT/AR, de 24.03.2020; 

 
D. O Centro de Cultura e Desporto do Município 

de Loures é uma pessoa coletiva legalmente 
constituída e dotada de personalidade jurídica, 
que se enquadra nas organizações previstas 
no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º13/2011, de 25 
de janeiro. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, aprovar a transferência de 
verba para o Centro de Cultura e Desporto do 
Município de Loures, com o NIF 501284141, no 
valor de 110.000,00 € (cento e dez mil euros), a 
ser pago de acordo com o seguinte calendário: 
 
1. Abril - 1.ª tranche no valor de 36.666,64 € 

(trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis 
euros e sessenta e quatro cêntimos), 
correspondente aos meses de janeiro, 
fevereiro, março e abril; 

 
2. A partir do mês de maio - transferência mensal 

no valor de 9.166,66 € (nove mil, cento e 
sessenta e seis euros e sessenta e seis 
cêntimos). 

 

Loures, 31 de março de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

HABITAÇÃO 
 

Processo n.º 07.02.D.33 
Empreitada de Reparação e Beneficiação dos 
Prédios Situados na Rua Gonçalo Mendes da 
Maia n.ºs 1, 3, 5 e 9 e Rua Martim Moniz n.ºs 2, 
3 e 4, São Sebastião de Guerreiros, Loures 
Proposta de aprovação do Relatório Final, de 
adjudicação da empreitada e de aprovação do 
projeto de minuta do contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 156/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures, da proposta de 
deliberação n.º 683/2019, de 4 de dezembro 
de 2019, foi lançado o concurso público, em 
conformidade com o previsto no artigo 19.º, 
alínea b) e artigos 17.º e 18.º, todos do Código 
dos Contratos Públicos, desenvolvido sob o 
número de processo 07.02.D.33, para 
execução da “Empreitada de Reparação e 
Beneficiação dos Prédios Situados na Rua 
Gonçalo Mendes da Maia n.ºs1, 3, 5 e 9 e Rua 
Martim Moniz n.ºs 2, 3 e 4, S. Sebastião de 
Guerreiros, Loures”; 

 
B. Foi realizado o procedimento através da 

plataforma de contratação pública Vortal, 
utilizada pelo Município, tendo sido publicado 
o correspondente anúncio, n.º 494/2020, no 
Diário da República n.º 12, de 17 de janeiro de 
2020; 

 
C. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 

de propostas, o júri do procedimento elaborou 
o Relatório Preliminar com análise, avaliação e 
ordenação das propostas apresentadas pelos 
concorrentes, tendo-o submetido a audiência 
prévia com concessão de prazo que também 
já decorreu, tendo-se verificado que nenhum 
dos concorrentes se pronunciou; 
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D. Entretanto o júri elaborou o Relatório Final que 
cabe submeter à Câmara Municipal de Loures 
com vista à aprovação do mesmo; 

 
E. Do teor do Relatório Final, dá-se nota, em 

síntese, que o mesmo propõe a adjudicação à 
empresa Armando Ferreira & Filhos, Lda., cuja 
proposta prevê um valor de 432.293,46 € 
(quatrocentos e trinta e dois mil, duzentos e 
noventa e três euros e quarenta e seis 
cêntimos), com um prazo máximo de 
execução de 240 (duzentos e quarenta) dias. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere ao abrigo do 
disposto na alínea i) do n.º 2 do artigo 23.º, na 
alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor 
e nos n.ºs 3 e 4 do artigo 148.º, bem como nos 
artigos 73.º, 76.º e 98.º, todos do Código dos 
Contratos Públicos, aprovar: 
 
1. O Relatório Final referente ao concurso 

público desenvolvido sob o número de 
processo 07.02.D.33 - DH/D/6/2019, tendente 
à celebração do contrato da “Empreitada de 
Reparação e Beneficiação dos Prédios 
Situados na Rua Gonçalo Mendes da Maia 
n.ºs 1, 3, 5 e 9 e Rua Martim Moniz n.ºs 2, 3 e 
4, S. Sebastião de Guerreiros, Loures”; 

 
2. A adjudicação da “Empreitada de Reparação e 

Beneficiação dos Prédios Situados na Rua 
Gonçalo Mendes da Maia n.ºs 1, 3, 5 e 9 e 
Rua Martim Moniz n.ºs 2, 3 e 4, S. Sebastião 
de Guerreiros, Loures” à empresa Armando 
Ferreira & Filhos, Lda., pelo valor de 
432.293,46 € (quatrocentos e trinta e dois mil, 
duzentos e noventa e três euros e quarenta e 
seis cêntimos), a que acresce o IVA à taxa 
legal em vigor e pelo prazo de execução de 
240 dias seguidos, incluindo sábados, 
domingos e feriados; 

 
3. A minuta do contrato a celebrar. 

 
 

Loures, 2 de abril de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 
 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

EMPREITADA 
 

Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Contraente ou Dono de Obra, neste 
ato representado por Bernardino José Torrão 
Soares, que também usa assinar Bernardino 
Soares, Primeiro Outorgante, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
Sociedade Armando Ferreira & Filhos, Lda., titular 
do número único de matrícula na Conservatória do 
Registo Comercial e de pessoa coletiva número 
502359994, com sede e endereço postal na Rua 
Estêvão Amarante - Vivenda Matos Ferreira, 2620-
274 Ramada, Odivelas, endereço eletrónico 
geral@aferreirafilhos.com.pt, matriculada na 
Conservatória do Registo Predial/Comercial de 
Odivelas, titular do Alvará de Empreiteiro de Obras 
Públicas número 13490-PUB, adiante designado 
por Segundo Contraente ou Empreiteiro, neste ato 
representado por …… , Segundo Outorgante, na 
qualidade de …..... da mencionada sociedade, 
conforme Certidão Permanente do Registo 
Comercial online visualizada na presente data, 
através do código de acesso ……. . 
 
É celebrado o presente Contrato de Empreitada de 
Obras Públicas precedido de Concurso Público, 
aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 
Loures tomada na sua 51.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 04 de dezembro de 2019, publicitado 
no Diário da República, II Série, número 12, de 17 
de janeiro de 2020, e disponibilizado na mesma 
data na plataforma Vortal, e da deliberação de 
adjudicação e de aprovação da minuta de 
contrato, tomada pela Câmara Municipal de 
Loures na sua … .ª Reunião …. , realizada em …. 
de …… de 2020, que se rege pelas Cláusulas 
seguintes e no omisso pelas disposições contidas 
no Código dos Contratos Públicos e legislação 
aplicável ao objeto do contrato: 
 
Cláusula Primeira - O contrato tem por objeto a 
realização da empreitada de “Reparação e 
Beneficiação dos Edifícios situados na Rua 
Gonçalo Mendes da Maia, números 1, 3, 5 e 9 e 
Rua Martim Moniz números 2, 3 e 4, em São 
Sebastião de Guerreiros, Loures”, nas condições 
estabelecidas na proposta do Empreiteiro, nas 
cláusulas do Caderno de Encargos, nos erros e 
omissões e demais elementos escritos, 
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desenhados e patenteados, documentos que aqui 
se dão por integralmente reproduzidos e que ficam 
arquivados, constituindo parte integrante do 
presente contrato, de acordo com o previsto no 
artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
Cláusula Segunda - O Empreiteiro obriga-se a 
executar a empreitada em 240 (duzentos e 
quarenta) dias seguidos a contar da data da 
consignação ou da comunicação da aprovação do 
plano de segurança e saúde em obra se este for 
posterior. 
 
Cláusula Terceira - 1. O valor contratual desta 
Empreitada é de 432.293,46 € (quatrocentos e 
trinta e dois mil duzentos e noventa e três euros e 
quarenta e seis cêntimos), acrescido de IVA - 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal 
em vigor, se legalmente devido. 
 
2. A despesa resultante do presente contrato será 
satisfeita pela dotação orçamental seguinte: 
classificação orgânica: 0702, classificação 
económica: 07010203. 
 
3. Ao contrato foi atribuída a ficha de compromisso 
com o número 2020/1102 datada de18 de março 
de 2020. 
 
Cláusula Quarta - O pagamento devido será 
efetuado nos termos definidos na Cláusula 34.ª do 
Caderno de Encargos e na Proposta do 
Empreiteiro. 
 
Cláusula Quinta - A caução oferecida para 
execução do contrato foi prestada através de ….. 
com o número …… , emitida em … de ….. de 
2020, pelo …… , com sede na Rua …….. , no 
valor de 21.614,67 € (vinte e um mil seiscentos e 
catorze euros e sessenta e sete cêntimos), a favor 
do Município de Loures, correspondente a 5% do 
valor do contrato. 
 
Cláusula Sexta - 1. A revisão dos preços 
contratuais, como consequência de alteração dos 
custos de mão-de-obra, de materiais ou de 
equipamentos de apoio durante a execução da 
empreitada, é efetuada na modalidade de 
“Fórmula”, nos termos do disposto no Decreto-Lei 
número 06/2004, de 06 de janeiro, sendo a 
fórmula de revisão a utilizar a constante da 
Cláusula 55.ª, n.º 4 - Disposições Especiais do 
Caderno de Encargos. 
 
2. Os diferenciais de preços, para mais ou para 
menos, que resultem da revisão de preços da 
empreitada são incluídos nas situações de 
trabalhos. 
 

Cláusula Sétima - Em caso de violação dos 
prazos contratuais, as sanções serão aplicadas 
nos termos da Cláusula 11.ª do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Oitava - O prazo de garantia varia em 
função dos tipos de defeitos, nos termos da 
Cláusula 44.ª do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Nona - Para todas as questões 
emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo com competência territorial 
para o concelho de Loures, com expressa 
renúncia a qualquer outro. 
 
Cláusula Décima - 1. Fazem parte integrante do 
contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem 
como os esclarecimentos e retificações relativos 
ao Caderno de Encargos; 
 
b) O Caderno de Encargos, a proposta adjudicada 
e os esclarecimentos sobre a mesma prestados 
pelo adjudicatário. 
 
2. Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 a prevalência é determinada pela 
ordem pela qual são indicadas nesse número. 
Quando a divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos e aceites pelo 
adjudicatário. 
 
Cláusula 11.ª - Foi designado pelo Contraente 
Público, nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 290.º-A do Código dos Contratos 
Públicos, gestor do contrato, João Pedro Florindo 
Lourenço, técnico superior da Divisão de 
Habitação. 
 
Cláusula 12.ª - As notificações e comunicações 
entre os Contraentes relativas à fase de execução 
do contrato, devem ser efetuadas por e-mail para 
os seguintes endereços eletrónicos: 
 
Município de Loures: ………… 
 
Armando Ferreira & Filhos, Lda.: ………... 
 
Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 
 
Pelo Segundo Contraente foram exibidos os 
seguintes documentos: 
… 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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EDUCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO SOCIOEDUCATIVA 
 

Proposta de aprovação do início, tipo e peças do 
procedimento, de designação do Júri e do Gestor 
do Contrato, no âmbito de aquisição de serviços 
de Adaptação ao Meio Aquático (AMA). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 157/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da solicitação efetuada pela 

Divisão de Intervenção Socioeducativa (DISE), 
através da Informação n.º 73/DISE/RC, de 17 
de março de 2020 (E/33777/2020), com 
despacho de concordância do Ex.mo Sr. 
Vereador da Câmara Municipal de Loures, 
Gonçalo Caroço, datado de 19.03.2020, e 
pelas razões constantes de tal documento, 
vem manifestada a necessidade de 
celebração de um contrato de aquisição de 
serviços para garantir uma aula de Adaptação 
ao Meio Aquático uma vez por semana, com a 
duração de 45 minutos, aos alunos do 1.º ano 
de escolaridade no terceiro período, aos 
alunos do 2.º ano de escolaridade no segundo 
período e aos alunos dos 3.º e 4.º anos de 
escolaridade no primeiro período do ano letivo 
2020/2021; 

 

B. Tendo presente que o preço base indicado na 
referida informação implica um aumento face 
ao preço contratual pago no ano letivo 
2019/2020, no contrato 278/2019, em que o 
objeto contratual era idêntico ao do presente 
procedimento, o serviço requisitante 
fundamentou aquele aumento conforme se 
transcreve: ”Como sendo um projeto de 
continuidade, e perspetivando-se o seu 
crescimento, no ano anterior estiveram 
envolvidos 5.500 alunos cujo valor global em 
caderno de encargos correspondeu a 
402.439,02 €, sendo o valor unitário de 30,00 
E/mês para cada aluno durante o ano letivo. 
Para o próximo ano, verifica-se um aumento 
de 2.500 alunos (número estimado) face ao 
ano anterior, correspondendo à inclusão dos 
alunos do 1.º ano, mantendo-se o valor 
unitário inalterável de 30,00 E/mês por aluno 
durante o ano letivo, perspetivando-se assim 
um preço global de 585.365.85 € (acrescido 
de IVA).”; 

C. Nos termos conjugados do disposto nos n.ºs 
1 e 4 do artigo 68.º da Lei do Orçamento de 
Estado para 2020 (LOE 2020), os valores 
gastos com contratos a celebrar no presente 
ano de 2020 não podem ultrapassar os 
valores gastos no ano anterior de 2019, salvo 
em situações prévia e devidamente 
fundamentadas pelos serviços e autorizadas 
pelo órgão da autarquia com competência 
para contratar em função do valor do contrato, 
nos termos previstos no artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
repristinado pela Resolução da Assembleia da 
República n.º 86/2011, de 11 de abril; 

 

D. Nos termos do n.º 1 do referido artigo 18.º, 
sob a epígrafe, “Competência para autorizar 
despesas no âmbito das autarquias locais”: 

 

”1. São competentes para autorizar despesas com 
locação e aquisição de bens e serviços as 
seguintes entidades: 
 

a) Até 30000 contos, os presidentes de câmara e 
os conselhos de administração dos serviços 
municipalizados; 

 
b) Sem limite, as câmaras municipais, as juntas 

de freguesia, o conselho de administração das 
associações de autarquias locais e o órgão 
executivo de entidades equiparadas a 
autarquias locais.“; 

 
E. O preço contratual estimado a pagar pelo 

Município de Loures é de 585.365,85 € 
(quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos e 
sessenta e cinco euros e oitenta e cinco 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, caso este seja devido, sendo, pois, da 
competência da Câmara Municipal de Loures 
a dispensa do disposto no n.º 1 do artigo 68.º 
da LOE de 2020; 

 
F. Tendo presentes os fundamentos aduzidos 

pelo serviço requisitante e considerandos 
supra, torna-se necessário que a Câmara 
Municipal de Loures autorize a dispensa do 
disposto no n.º 1 do artigo 68.º da LOE 2020. 

 
Considerando ainda que: 
 
G. À luz da factualidade descrita na informação 

n.º 73/DISE/RC, mostra-se adequado 
considerar não aplicável a parte Il do Código 
dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
sua redação atual, devendo qualificar-se a 
contratação, pois, como contratação excluída, 
ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do 
referido CCP; 
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H. Pese embora, não seja obrigatório, em virtude 
de se estar perante contratação excluída, a 
elaboração de quaisquer peças das da 
natureza dos diversos tipos de procedimentos 
aquisitivos elencados no artigo 16.º do CCP, 
ainda assim, foram elaborados, em sentido 
impróprio, um Convite à apresentação de 
proposta, um Caderno de Encargos e uma 
Proposta de autorização para início e tipo de 
procedimento e designação do gestor do 
contrato, que integram as regras de relação 
entre a entidade a convidar e a entidade 
adjudicante, regras essa que deverão ser 
aprovadas pelo órgão competente para a 
realização da despesa e para a decisão de 
contratar; 

 
I. Por ser o órgão competente para a 

contratação em apreço e, consequentemente, 
para a aprovação dos documentos a que se 
alude no considerando anterior, propõe-se que 
a aquisição pretendida seja sujeita a 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
uma vez que se estima que com a execução 
de todas as prestações que constituem o 
objeto do contrato a celebrar, o preço 
contratual a pagar pelo Município de Loures 
possa ser na ordem de 585.365,85 € 
(quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos e 
sessenta e cinco euros e oitenta e cinco 
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, caso este seja devido, tudo o exposto à 
luz do disposto nas alíneas f) e dd), do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro e na alínea b) do n.º 1 do artigo 
18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
(repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11 de abril); 

 
J. A entidade a convidar e a quem se pretende 

adquirir os serviços em causa nesta proposta 
é a entidade Gesloures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., 
com o número de identificação de pessoa 
coletiva 502814063, por ser a entidade que à 
luz da informação n.º 73/DISE/RC, referida nos 
considerandos A e G anteriores, é a única que 
pode satisfazer os requisitos de facto 
integrantes dessa mesma informação e que, 
quer pela razão antedita, também vertida no 
documento “Proposta de autorização para 
início e tipo de procedimento e designação do 
gestor do contrato“ e respetivo anexo, quer 
pela posição relativa das partes no contrato 
que se pretende celebrar ou do contexto da 
sua própria formação, permite que se 
desenvolva a contratação pretendida sem que 
lhe seja aplicável a parte lI do CCP, ou seja, 
que se considere a contratação excluída; 

 

K. A respetiva despesa encontra-se prevista e 
ocorrerá pela rubrica 0504/20225 (2019) A-39, 
de acordo com a PRC 1249/2020, datada de 
31.03.2020. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, repristinado pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de 
abril, nos artigos 16.º n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º e 
20.º, n.º 1, alínea b), 36.º e 39.º, todos do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e do disposto, 
designadamente no artigo 33.º, n.º 1, alínea f), do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
 
1. Autorizar, previamente, a dispensa do disposto 

no n.º 1 do artigo 68.º da LOE de 2020, tendo 
presentes os fundamentos aduzidos pelo 
serviço requisitante e motivos expostos nos 
Considerandos B a F; 

 
De seguida, 
 
2. A aquisição de serviços para garantir uma aula 

de Adaptação ao Meio Aquático uma vez por 
semana, com a duração de 45 minutos, aos 
alunos do 1.º ano de escolaridade no terceiro 
período, aos alunos do 2.º ano de 
escolaridade no segundo período e aos alunos 
dos 3.º e 4.º anos de escolaridade no primeiro 
período do ano letivo 2020/2021; 

 
3. Os documentos que se anexam e se 

designam como “Convite à apresentação de 
proposta”, “Caderno de Encargos” e “Proposta 
de autorização para início e tipo de 
procedimento e designação do gestor do 
contrato”. 

 
 

Loures, 2 de abril de 2020. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e da Sr.ª Vereadora e dos Srs. 
Vereadores eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária e pelo Partido Socialista, com as 
abstenções da Sr.ª Vereadora e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata) 
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NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta e pelas suas características, os 
documentos “Proposta de autorização para início e 
tipo de procedimento, para nomeação de júri e 
nomeação do gestor do contrato” e “Convite à 
apresentação de Proposta” encontram-se 
disponibilizados em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 163/2020 
 

de 6 de abril de 2020 
 

(registo E/38372/2020, de 6 de abril de 2020) 
 

Implementação de medidas 
excecionais e temporárias 

de resposta à situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus 

SARS-CoV-2 - COVID-19 
Regulamentação da renovação 

do Estado de Emergência 
 

Na sequência de recomendações anteriores das 
autoridades de saúde do concelho, do Delegado 
de Saúde Coordenador, Chefe dos Serviços de 
Saúde Pública do ACES de Loures e Odivelas e 
da DGS - Direção-Geral de Saúde, foram 
exarados e publicados os Despachos da 
Presidência e do Sr. Vereador Gonçalo Caroço, 
n.ºs 153, 154 e 155 e 160, de, respetivamente, 13, 
16, 17 e 20 de março de 2020, determinando um 
conjunto de medidas adequadas e proporcionais, 
aplicáveis ao território do concelho de Loures, à 
organização e funcionamento dos serviços 
municipais e/ou integrantes do universo do 
Município, correspondendo aos estados de 
contingência e de calamidade, em resposta à 
situação epidemiológica provocada pelo 
coronavírus - SARS-CoV-2 - COVID-19. 
 
Entretanto e como é do conhecimento público, 
verificado o agravamento da situação 
epidemiológica do País, foi “Decretado o Estado 
de Emergência”, por Decreto do Presidente da 
República n.º 14-A/2020, de 18 de março, com 
Autorização da Assembleia da República, através 

da RAR n.º 15-A/2020, de 18 de março, seguido 
da implementação da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 
março, e Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de Março, 
retificado pela Declaração de Retificação n.º 11-
D/2020, de 20 de março, adotando medidas 
excecionais e temporárias de resposta à situação 
em causa e procedendo à regulamentação da 
aplicação do Estado de Emergência. 
 
Seguido da ativação do Plano Municipal de 
Proteção Civil de Loures (1 de abril), na sequência 
do desencadeamento do Plano Distrital de 
Proteção Civil, e tendo em consideração o 
aumento do número de casos de COVI-19 no 
concelho. 
 
Estas medidas vigoraram em todo o território 
nacional com a duração de 15 dias, com início às 
00:00 horas de 19 de março e cessando às 23:59 
horas do dia 2 de abril de 2020, sem prejuízo de 
novas renovações, nos termos da lei. 
 
Não obstante o exemplar comportamento dos 
Portugueses e da população do concelho de 
Loures, no cumprimento destas medidas, e sem 
prejuízo dos efeitos positivos que elas já 
permitiram alcançar no combate à disseminação 
da doença, tornou-se indispensável a sua 
manutenção, e as autoridades de saúde 
determinaram a transição da fase de contenção 
para a fase de mitigação. Significando estas 
medidas que se deve acentuar o nível de 
prevenção, sob pena de o esforço feito até aqui 
ser desperdiçado. 
 
Assim, nos termos constitucionais e legais, foi 
“Renovada a declaração do “Estado de 
Emergência”, por Decreto do Presidente da 
República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, com 
Autorização da Assembleia da República, 
através da RAR n.º 22-A/2020, de 2 de abril, 
seguido da execução, através do Decreto n.º 2-
B/2020, de 2 de abril, adotando medidas 
excecionais e temporárias de resposta à 
situação em causa e procedendo à 
regulamentação da renovação do Estado de 
Emergência. 
 
A renovação da declaração do “Estado de 
Emergência” e a implementação de medidas de 
proteção correspondentes, limita-se ao 
estritamente necessário para a adoção das 
referidas medidas e os seus efeitos terminarão 
logo que a normalidade seja retomada. 
 
De todo o modo, esta legislação entretanto 
publicada e em vigor confere ao Governo a às 
Autoridades Públicas um conjunto de poderes 
excecionais que se traduzem em limitações de 
direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, 
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da circulação de pessoas, da liberdade de 
iniciativa económica, de estabelecimentos 
abertos, do cumprimento de horários, de 
organização do trabalho, entre outras, no 
reforço da segurança e certeza jurídicas das 
medidas a tomar e na solidariedade 
institucional dos diferentes níveis da 
Administração do Estado, sem prejuízo de 
outras determinações que a evolução da 
situação venha a determinar. 
 
Assim, ao abrigo da Autonomia Constitucional das 
Autarquias Locais, ínsita nos artigos 6.º e 235.º e 
ss da CRP - Constituição da República 
Portuguesa, e no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro na redação 
vigente, que me foi delegada pela Câmara 
Municipal, e nos termos das competências 
próprias que me são conferidas pelo artigo 35.º, 
n.º 1, alíneas a) e b), e n.º 2, alínea a), bem como 
o artigo 37.º, ambos do mesmo Anexo I da citada 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na redação em 
vigor, determino: 
 
• Enunciar a Síntese do Decreto n.º 2-B/2020, 

de 2 de abril de 2020, aprovado em 
Conselho de Ministros - Renovação do 
Estado de Emergência 

 
A renovação do estado de emergência tem a 
duração de 15 dias, iniciando-se às 00:00 horas 
do dia 3 de abril de 2020 e cessando às 13:59 
horas do dia 17 de abril de 2020, sem prejuízo 
de eventuais novas renovações, nos termos da 
lei. 
 
 
Empresas e serviços abrangidos 
 
Atividades encerradas e atividades suspensas 
ou a laborar de forma diferente 
 
Além de se continuar a estabelecer a 
obrigatoriedade de adoção do regime de 
teletrabalho, independentemente do vínculo 
laboral, sempre que as funções em causa o 
permitam, voltam a definir-se as atividades 
encerradas, as atividades suspensas e as que 
podem continuar a laborar e em que 
condições. 
 
As instalações e estabelecimentos encerrados 
constam do Anexo I do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 
de abril. 
 
 
 
 

As atividades no âmbito do comércio a retalho 
são suspensas. Excetuam-se as que 
disponibilizem bens de primeira necessidade ou 
outros bens considerados essenciais na presente 
conjuntura, e que constam do Anexo II do Decreto 
n.º 2-B/2020, de 2 de abril. 
 
Esta suspensão não se aplica aos 
estabelecimentos de comércio por grosso nem 
aos estabelecimentos que pretendam manter a 
respetiva atividade exclusivamente para efeitos 
de entrega ao domicílio ou disponibilização 
dos bens à porta do estabelecimento ou ao 
postigo, estando neste caso interdito o acesso ao 
interior do estabelecimento pelo público. 
 
A regra de ocupação máxima indicativa de 0,04 
pessoas por metro quadrado de área é aplicável 
aos estabelecimentos de comércio por grosso e a 
quaisquer mercados e lotas autorizados a 
funcionar. 
 
Todas as atividades que se mantenham em 
laboração ou funcionamento devem respeitar as 
recomendações das autoridades de saúde, 
designadamente em matéria de higiene e de 
distâncias a observar entre as pessoas. 
 
 
Suspensão de atividades no âmbito da 
prestação de serviços 
 
São suspensas as atividades de prestação de 
serviços em estabelecimentos abertos ao público, 
com exceção daquelas que prestem serviços de 
primeira necessidade ou outros serviços 
considerados essenciais na presente conjuntura, 
que constam do Anexo II do Decreto n.º 2-B/2020, 
de 2 de abril. 
 
Os estabelecimentos de restauração e 
similares podem manter a respetiva atividade, se 
os seus titulares assim o decidirem, para efeitos 
exclusivos de confeção destinada a consumo for 
do estabelecimento ou entrega no domicílio, 
diretamente ou através de intermediário. Para 
estes efeitos, ficam dispensados de licença para 
confeção destinada a consumo fora do 
estabelecimento ou entrega no domicílio, e podem 
determinar aos seus trabalhadores a participação 
nas respetivas atividades, ainda que as mesmas 
não integrassem o objeto dos respetivos contratos 
de trabalho. 
 
 
Não estão suspensos os serviços de restauração 
praticados: 
 
• Em cantinas ou refeitórios que se encontrem 

em regular funcionamento; 
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• Noutras unidades de restauração coletiva 
cujos serviços de restauração sejam 
praticados ao abrigo de um contrato de 
execução continuada. 

 
 
Contratos de arrendamento e outras formas de 
exploração de imóveis 
 
O encerramento de instalações e 
estabelecimentos nos termos desta declaração de 
emergência não pode ser invocado como 
fundamento de resolução, denúncia ou outra 
forma de extinção de contratos de arrendamento 
não habitacional ou de outras formas contratuais 
de exploração de imóveis, nem como fundamento 
de obrigação de desocupação de imóveis em que 
os mesmos se encontrem instalados. 
 
Não se suspendem as atividades de comércio 
eletrónico, nem as atividades de prestação de 
serviços que sejam prestados à distância, sem 
contacto com o público, ou que desenvolvam sua 
atividade através de plataforma eletrónica. 
 
 
Vendedores itinerantes 
 
Relativamente aos vendedores itinerantes, estes 
podem continuar a exercer a sua atividade para 
disponibilização de bens de primeira necessidade 
ou de outros bens considerados essenciais na 
presente conjuntura, nas localidades onde essa 
atividade seja necessária para garantir o acesso a 
bens essenciais pela população. 
 
Os municípios terão de identificar essas 
localidades, depois de a autoridade de saúde de 
nível local territorialmente competente emitir 
parecer favorável e publicar no seu site na 
Internet. 
 
 
Aluguer de veículos de passageiros sem 
condutor 
 
É permitido o exercício da atividade de aluguer de 
veículos de passageiros sem condutor (rent-a-car), 
nas seguintes hipóteses: 
 
• para as deslocações excecionalmente 

autorizadas neste regime de emergência, 
designadamente as deslocações para 
aquisição de bens ou serviços essenciais, 
nomeadamente medicamentos, e a 
deslocações por motivos de saúde ou para 
assistência a outras pessoas; 

 
 
 

• para o exercício das atividades de comércio a 
retalho ou de prestação de serviços 
autorizadas ao abrigo deste regime ou em 
diploma posterior; 

 
• para prestação de assistência a condutores e 

veículos avariados, imobilizados ou 
sinistrados; 

 
• quando os veículos se destinem à prestação 

de serviços públicos essenciais ou sejam 
contratualizados ao abrigo do regime jurídico 
do parque de veículos do Estado. 

 
As empresas que exerçam atividade funerária 
mantêm a sua atividade e realizam os serviços 
fúnebres dos mortos diagnosticados com COVID-
19. 
 
 
Autorizações ou suspensões em casos 
especiais 
 
Não se suspendem as atividades de comércio a 
retalho nem as atividades de prestação de 
serviços situadas ao longo da rede de 
autoestradas, no interior dos aeroportos e nos 
hospitais. 
 
O membro do Governo responsável pela área da 
Economia pode: 
 

• permitir a abertura de algumas instalações ou 
estabelecimentos referidos no Anexo I; 

 

• permitir o exercício de outras atividades de 
comércio a retalho ou de prestação de 
serviços, incluindo a restauração, para além 
das previstas no Anexo II, que venham a 
revelar-se essenciais com o evoluir da 
presente conjuntura; 

 

• impor o exercício de algumas das atividades 
de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços mencionados no Anexo II, caso se 
venha a revelar essencial para assegurar o 
regular abastecimento de bens essenciais à 
população; 

 

• determinar o exercício de comércio a retalho 
por estabelecimentos de comércio por grosso, 
caso se venha a revelar essencial para manter 
a continuidade das cadeias de distribuição de 
produtos aos consumidores; 

 

• limitar ou suspender o exercício das atividades 
de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços previstos no Anexo II, caso o 
respetivo exercício se venha a manifestar 
dispensável ou indesejável no âmbito do 
combate ao contágio e propagação do vírus. 
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Os pequenos estabelecimentos de comércio a 
retalho e aqueles que prestem serviços de 
proximidade podem, excecionalmente, 
requerer à autoridade municipal de proteção 
civil autorização par funcionamento, mediante 
pedido fundamentado. 
 
 
Regras de segurança e higiene 
 
No caso dos estabelecimentos de comércio a 
retalho ou de prestação de serviços que 
mantenham a respetiva atividade, devem ser 
observadas as seguintes regras de segurança e 
higiene: 
 
• nos estabelecimentos em espaço físico, 

devem ser adotadas as medidas que 
assegurem uma distância mínima de dois 
metros entre as pessoas, uma permanência 
pelo tempo estritamente necessário à 
aquisição dos produtos e a proibição de 
consumo de produtos no seu interior; 

 
• a prestação do serviço e o transporte de 

produtos devem ser efetuados mediante o 
respeito das necessárias regras de higiene e 
sanitárias definidas pela Direção-Geral de 
Saúde; 

 
• nos casos em que a atividade em causa 

implique um contacto intenso com objetos 
ou superfícies, como sucede com 
máquinas de vending, terminais de 
pagamento, dispensadores de senhas e 
bilhetes ou veículos alugados, os 
responsáveis pelo espaço ou os operadores 
económicos devem assegurar a desinfeção 
periódica de tais objetos ou superfícies, 
mediante a utilização de produto adequados e 
eficazes no combate à propagação do vírus, 
exceto se ponderosas razões de segurança 
alimentar a tanto obstem. 

 
 
Atendimento prioritário 
 
Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços que mantenham a respetiva 
atividade devem atender com prioridade as 
pessoas sujeitas a um dever especial de 
proteção, bem como profissionais de saúde, 
elementos das forças e serviços de segurança, de 
proteção e socorro, pessoal das forças armadas e 
de prestação de serviços de apoio social. 
 
 
 
 

Os responsáveis pelos estabelecimentos devem 
informar, de forma clara e visível, o direito de 
atendimento prioritário e adotar as medidas 
necessárias a que o mesmo seja efetuado de 
forma organizada e com respeito pelas regras de 
higiene e segurança. 
 
 
Livre circulação de mercadorias 
 
As restrições à circulação, incluindo nos 
municípios em que venha a ser determinada uma 
cerca sanitária, não prejudicam a livre circulação 
de mercadorias. 
 
 
Licenças, autorizações ou outros atos 
administrativos 
 
Enquanto vigorar o estado de emergência, as 
licenças, autorizações ou outro tipo de atos 
administrativos mantêm-se válidos 
independentemente do decurso do respetivo 
prazo. 
 
 
Serviços públicos 
 
As lojas de cidadão e Postos de Atendimento aos 
Cidadãos são encerrados, mantendo-se o 
atendimento presencial mediante marcação, na 
rede de balcões dos diferentes serviços, bem 
como a prestação desses serviços através dos 
meios digitais e dos centros de contacto com os 
cidadãos e as empresas. 
 
 
Regime excecional de atividades de apoio 
social 
 
Durante o estado de emergência podem ser 
utilizados os equipamentos sociais que estejam 
aptos a entrar em funcionamento e dotados dos 
equipamentos necessários. 
 
 
Transportes 
 
Os membros do Governo responsáveis pela área 
dos Transportes vão determinar: 
 
• regras que asseguram a manutenção e 

funcionamento de infraestruturas viárias, 
ferroviárias, portuárias e aeroportuárias; 

 
• regra para o setor da aeronáutica civil; 
 
• regras relativas ao transporte de 

mercadorias em todo o território nacional, a 
fim de garantir o respetivo fornecimento; 
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• o estabelecimento da redução do número 
máximo de passageiros por transporte, 
para um terço do número máximo de lugares 
disponíveis, por forma a garantir a distância 
adequada entre os utentes dos transporte. 

 
 
Agricultura 
 
Vão ser determinadas as medidas necessárias e a 
prática dos atos que, no âmbito específico da sua 
ação, sejam adequados e indispensáveis para 
garantir as condições de normalidade na 
produção, transporte, distribuição e abastecimento 
de bens e serviços agrícolas e pecuários, de 
produtos essenciais à proteção fitossanitária dos 
vegetais, e os essenciais à cadeia agroalimentar, 
incluindo a atividade operacional dos 
aproveitamentos hidroagrícolas, a atividade dos 
laboratórios nacionais de referência e de controlo 
oficiais, a recolha de cadáveres nas explorações 
pecuárias, as certificações e os controlos 
sanitários e fitossanitários, bem como a 
importação de matérias primas e bens 
alimentares. 
 
 
Mar 
 
Vão ser determinadas as medidas necessárias e a 
prática dos atos que, no âmbito específico da sua 
ação, sejam adequados e indispensáveis para 
garantir as condições de normalidade na 
produção, transporte, distribuição e abastecimento 
no âmbito das pesca, aquicultura e transformação. 
 
 
Energia e Ambiente 
 
Vão ser definidas regras que garantam o ciclo 
urbano da água, eletricidade e gás, bem como dos 
derivados de petróleo e gás natural, a recolha e 
tratamento de resíduos sólidos, incluindo as 
derrogações temporárias ao regime geral de 
gestão de resíduos, e a prestação de serviços 
essenciais ligados à conservação da natureza e 
florestas, designadamente a mobilização em 
permanência das equipas de Sapadores 
Florestais, do Corpo Nacional de Agentes 
Florestais e dos Vigilantes da Natureza que 
integram o dispositivo de prevenção e combate a 
incêndios. 
 
 
Limitação extra à circulação entre 9 e 13 de 
abril - Páscoa 
 
Não é permitido aos cidadãos circular para fora 
do concelho de residência habitual. 
 

Exceções: 
 
• motivos de saúde ou por outros motivos de 

urgência imperiosa; 
 

• os seguintes profissionais no exercício das 
suas funções: profissionais de saúde e outros 
trabalhadores de instituições de saúde e de 
apoio social; agentes de proteção civil, força e 
serviços de segurança, militares e pessoal civil 
das Forças Armadas, inspetores da 
Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica; titulares de cargos políticos; 
magistrados; e lideres dos parceiros sociais. 

 
Estes profissionais devem circular munidos de 
uma declaração da entidade empregadora que 
teste que se encontram, no desempenho das 
respetivas atividades. 
 
• necessária circulação entre as parcelas dos 

concelhos em que haja descontinuidade 
territorial. 

 
 
Não são permitidos os voos comerciais de 
passageiros e para os aeroportos nacionais. 
 
Exceções: 
 
• aterragens de emergência; 
 

• voos humanitários; 
 

• voos para efeitos de repatriamento. 
 
 
Fiscalização e infrações 
 
Colaboração, desobediência e crime de 
propagação de doença 
 
Durante este novo período de vigência do estado 
de emergência, o Governo estabeleceu uma maior 
vigilância e medidas mais restritivas no que 
respeita ao isolamento social e ao confinamento. 
 
Cidadãos e entidades têm o dever de colaboração, 
desde logo no cumprimento de ordens ou 
instruções dos órgãos e agentes de segurança, 
proteção civil e saúde pública, e estão sujeitos a ser 
punidos pelo crime de desobediência por violação 
de algumas das obrigações previstas, nos 
termos do Código Penal e do Regime do Estado 
de Sítio e do Estado de Emergência. 
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Prevê-se uma limitação à circulação no período da 
Páscoa, o dever especial de proteção de pessoas 
mais velhas ou doentes, o dever geral de 
recolhimento domiciliário, o confinamento 
obrigatório de doentes e pessoas sob vigilância 
ativa, o encerramento de instalações e 
estabelecimentos, a suspensão de atividades no 
âmbito do comércio a retalho no âmbito da 
prestação de serviços, e os termos do 
funcionamento limitado de atividades como a venda 
itinerante, o rent-a-car, o comércio por grosso e 
mercados, atividade funerária, bem como os 
termos do atendimento em serviços públicos e 
outros. 
 
A desobediência e a resistência às ordens 
legítimas das entidades competentes, em 
violação das regras agora em vigor, são 
sancionadas nos termos da lei penal e as 
respetivas penas são sempre agravadas em um 
terço, nos seus limites mínimo e máximo, nos 
termos da Lei de Bases da Proteção Civil. O crime 
de desobediência, punível no Código Penal com 
prisão até um ano, será punido com prisão até 16 
meses no contexto do estado de emergência. 
 
As autoridades em causa podem ser policiais, 
de saúde e todas as que tenham competências 
para definir aspetos como as regras de segurança 
e higiene, o recolhimento domiciliário, o 
encerramento de estabelecimentos, ou as 
restrições à circulação de pessoas. 
 
O grau de acatamento pela população às obrigações 
é reportado permanentemente ao Ministro da 
Administração Interna, para que o Governo tenha 
informação para avaliar a todo o tempo a situação 
e, eventualmente, aprovar um quadro 
sancionatório por violação do dever especial de 
proteção ou do dever geral de recolhimento 
domiciliário. O ministro recebe também as 
orientações de caráter genérico das autoridades de 
saúde enviadas pelas entidades do Ministério da 
Saúde. 
 
Assim, estão sujeitas a participação pelas forças e 
serviços de segurança e pela polícia municipal, por 
crime de desobediência, as pessoas que violem as 
seguintes obrigações no âmbito deste período do 
estado de emergência: 
 
• limitação à circulação no período da Páscoa; 
 
• encerramento de instalações e 

estabelecimentos; 
 
• suspensão de atividades no âmbito do 

comércio a retalho e da prestação de 
serviços; 

 

• confinamento obrigatório de doentes com 
COVID-19, infetados com SARS-CoV2 e 
pessoas sob vigilância ativa por ordem de 
autoridade de saúde ou outros 
profissionais de saúde. 

 
 
As forças e serviços de segurança e a polícia 
municipal estão encarregues de sensibilizar a 
comunidade quanto ao dever geral de 
recolhimento, e aconselhar a não concentração de 
pessoas na via pública, bem como a dispersar as 
concentrações superiores a cinco pessoas (salvo 
se pertencerem ao mesmo agregado familiar), 
bem como recomendar a todos os cidadãos o 
cumprimento do dever geral do recolhimento 
domiciliário. 
 
Cabe-lhes emanar ordens, nomeadamente para 
recolhimento ao respetivo domicílio; tratando-se 
de aplicação das medidas de confinamento 
obrigatório, as autoridades de saúde comunicam-
lhes o local de residência, sendo que estas 
pessoas estão incluídas nas sujeitas a 
participação por crime de desobediência caso não 
cumpram a ordem policial ou da autoridade de 
saúde. 
 
As forças e serviços de segurança e a polícia 
municipal vão fiscalizar em particular o devido 
encerramento de estabelecimentos e a cessação 
das atividades. 
 
As Juntas de Freguesia estão encarregues de 
sinalizar junto das forças de segurança e da 
polícia municipal os estabelecimentos a 
encerrar, para garantir a cessação das atividades 
previstas. 
 
Cabe-lhes também aconselhar a não 
concentração de pessoas na via pública e 
recomendar o cumprimento do dever geral do 
recolhimento domiciliário. 
 
 
 
Propagação de doença contagiosa 
 
As pessoas que estejam obrigadas a cumprir 
confinamento em estabelecimentos de saúde, no 
domicílio ou noutro local definido pelas 
autoridades de saúde, que violem essa obrigação, 
podem ser acusadas pelo crime de propagação de 
doença contagiosa previsto no Código Penal, 
punível com prisão entre um e oito anos nos casos 
de dolo, ou pena de prisão até três anos ou multa 
nos casos de negligência. 
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O crime de desobediência é um crime contra a 
autoridade pública; já o crime de propagação de 
doença contagiosa pressupõe que se coloque a 
vida de outros em risco, ou se cause perigo grave 
para a sua integridade física. 
 
Chama-se a atenção para o facto de que as 
pessoas sob confinamento obrigatório em casa 
terem de cumprir as regras de segurança e 
higiene ditadas pela Direção-Geral de Saúde 
(DGS) para a fase de mitigação atualmente em 
vigor. 
 
As pessoas com quem o infetado coabite devem 
ficar noutro alojamento; uma medida 
especialmente importante se essas pessoas forem 
mais velhas, com doenças crónicas ou 
vulneráveis. 
 
Estas pessoas são alvo de um dever especial de 
proteção nos termos das regras aplicáveis ao 
estado de emergência em vigor (maiores de 70 
anos, imunodeprimidos e portadores de doença 
crónica considerados de risco pela autoridade de 
saúde, como hipertensos, diabéticos, doentes 
cardiovasculares, portadores de doença 
respiratória crónica e doentes oncológicos) e ainda 
mais protegidos na atual fase de mitigação. 
 
Conforme prevê a DGS, os doentes que não 
tenham as condições de isolamento no domicílio 
que são exigidas devem ser encaminhados pela 
Linha SNS24 para uma Área Dedicada COVID-19 
de um Serviço de Urgência, se outra alternativa 
não estiver definida a nível regional ou local. Das 
condições consideradas necessárias para o 
isolamento domiciliário inclui-se não residir com 
pessoas imunossuprimidas ou grávidas. 
 
Pessoas doentes que estejam em isolamento 
domiciliário obrigatório não podem estar na mesma 
casa, nomeadamente, com doentes oncológicos, 
hipertensos, diabéticos ou doentes 
cardiovasculares. 
 
 
Controlo em matéria laboral 
 
Fiscalização da ACT e proibição de 
despedimentos 
 
Até dia 17 de abril está proibida a cessação de 
contratos de trabalho, seja por iniciativa do 
trabalhador seja do empregador, incluindo de 
profissionais de saúde do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), no âmbito da prorrogação do estado 
de emergência, até aquela data. 
 
 

Prevê-se também o reforço dos meios e poderes 
da Autoridade para as Condições do Trabalho 
(ACT) cujos inspetores estão autorizados a circular 
para verificar a existência de indícios de 
despedimentos e atuar no sentido de regularizar 
eventuais situações de violação das regras. 
 
Durante a vigência do novo período de estado de 
emergência, os inspetores do trabalho vão estar no 
terreno para fiscalizar incumprimentos às seguintes 
matérias do Código do Trabalho, de forma a reforçar 
os direitos e garantias dos trabalhadores: 
 
- Fundamentos gerais de ilicitude de 

despedimento 
 
(despedimento ilícito por iniciativa do empregador por 
motivos políticos, ideológicos, étnicos ou religiosos, 
motivo justificativo, mas declarado improcedente, 
despedimento não precedido de procedimento, 
despedimento de trabalhadoras grávidas, puérperas 
ou lactantes, despedimento de trabalhador durante 
o gozo de licença parental, despedimento sem 
parecer prévio da CITE) 
 
- Ilicitude de despedimento por facto 

imputável ao trabalhador 
 
(se tiverem decorrido os prazos de exercício do 
poder disciplinar - que prescreve um ano após a 
prática do infração - ou de prescrição da lei penal 
se o facto constituir crime, ou se for incumprido o 
prazo de procedimento disciplinar ou se este for 
inválido) 
 
- Ilicitude de despedimento coletivo 
 
(se o empregador não tiver comunicado a intenção 
de despedir nos termos da lei, ou não tiver 
observado o prazo para decidir o despedimento, 
ou não tiver posto à disposição do trabalhador 
despedido, até ao termo do prazo de aviso prévio, 
a compensação devida e os créditos vencidos ou 
exigíveis) 
 
Sempre que um inspetor do trabalho verifique a 
existência de indícios de um despedimento em 
violação dessas regras lavra um auto e notifica o 
empregador para regularizar a situação. 
 
Com a notificação ao empregador e até à 
regularização da situação do trabalhador, ou ao 
trânsito em julgado da decisão judicial, conforme 
os casos, o contrato de trabalho em causa não 
cessa, mantendo-se todos os direitos das partes, 
nomeadamente o direito à retribuição, bem como 
as inerentes obrigações perante o regime geral de 
segurança social. 
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Quanto a contratações, enquanto durar este 
período de vigência do estado de emergência, 
está suspensa a possibilidade de cessar: 
 
• contratos individuais de trabalho por 

revogação ou denúncia; 
 
• contratos de trabalho em funções públicas 

mediante extinção por acordo, denúncia ou 
exoneração a pedido do trabalhador; 

 
• contratos de trabalho de profissionais de 

saúde vinculados aos serviços e 
estabelecimentos integrados no SNS, 
independentemente da natureza jurídica do 
vínculo, quer por iniciativa do empregador, 
quer por iniciativa do trabalhador, salvo 
situações excecionais devidamente 
fundamentados e autorizadas pelo órgão 
dirigente. Os contratos de trabalho a termo 
destes profissionais que caduquem entre 3 e 
17 de abril consideram-se automática e 
excecionalmente prorrogados até ao termo 
deste estado de emergência e suas eventuais 
renovações; 

 
• contratos de prestação de serviços de 

saúde, quer por iniciativa dos serviços e 
estabelecimentos do SNS quer por iniciativa 
do prestador de serviços, salvo situações 
excecionais, devidamente fundamentadas e 
autorizadas pelo órgão dirigente. 

 
 
Para reforçar os recursos humanos da ACT: 
 
• podem ser requisitados de qualquer outro 

serviço de inspeção geral, inspetores e 
técnicos superiores, com preferência por 
trabalhadores que exercem a sua atividade 
numa área geográfica de até 60 Km do local 
de residência, por despacho do Primeiro-
Ministro e do Ministro do Trabalho; 

 
• é dispensado o acordo do órgão ou serviço 

de origem relativamente a processos de 
mobilidade de inspetores e técnicos superiores 
para a ACT iniciados antes ou após 3 de abril 
de 2020; 

 
• a ACT pode contratar serviços externos 

que auxiliem a execução da sua atividade, ao 
abrigo do regime excecional de contratação 
pública aplicável desde a declaração nacional 
de alerta, que vigora até 9 de abril. 

 
 
 
 
 

• Para além das medidas enunciadas e 
resultantes do Decreto de Renovação do 
Estado de Emergência aprovado pelo 
Conselho de Ministros, determino para o 
território do Concelho de Loures, o 
seguinte: 

 
1. A continuidade da suspensão e cancelamento 

de todos os eventos, entendidos como 
acontecimentos de caráter não regular, com 
aglomerados de pessoas provenientes de 
locais desconhecidos, independentemente do 
número de pessoas; 

 
2. O cancelamento de todos os eventos que 

impliquem ou possam implicar a concentração, 
em espaço fechado, ou ao ar livre e que 
impliquem a concentração de pessoas; 

 
3. A continuidade da suspensão da atividade 

(aulas, treinos e competições) em todas as 
piscinas municipais e pavilhões desportivos; 

 
4. A continuidade da suspensão da atividade nos 

polos da Academia dos Saberes, na Escola de 
Prevenção e Segurança e de todas as ações 
externas de formação e sensibilização pública 
dinamizadas a partir deste equipamento; 

 
5. A continuidade da suspensão da atividade na 

creche municipal, nas bibliotecas, museus e 
galerias municipais e de todas as atividades 
dos mercados de rua; 

 
6. O encerramento dos cemitérios, com exceção 

da realização de funerais e cerimónias 
fúnebres, condicionada a medidas 
organizacionais que evitem aglomerados e 
controlem as distâncias de segurança e dos 
bebedouros públicos; 

 
7. O encerramento de todos os serviços de 

atendimento presencial, incluindo as 
tesourarias, devendo os atendimentos ser 
preferencialmente via online ou por contacto 
telefónico. Os atendimentos presenciais que 
sejam considerados absolutamente inadiáveis, 
só poderão ser realizados com marcação 
prévia, após contacto telefónico; 

 
8. A manutenção em funcionamento pleno dos 

serviços públicos essenciais e de interesse 
geral, integrantes do universo municipal, 
acompanhadas de medidas organizativas e de 
gestão de recursos humanos, privilegiando o 
regime laboral de teletrabalho e condicionando 
o atendimento presencial ao considerado 
indispensável; 

 
 



 

 
N.º 7 

 

 
 

8 de ABRIL 
de 2020 

 
 
 
 

44 

 

9. A continuidade da suspensão da cedência do 
serviço de transportes a todas as entidades 
externas, independentemente de ter já sido 
autorizada, bem como suspender todo o apoio 
logístico e de meios para iniciativas ou 
eventos realizados por entidades externas; 

 
10. A continuidade do encerramento dos 

seguintes parques municipais: Parque 
Municipal do Cabeço de Montachique, Parque 
Urbano de Santa Iria de Azóia e Parque 
Urbano da Quinta dos Remédios. Encerrar, 
igualmente todos os parques infantis; 

 
11. A suspensão, por parte da LouresParque - 

Empresa Municipal de Estacionamento de 
Loures, E.M., da fiscalização do cumprimento 
do pagamento do estacionamento tarifado à 
superfície; 

 
12. A manutenção operacional do Centro de 

Coordenação Operacional Municipal, 
constituído pelas entidades e serviços 
municipais relevantes para a monitorização da 
situação epidemiológica existente, em 
particular na área territorial do concelho de 
Loures; 

 
13. A adoção por parte dos diferentes serviços 

municipais de medidas necessárias à garantia 
dos apoios aos agentes de proteção civil nas 
suas missões de proteção e socorro, 
emergência e outras em que estejam em 
perigo pessoas e bens, sempre que solicitados 
pelo Serviço Municipal de Proteção Civil; 

 
14. A recomendação aos munícipes para que 

contactem preferencialmente, para acesso a 
serviços da Câmara Municipal e dos SIMAR - 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Concelhos de Loures e 
Odivelas, através dos canais digitais/internet, 
telefónicos e plataformas disponíveis nas suas 
páginas oficiais; 

 
15. No âmbito da atividade e gestão urbanística, a 

suspensão, por quarenta e cinco (45) dias 
úteis (a contar da data do presente despacho), 
de todos os prazos previstos no Regime 
Jurídico de Urbanização e Edificação, 
previstos e regulados no DL n.º 555/19, de 16 
de dezembro, na sua redação vigente; 

 
 
 
 
 
 
 
 

16. O reforço do Fundo de Emergência Social e a 
antecipação de transferência de recursos 
financeiros (meses de abril e maio), 
destinadas às Organizações Sociais e 
Associações de Bombeiros, permitindo, deste 
modo, reforçar a capacitação destas 
Instituições e melhorar a sua capacidade 
operacional de apoio às populações do 
concelho; 

 
17. Finalmente, apelar à população do concelho 

de Loures para continuar a adotar 
comportamentos responsáveis face ao risco 
de contágio existente, seguindo 
escrupulosamente as recomendações gerais 
difundidas pelas autoridades de saúde 
competentes, com particular atenção às 
emitidas pela Direção-Geral de Saúde, 
nomeadamente: 

 
a) Seguir as regras de etiqueta respiratória, a 

lavagem das mãos e o distanciamento social 
enquanto ações de precaução de controle da 
infeção e que têm vindo a ser difundidas pelas 
autoridades de saúde; 

 
b) Informar-se e esclarecer-se junto das fontes 

oficiais, recorrendo às páginas das respetivas 
entidades públicas, obtendo desta forma 
informação fidedigna; 

 
c) Recorrendo à linha SNS24 (808 24 24 24) 

enquanto contacto preferencial para obter 
apoio e orientação perante eventuais casos 
suspeitos. 

 
 
As medidas adotadas vigoram pelo período 
temporal estabelecido na renovação da 
declaração de Estado de Emergência (até 17 de 
abril de 2020), sem prejuízo de posterior 
prorrogação em função da evolução da 
situação epidemiológica. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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DESPACHO n.º 164/2020 
 

de 6 de abril de 2020 
 

(registo E/38576/2020, de 7 de abril de 2020) 
 

Implementação de medidas 
excecionais e temporárias 

de resposta à situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus 

SARS-CoV-2 - COVID-19 
Regulamentação da renovação 

do Estado de Emergência 
 

RETIFICAÇÃO 
 

Na sequência da publicação do Decreto n.º 2-
B/2020, de 2 de abril, o Despacho da 
Presidência n.º 163/2020 saiu com uma 
inexatidão no seu último parágrafo que, 
mediante declaração da entidade emitente, se 
torna necessário retificar. 
 
Assim, incorporando as devidas correções e 
inexatidões, republica-se, para os devidos 
efeitos o Despacho da Presidência n.º 
163/2020, já devidamente corrigido. 

 
Na sequência de recomendações anteriores das 
autoridades de saúde do concelho, do Delegado 
de Saúde Coordenador, Chefe dos Serviços de 
Saúde Pública do ACES de Loures e Odivelas e 
da DGS - Direção-Geral de Saúde, foram 
exarados e publicados os Despachos da 
Presidência e do Sr. Vereador Gonçalo Caroço, 
n.ºs 153, 154 e 155 e 160, de, respetivamente, 13, 
16, 17 e 20 de março de 2020, determinando um 
conjunto de medidas adequadas e proporcionais, 
aplicáveis ao território do concelho de Loures, à 
organização e funcionamento dos serviços 
municipais e/ou integrantes do universo do 
Município, correspondendo aos estados de 
contingência e de calamidade, em resposta à 
situação epidemiológica provocada pelo 
coronavírus - SARS-CoV-2 - COVID-19. 
 
Entretanto e como é do conhecimento público, 
verificado o agravamento da situação 
epidemiológica do País, foi “Decretado o Estado 
de Emergência”, por Decreto do Presidente da 
República n.º 14-A/2020, de 18 de março, com 
Autorização da Assembleia da República, através 
da RAR n.º 15-A/2020, de 18 de março, seguido 
da implementação da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 
março, e Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de Março, 
retificado pela Declaração de Retificação n.º 11-
D/2020, de 20 de março, adotando medidas 
excecionais e temporárias de resposta à situação 

em causa e procedendo à regulamentação da 
aplicação do Estado de Emergência. 
 
Seguido da ativação do Plano Municipal de 
Proteção Civil de Loures (1 de abril), na sequência 
do desencadeamento do Plano Distrital de 
Proteção Civil, e tendo em consideração o 
aumento do número de casos de COVI-19 no 
concelho. 
 
Estas medidas vigoraram em todo o território 
nacional com a duração de 15 dias, com início às 
00:00 horas de 19 de março e cessando às 23:59 
horas do dia 2 de abril de 2020, sem prejuízo de 
novas renovações, nos termos da lei. 
 
Não obstante o exemplar comportamento dos 
Portugueses e da população do concelho de 
Loures, no cumprimento destas medidas, e sem 
prejuízo dos efeitos positivos que elas já 
permitiram alcançar no combate à disseminação 
da doença, tornou-se indispensável a sua 
manutenção, e as autoridades de saúde 
determinaram a transição da fase de contenção 
para a fase de mitigação. Significando estas 
medidas que se deve acentuar o nível de 
prevenção, sob pena de o esforço feito até aqui 
ser desperdiçado. 
 
Assim, nos termos constitucionais e legais, foi 
“Renovada a declaração do Estado de 
Emergência”, por Decreto do Presidente da 
República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, com 
Autorização da Assembleia da República, 
através da RAR n.º 22-A/2020, de 2 de abril, 
seguido da execução, através do Decreto n.º 2-
B/2020, de 2 de abril, adotando medidas 
excecionais e temporárias de resposta à 
situação em causa e procedendo à 
regulamentação da renovação do Estado de 
Emergência. 
 
A renovação da declaração do “Estado de 
Emergência” e a implementação de medidas de 
proteção correspondentes, limita-se ao 
estritamente necessário para a adoção das 
referidas medidas e os seus efeitos terminarão 
logo que a normalidade seja retomada. 
 
De todo o modo, esta legislação entretanto 
publicada e em vigor confere ao Governo a às 
Autoridades Públicas um conjunto de poderes 
excecionais que se traduzem em limitações de 
direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, 
da circulação de pessoas, da liberdade de 
iniciativa económica, de estabelecimentos 
abertos, do cumprimento de horários, de 
organização do trabalho, entre outras, no 
reforço da segurança e certeza jurídicas das 
medidas a tomar e na solidariedade 
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institucional dos diferentes níveis da 
Administração do Estado, sem prejuízo de 
outras determinações que a evolução da 
situação venha a determinar. 
 
Assim, ao abrigo da Autonomia Constitucional das 
Autarquias Locais, ínsita nos artigos 6.º e 235.º e 
ss da CRP - Constituição da República 
Portuguesa, e no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro na redação 
vigente, que me foi delegada pela Câmara 
Municipal, e nos termos das competências 
próprias que me são conferidas pelo artigo 35.º, 
n.º 1, alíneas a) e b), e n.º 2, alínea a), bem como 
o artigo 37.º, ambos do mesmo Anexo I da citada 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na redação em 
vigor, determino: 
 
• Enunciar a Síntese do Decreto n.º 2-B/2020, 

de 2 de abril de 2020, aprovado em 
Conselho de Ministros - Renovação do 
Estado de Emergência 

 
A renovação do estado de emergência tem a 
duração de 15 dias, iniciando-se às 00:00 horas 
do dia 3 de abril de 2020 e cessando às 13:59 
horas do dia 17 de abril de 2020, sem prejuízo 
de eventuais novas renovações, nos termos da 
lei. 
 
 
Empresas e serviços abrangidos 
 
Atividades encerradas e atividades suspensas 
ou a laborar de forma diferente 
 
Além de se continuar a estabelecer a 
obrigatoriedade de adoção do regime de 
teletrabalho, independentemente do vínculo 
laboral, sempre que as funções em causa o 
permitam, voltam a definir-se as atividades 
encerradas, as atividades suspensas e as que 
podem continuar a laborar e em que 
condições. 
 
As instalações e estabelecimentos encerrados 
constam do Anexo I do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 
de abril. 
 
As atividades no âmbito do comércio a retalho 
são suspensas. Excetuam-se as que 
disponibilizem bens de primeira necessidade ou 
outros bens considerados essenciais na presente 
conjuntura, e que constam do Anexo II do Decreto 
n.º 2-B/2020, de 2 de abril. 
 
 
 

Esta suspensão não se aplica aos 
estabelecimentos de comércio por grosso nem 
aos estabelecimentos que pretendam manter a 
respetiva atividade exclusivamente para efeitos 
de entrega ao domicílio ou disponibilização 
dos bens à porta do estabelecimento ou ao 
postigo, estando neste caso interdito o acesso ao 
interior do estabelecimento pelo público. 
 
A regra de ocupação máxima indicativa de 0,04 
pessoas por metro quadrado de área é aplicável 
aos estabelecimentos de comércio por grosso e a 
quaisquer mercados e lotas autorizados a 
funcionar. 
 
Todas as atividades que se mantenham em 
laboração ou funcionamento devem respeitar as 
recomendações das autoridades de saúde, 
designadamente em matéria de higiene e de 
distâncias a observar entre as pessoas. 
 
 
Suspensão de atividades no âmbito da 
prestação de serviços 
 
São suspensas as atividades de prestação de 
serviços em estabelecimentos abertos ao público, 
com exceção daquelas que prestem serviços de 
primeira necessidade ou outros serviços 
considerados essenciais na presente conjuntura, 
que constam do Anexo II do Decreto n.º 2-B/2020, 
de 2 de abril. 
 
Os estabelecimentos de restauração e 
similares podem manter a respetiva atividade, se 
os seus titulares assim o decidirem, para efeitos 
exclusivos de confeção destinada a consumo for 
do estabelecimento ou entrega no domicílio, 
diretamente ou através de intermediário. Para 
estes efeitos, ficam dispensados de licença para 
confeção destinada a consumo fora do 
estabelecimento ou entrega no domicílio, e podem 
determinar aos seus trabalhadores a participação 
nas respetivas atividades, ainda que as mesmas 
não integrassem o objeto dos respetivos contratos 
de trabalho. 
 
 
Não estão suspensos os serviços de restauração 
praticados: 
 
• Em cantinas ou refeitórios que se encontrem 

em regular funcionamento; 
 
• Noutras unidades de restauração coletiva 

cujos serviços de restauração sejam 
praticados ao abrigo de um contrato de 
execução continuada. 
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Contratos de arrendamento e outras formas de 
exploração de imóveis 
 
O encerramento de instalações e 
estabelecimentos nos termos desta declaração de 
emergência não pode ser invocado como 
fundamento de resolução, denúncia ou outra 
forma de extinção de contratos de arrendamento 
não habitacional ou de outras formas contratuais 
de exploração de imóveis, nem como fundamento 
de obrigação de desocupação de imóveis em que 
os mesmos se encontrem instalados. 
 
Não se suspendem as atividades de comércio 
eletrónico, nem as atividades de prestação de 
serviços que sejam prestados à distância, sem 
contacto com o público, ou que desenvolvam sua 
atividade através de plataforma eletrónica. 
 
 
Vendedores itinerantes 
 
Relativamente aos vendedores itinerantes, estes 
podem continuar a exercer a sua atividade para 
disponibilização de bens de primeira necessidade 
ou de outros bens considerados essenciais na 
presente conjuntura, nas localidades onde essa 
atividade seja necessária para garantir o acesso a 
bens essenciais pela população. 
 
Os municípios terão de identificar essas 
localidades, depois de a autoridade de saúde de 
nível local territorialmente competente emitir 
parecer favorável e publicar no seu site na 
Internet. 
 
 
Aluguer de veículos de passageiros sem 
condutor 
 
É permitido o exercício da atividade de aluguer de 
veículos de passageiros sem condutor (rent-a-car), 
nas seguintes hipóteses: 
 
• para as deslocações excecionalmente 

autorizadas neste regime de emergência, 
designadamente as deslocações para 
aquisição de bens ou serviços essenciais, 
nomeadamente medicamentos, e a 
deslocações por motivos de saúde ou para 
assistência a outras pessoas; 

 
• para o exercício das atividades de comércio a 

retalho ou de prestação de serviços 
autorizadas ao abrigo deste regime ou em 
diploma posterior; 

 
• para prestação de assistência a condutores e 

veículos avariados, imobilizados ou 
sinistrados; 

• quando os veículos se destinem à prestação 
de serviços públicos essenciais ou sejam 
contratualizados ao abrigo do regime jurídico 
do parque de veículos do Estado. 

 
As empresas que exerçam atividade funerária 
mantêm a sua atividade e realizam os serviços 
fúnebres dos mortos diagnosticados com COVID-
19. 
 
 
Autorizações ou suspensões em casos 
especiais 
 
Não se suspendem as atividades de comércio a 
retalho nem as atividades de prestação de 
serviços situadas ao longo da rede de 
autoestradas, no interior dos aeroportos e nos 
hospitais. 
 
O membro do Governo responsável pela área da 
Economia pode: 
 
• permitir a abertura de algumas instalações ou 

estabelecimentos referidos no Anexo I; 
 
• permitir o exercício de outras atividades de 

comércio a retalho ou de prestação de 
serviços, incluindo a restauração, para além 
das previstas no Anexo II, que venham a 
revelar-se essenciais com o evoluir da 
presente conjuntura; 

 
• impor o exercício de algumas das atividades 

de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços mencionados no Anexo II, caso se 
venha a revelar essencial para assegurar o 
regular abastecimento de bens essenciais à 
população; 

 
• determinar o exercício de comércio a retalho 

por estabelecimentos de comércio por grosso, 
caso se venha a revelar essencial para manter 
a continuidade das cadeias de distribuição de 
produtos aos consumidores; 

 
• limitar ou suspender o exercício das atividades 

de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços previstos no Anexo II, caso o 
respetivo exercício se venha a manifestar 
dispensável ou indesejável no âmbito do 
combate ao contágio e propagação do vírus. 

 
 
Os pequenos estabelecimentos de comércio a 
retalho e aqueles que prestem serviços de 
proximidade podem, excecionalmente, 
requerer à autoridade municipal de proteção 
civil autorização par funcionamento, mediante 
pedido fundamentado. 
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Regras de segurança e higiene 
 
No caso dos estabelecimentos de comércio a 
retalho ou de prestação de serviços que 
mantenham a respetiva atividade, devem ser 
observadas as seguintes regras de segurança e 
higiene: 
 
• nos estabelecimentos em espaço físico, 

devem ser adotadas as medidas que 
assegurem uma distância mínima de dois 
metros entre as pessoas, uma permanência 
pelo tempo estritamente necessário à 
aquisição dos produtos e a proibição de 
consumo de produtos no seu interior; 

 
• a prestação do serviço e o transporte de 

produtos devem ser efetuados mediante o 
respeito das necessárias regras de higiene e 
sanitárias definidas pela Direção-Geral de 
Saúde; 

 
• nos casos em que a atividade em causa 

implique um contacto intenso com objetos 
ou superfícies, como sucede com 
máquinas de vending, terminais de 
pagamento, dispensadores de senhas e 
bilhetes ou veículos alugados, os 
responsáveis pelo espaço ou os operadores 
económicos devem assegurar a desinfeção 
periódica de tais objetos ou superfícies, 
mediante a utilização de produto adequados e 
eficazes no combate à propagação do vírus, 
exceto se ponderosas razões de segurança 
alimentar a tanto obstem. 

 
 
Atendimento prioritário 
 
Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços que mantenham a respetiva 
atividade devem atender com prioridade as 
pessoas sujeitas a um dever especial de 
proteção, bem como profissionais de saúde, 
elementos das forças e serviços de segurança, de 
proteção e socorro, pessoal das forças armadas e 
de prestação de serviços de apoio social. 
 
Os responsáveis pelos estabelecimentos devem 
informar, de forma clara e visível, o direito de 
atendimento prioritário e adotar as medidas 
necessárias a que o mesmo seja efetuado de 
forma organizada e com respeito pelas regras de 
higiene e segurança. 
 
 
 
 
 
 

Livre circulação de mercadorias 
 
As restrições à circulação, incluindo nos 
municípios em que venha a ser determinada uma 
cerca sanitária, não prejudicam a livre circulação 
de mercadorias. 
 
 
Licenças, autorizações ou outros atos 
administrativos 
 
Enquanto vigorar o estado de emergência, as 
licenças, autorizações ou outro tipo de atos 
administrativos mantêm-se válidos 
independentemente do decurso do respetivo 
prazo. 
 
 
Serviços públicos 
 
As lojas de cidadão e Postos de Atendimento aos 
Cidadãos são encerrados, mantendo-se o 
atendimento presencial mediante marcação, na 
rede de balcões dos diferentes serviços, bem 
como a prestação desses serviços através dos 
meios digitais e dos centros de contacto com os 
cidadãos e as empresas. 
 
 
Regime excecional de atividades de apoio 
social 
 
Durante o estado de emergência podem ser 
utilizados os equipamentos sociais que estejam 
aptos a entrar em funcionamento e dotados dos 
equipamentos necessários. 
 
 
Transportes 
 
Os membros do Governo responsáveis pela área 
dos Transportes vão determinar: 
 
• regras que asseguram a manutenção e 

funcionamento de infraestruturas viárias, 
ferroviárias, portuárias e aeroportuárias; 

 
• regra para o setor da aeronáutica civil; 
 
• regras relativas ao transporte de 

mercadorias em todo o território nacional, a 
fim de garantir o respetivo fornecimento; 

 
• o estabelecimento da redução do número 

máximo de passageiros por transporte, 
para um terço do número máximo de lugares 
disponíveis, por forma a garantir a distância 
adequada entre os utentes dos transporte. 
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Agricultura 
 
Vão ser determinadas as medidas necessárias e a 
prática dos atos que, no âmbito específico da sua 
ação, sejam adequados e indispensáveis para 
garantir as condições de normalidade na 
produção, transporte, distribuição e abastecimento 
de bens e serviços agrícolas e pecuários, de 
produtos essenciais à proteção fitossanitária dos 
vegetais, e os essenciais à cadeia agroalimentar, 
incluindo a atividade operacional dos 
aproveitamentos hidroagrícolas, a atividade dos 
laboratórios nacionais de referência e de controlo 
oficiais, a recolha de cadáveres nas explorações 
pecuárias, as certificações e os controlos 
sanitários e fitossanitários, bem como a 
importação de matérias primas e bens 
alimentares. 
 
 
Mar 
 
Vão ser determinadas as medidas necessárias e a 
prática dos atos que, no âmbito específico da sua 
ação, sejam adequados e indispensáveis para 
garantir as condições de normalidade na 
produção, transporte, distribuição e abastecimento 
no âmbito das pesca, aquicultura e transformação. 
 
 
Energia e Ambiente 
 
Vão ser definidas regras que garantam o ciclo 
urbano da água, eletricidade e gás, bem como dos 
derivados de petróleo e gás natural, a recolha e 
tratamento de resíduos sólidos, incluindo as 
derrogações temporárias ao regime geral de 
gestão de resíduos, e a prestação de serviços 
essenciais ligados à conservação da natureza e 
florestas, designadamente a mobilização em 
permanência das equipas de Sapadores 
Florestais, do Corpo Nacional de Agentes 
Florestais e dos Vigilantes da Natureza que 
integram o dispositivo de prevenção e combate a 
incêndios. 
 
 
Limitação extra à circulação entre 9 e 13 de 
abril - Páscoa 
 
Não é permitido aos cidadãos circular para fora 
do concelho de residência habitual. 
 
Exceções: 
 
• motivos de saúde ou por outros motivos de 

urgência imperiosa; 
 
 
 

• os seguintes profissionais no exercício das 
suas funções: profissionais de saúde e outros 
trabalhadores de instituições de saúde e de 
apoio social; agentes de proteção civil, força e 
serviços de segurança, militares e pessoal civil 
das Forças Armadas, inspetores da 
Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica; titulares de cargos políticos; 
magistrados; e lideres dos parceiros sociais. 

 
Estes profissionais devem circular munidos de 
uma declaração da entidade empregadora que 
teste que se encontram, no desempenho das 
respetivas atividades. 
 
• necessária circulação entre as parcelas dos 

concelhos em que haja descontinuidade 
territorial. 

 
 
Não são permitidos os voos comerciais de 
passageiros e para os aeroportos nacionais. 
 
Exceções: 
 
• aterragens de emergência; 
 

• voos humanitários; 
 

• voos para efeitos de repatriamento. 
 
 
Fiscalização e infrações 
 
Colaboração, desobediência e crime de 
propagação de doença 
 
Durante este novo período de vigência do estado 
de emergência, o Governo estabeleceu uma maior 
vigilância e medidas mais restritivas no que 
respeita ao isolamento social e ao confinamento. 
 
Cidadãos e entidades têm o dever de colaboração, 
desde logo no cumprimento de ordens ou 
instruções dos órgãos e agentes de segurança, 
proteção civil e saúde pública, e estão sujeitos a ser 
punidos pelo crime de desobediência por violação 
de algumas das obrigações previstas, nos 
termos do Código Penal e do Regime do Estado 
de Sítio e do Estado de Emergência. 
 
Prevê-se uma limitação à circulação no período da 
Páscoa, o dever especial de proteção de pessoas 
mais velhas ou doentes, o dever geral de 
recolhimento domiciliário, o confinamento 
obrigatório de doentes e pessoas sob vigilância 
ativa, o encerramento de instalações e 
estabelecimentos, a suspensão de atividades no 
âmbito do comércio a retalho no âmbito da 
prestação de serviços, e os termos do 
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funcionamento limitado de atividades como a venda 
itinerante, o rent-a-car, o comércio por grosso e 
mercados, atividade funerária, bem como os 
termos do atendimento em serviços públicos e 
outros. 
 
A desobediência e a resistência às ordens 
legítimas das entidades competentes, em 
violação das regras agora em vigor, são 
sancionadas nos termos da lei penal e as 
respetivas penas são sempre agravadas em um 
terço, nos seus limites mínimo e máximo, nos 
termos da Lei de Bases da Proteção Civil. O crime 
de desobediência, punível no Código Penal com 
prisão até um ano, será punido com prisão até 16 
meses no contexto do estado de emergência. 
 
As autoridades em causa podem ser policiais, 
de saúde e todas as que tenham competências 
para definir aspetos como as regras de segurança 
e higiene, o recolhimento domiciliário, o 
encerramento de estabelecimentos, ou as 
restrições à circulação de pessoas. 
 
O grau de acatamento pela população às obrigações 
é reportado permanentemente ao Ministro da 
Administração Interna, para que o Governo tenha 
informação para avaliar a todo o tempo a situação 
e, eventualmente, aprovar um quadro 
sancionatório por violação do dever especial de 
proteção ou do dever geral de recolhimento 
domiciliário. O ministro recebe também as 
orientações de caráter genérico das autoridades de 
saúde enviadas pelas entidades do Ministério da 
Saúde. 
 
Assim, estão sujeitas a participação pelas forças e 
serviços de segurança e pela polícia municipal, por 
crime de desobediência, as pessoas que violem as 
seguintes obrigações no âmbito deste período do 
estado de emergência: 
 
• limitação à circulação no período da Páscoa; 
 
• encerramento de instalações e 

estabelecimentos; 
 
• suspensão de atividades no âmbito do 

comércio a retalho e da prestação de 
serviços; 

 
• confinamento obrigatório de doentes com 

COVID-19, infetados com SARS-CoV2 e 
pessoas sob vigilância ativa por ordem de 
autoridade de saúde ou outros 
profissionais de saúde. 

 
 
 

As forças e serviços de segurança e a polícia 
municipal estão encarregues de sensibilizar a 
comunidade quanto ao dever geral de 
recolhimento, e aconselhar a não concentração de 
pessoas na via pública, bem como a dispersar as 
concentrações superiores a cinco pessoas (salvo 
se pertencerem ao mesmo agregado familiar), 
bem como recomendar a todos os cidadãos o 
cumprimento do dever geral do recolhimento 
domiciliário. 
 
Cabe-lhes emanar ordens, nomeadamente para 
recolhimento ao respetivo domicílio; tratando-se 
de aplicação das medidas de confinamento 
obrigatório, as autoridades de saúde comunicam-
lhes o local de residência, sendo que estas 
pessoas estão incluídas nas sujeitas a 
participação por crime de desobediência caso não 
cumpram a ordem policial ou da autoridade de 
saúde. 
 
As forças e serviços de segurança e a polícia 
municipal vão fiscalizar em particular o devido 
encerramento de estabelecimentos e a cessação 
das atividades. 
 
As Juntas de Freguesia estão encarregues de 
sinalizar junto das forças de segurança e da 
polícia municipal os estabelecimentos a 
encerrar, para garantir a cessação das atividades 
previstas. 
 
Cabe-lhes também aconselhar a não 
concentração de pessoas na via pública e 
recomendar o cumprimento do dever geral do 
recolhimento domiciliário. 
 
 
Propagação de doença contagiosa 
 
As pessoas que estejam obrigadas a cumprir 
confinamento em estabelecimentos de saúde, no 
domicílio ou noutro local definido pelas 
autoridades de saúde, que violem essa obrigação, 
podem ser acusadas pelo crime de propagação de 
doença contagiosa previsto no Código Penal, 
punível com prisão entre um e oito anos nos casos 
de dolo, ou pena de prisão até três anos ou multa 
nos casos de negligência. 
 
O crime de desobediência é um crime contra a 
autoridade pública; já o crime de propagação de 
doença contagiosa pressupõe que se coloque a 
vida de outros em risco, ou se cause perigo grave 
para a sua integridade física. 
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Chama-se a atenção para o facto de que as 
pessoas sob confinamento obrigatório em casa 
terem de cumprir as regras de segurança e 
higiene ditadas pela Direção-Geral de Saúde 
(DGS) para a fase de mitigação atualmente em 
vigor. 
 
As pessoas com quem o infetado coabite devem 
ficar noutro alojamento; uma medida 
especialmente importante se essas pessoas forem 
mais velhas, com doenças crónicas ou 
vulneráveis. 
 
Estas pessoas são alvo de um dever especial de 
proteção nos termos das regras aplicáveis ao 
estado de emergência em vigor (maiores de 70 
anos, imunodeprimidos e portadores de doença 
crónica considerados de risco pela autoridade de 
saúde, como hipertensos, diabéticos, doentes 
cardiovasculares, portadores de doença 
respiratória crónica e doentes oncológicos) e ainda 
mais protegidos na atual fase de mitigação. 
 
Conforme prevê a DGS, os doentes que não 
tenham as condições de isolamento no domicílio 
que são exigidas devem ser encaminhados pela 
Linha SNS24 para uma Área Dedicada COVID-19 
de um Serviço de Urgência, se outra alternativa 
não estiver definida a nível regional ou local. Das 
condições consideradas necessárias para o 
isolamento domiciliário inclui-se não residir com 
pessoas imunossuprimidas ou grávidas. 
 
Pessoas doentes que estejam em isolamento 
domiciliário obrigatório não podem estar na mesma 
casa, nomeadamente, com doentes oncológicos, 
hipertensos, diabéticos ou doentes 
cardiovasculares. 
 
 
Controlo em matéria laboral 
 
Fiscalização da ACT e proibição de 
despedimentos 
 
Até dia 17 de abril está proibida a cessação de 
contratos de trabalho, seja por iniciativa do 
trabalhador seja do empregador, incluindo de 
profissionais de saúde do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), no âmbito da prorrogação do estado 
de emergência, até aquela data. 
 
Prevê-se também o reforço dos meios e poderes 
da Autoridade para as Condições do Trabalho 
(ACT) cujos inspetores estão autorizados a circular 
para verificar a existência de indícios de 
despedimentos e atuar no sentido de regularizar 
eventuais situações de violação das regras. 
 

Durante a vigência do novo período de estado de 
emergência, os inspetores do trabalho vão estar no 
terreno para fiscalizar incumprimentos às seguintes 
matérias do Código do Trabalho, de forma a reforçar 
os direitos e garantias dos trabalhadores: 
 
- Fundamentos gerais de ilicitude de 

despedimento 
 
(despedimento ilícito por iniciativa do empregador por 
motivos políticos, ideológicos, étnicos ou religiosos, 
motivo justificativo, mas declarado improcedente, 
despedimento não precedido de procedimento, 
despedimento de trabalhadoras grávidas, puérperas 
ou lactantes, despedimento de trabalhador durante 
o gozo de licença parental, despedimento sem 
parecer prévio da CITE) 
 
- Ilicitude de despedimento por facto 

imputável ao trabalhador 
 
(se tiverem decorrido os prazos de exercício do 
poder disciplinar - que prescreve um ano após a 
prática do infração - ou de prescrição da lei penal 
se o facto constituir crime, ou se for incumprido o 
prazo de procedimento disciplinar ou se este for 
inválido) 
 
- Ilicitude de despedimento coletivo 
 
(se o empregador não tiver comunicado a intenção 
de despedir nos termos da lei, ou não tiver 
observado o prazo para decidir o despedimento, 
ou não tiver posto à disposição do trabalhador 
despedido, até ao termo do prazo de aviso prévio, 
a compensação devida e os créditos vencidos ou 
exigíveis) 
 
Sempre que um inspetor do trabalho verifique a 
existência de indícios de um despedimento em 
violação dessas regras lavra um auto e notifica o 
empregador para regularizar a situação. 
 
Com a notificação ao empregador e até à 
regularização da situação do trabalhador, ou ao 
trânsito em julgado da decisão judicial, conforme 
os casos, o contrato de trabalho em causa não 
cessa, mantendo-se todos os direitos das partes, 
nomeadamente o direito à retribuição, bem como 
as inerentes obrigações perante o regime geral de 
segurança social. 
 
Quanto a contratações, enquanto durar este 
período de vigência do estado de emergência, 
está suspensa a possibilidade de cessar: 
 
• contratos individuais de trabalho por 

revogação ou denúncia; 
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• contratos de trabalho em funções públicas 
mediante extinção por acordo, denúncia ou 
exoneração a pedido do trabalhador; 

 
• contratos de trabalho de profissionais de 

saúde vinculados aos serviços e 
estabelecimentos integrados no SNS, 
independentemente da natureza jurídica do 
vínculo, quer por iniciativa do empregador, 
quer por iniciativa do trabalhador, salvo 
situações excecionais devidamente 
fundamentados e autorizadas pelo órgão 
dirigente. Os contratos de trabalho a termo 
destes profissionais que caduquem entre 3 e 
17 de abril consideram-se automática e 
excecionalmente prorrogados até ao termo 
deste estado de emergência e suas eventuais 
renovações; 

 
• contratos de prestação de serviços de 

saúde, quer por iniciativa dos serviços e 
estabelecimentos do SNS quer por iniciativa 
do prestador de serviços, salvo situações 
excecionais, devidamente fundamentadas e 
autorizadas pelo órgão dirigente. 

 
 
Para reforçar os recursos humanos da ACT: 
 
• podem ser requisitados de qualquer outro 

serviço de inspeção geral, inspetores e 
técnicos superiores, com preferência por 
trabalhadores que exercem a sua atividade 
numa área geográfica de até 60 Km do local 
de residência, por despacho do Primeiro-
Ministro e do Ministro do Trabalho; 

 
• é dispensado o acordo do órgão ou serviço 

de origem relativamente a processos de 
mobilidade de inspetores e técnicos superiores 
para a ACT iniciados antes ou após 3 de abril 
de 2020; 

 
• a ACT pode contratar serviços externos 

que auxiliem a execução da sua atividade, ao 
abrigo do regime excecional de contratação 
pública aplicável desde a declaração nacional 
de alerta, que vigora até 9 de abril. 

 
 
• Para além das medidas enunciadas e 

resultantes do Decreto de Renovação do 
Estado de Emergência aprovado pelo 
Conselho de Ministros, determino para o 
território do Concelho de Loures, o 
seguinte: 

 
 
 
 

1. A continuidade da suspensão e cancelamento 
de todos os eventos, entendidos como 
acontecimentos de caráter não regular, com 
aglomerados de pessoas provenientes de 
locais desconhecidos, independentemente do 
número de pessoas; 

 
2. O cancelamento de todos os eventos que 

impliquem ou possam implicar a concentração, 
em espaço fechado, ou ao ar livre e que 
impliquem a concentração de pessoas; 

 
3. A continuidade da suspensão da atividade 

(aulas, treinos e competições) em todas as 
piscinas municipais e pavilhões desportivos; 

 
4. A continuidade da suspensão da atividade nos 

polos da Academia dos Saberes, na Escola de 
Prevenção e Segurança e de todas as ações 
externas de formação e sensibilização pública 
dinamizadas a partir deste equipamento; 

 
5. A continuidade da suspensão da atividade na 

creche municipal, nas bibliotecas, museus e 
galerias municipais e de todas as atividades 
dos mercados de rua; 

 
6. O encerramento dos cemitérios, com exceção 

da realização de funerais e cerimónias 
fúnebres, condicionada a medidas 
organizacionais que evitem aglomerados e 
controlem as distâncias de segurança e dos 
bebedouros públicos; 

 
7. O encerramento de todos os serviços de 

atendimento presencial, incluindo as 
tesourarias, devendo os atendimentos ser 
preferencialmente via online ou por contacto 
telefónico. Os atendimentos presenciais que 
sejam considerados absolutamente inadiáveis, 
só poderão ser realizados com marcação 
prévia, após contacto telefónico; 

 
8. A manutenção em funcionamento pleno dos 

serviços públicos essenciais e de interesse 
geral, integrantes do universo municipal, 
acompanhadas de medidas organizativas e de 
gestão de recursos humanos, privilegiando o 
regime laboral de teletrabalho e condicionando 
o atendimento presencial ao considerado 
indispensável; 

 
9. A continuidade da suspensão da cedência do 

serviço de transportes a todas as entidades 
externas, independentemente de ter já sido 
autorizada, bem como suspender todo o apoio 
logístico e de meios para iniciativas ou 
eventos realizados por entidades externas; 
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10. A continuidade do encerramento dos 
seguintes parques municipais: Parque 
Municipal do Cabeço de Montachique, Parque 
Urbano de Santa Iria de Azóia e Parque 
Urbano da Quinta dos Remédios. Encerrar, 
igualmente todos os parques infantis; 

 
11. A suspensão, por parte da LouresParque - 

Empresa Municipal de Estacionamento de 
Loures, E.M., da fiscalização do cumprimento 
do pagamento do estacionamento tarifado à 
superfície; 

 
12. A manutenção operacional do Centro de 

Coordenação Operacional Municipal, 
constituído pelas entidades e serviços 
municipais relevantes para a monitorização da 
situação epidemiológica existente, em 
particular na área territorial do concelho de 
Loures; 

 
13. A adoção por parte dos diferentes serviços 

municipais de medidas necessárias à garantia 
dos apoios aos agentes de proteção civil nas 
suas missões de proteção e socorro, 
emergência e outras em que estejam em 
perigo pessoas e bens, sempre que solicitados 
pelo Serviço Municipal de Proteção Civil; 

 
14. A recomendação aos munícipes para que 

contactem preferencialmente, para acesso a 
serviços da Câmara Municipal e dos SIMAR - 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Concelhos de Loures e 
Odivelas, através dos canais digitais/internet, 
telefónicos e plataformas disponíveis nas suas 
páginas oficiais; 

 
15. No âmbito da atividade e gestão urbanística, a 

suspensão, por quarenta e cinco (45) dias 
úteis (a contar da data do presente despacho), 
de todos os prazos previstos no Regime 
Jurídico de Urbanização e Edificação, 
previstos e regulados no DL n.º 555/19, de 16 
de dezembro, na sua redação vigente; 

 
16. O reforço do Fundo de Emergência Social e a 

antecipação de transferência de recursos 
financeiros (meses de abril e maio), 
destinadas às Organizações Sociais e 
Associações de Bombeiros, permitindo, deste 
modo, reforçar a capacitação destas 
Instituições e melhorar a sua capacidade 
operacional de apoio às populações do 
concelho; 

 
 
 
 
 

17. Finalmente, apelar à população do concelho 
de Loures para continuar a adotar 
comportamentos responsáveis face ao risco 
de contágio existente, seguindo 
escrupulosamente as recomendações gerais 
difundidas pelas autoridades de saúde 
competentes, com particular atenção às 
emitidas pela Direção-Geral de Saúde, 
nomeadamente: 

 
a) Seguir as regras de etiqueta respiratória, a 

lavagem das mãos e o distanciamento social 
enquanto ações de precaução de controle da 
infeção e que têm vindo a ser difundidas pelas 
autoridades de saúde; 

 
b) Informar-se e esclarecer-se junto das fontes 

oficiais, recorrendo às páginas das respetivas 
entidades públicas, obtendo desta forma 
informação fidedigna; 

 
c) Recorrendo à linha SNS24 (808 24 24 24) 

enquanto contacto preferencial para obter 
apoio e orientação perante eventuais casos 
suspeitos. 

 
 

As medidas adotadas vigoram pelo período 
temporal estabelecido na renovação da 
declaração de Estado de Emergência, 
iniciando-se às 00:00 horas do dia 3 de abril e 
cessando às 23:59 horas do dia 17 de abril de 
2020, sem prejuízo de posterior prorrogação, 
nos termos da lei e em função da evolução da 
situação epidemiológica. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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DESPACHO n.º 165/2020 
 

de 6 de abril de 2020 
 

(registo E/38713/2020, de 7 de abril de 2020) 
 

Tolerância de Ponto - Páscoa 2020 
 

Considerando que: 
 
No passado dia 18 de março de 2020 foi 
declarado o estado de emergência em Portugal, 
através do Despacho n.º 14-A/2020, de 18 de 
março e renovado pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 17-A/2020, de 2 de abril. 
 
A atual situação de emergência de saúde pública 
ocasionada pela epidemia de COVID-19, tornou 
imperiosa a tomada de medidas excecionais e 
temporárias tendo em vista a não propagação da 
referida epidemia. 
 
O artigo 6.º do Decreto n.º 2-B/2020, publicado a 2 
de abril, veio restringir a possibilidade de 
circulação na via pública no período compreendido 
entre as 00H00 do dia 9 de abril e as 24H00 do dia 
13 de abril. 
 
Assim 
 
Determino a concessão de tolerância de ponto, 
durante o período da Páscoa, nos termos da 
competência que me é atribuída pela alínea a) do 
n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, nos próximos dias 9 e 13 de abril de 
2020. 
 
Excetuam-se os trabalhadores dos serviços 
essenciais, que, por deveres de interesse público, 
devam manter-se em funcionamento naquele 
período, considerando-se trabalho suplementar o 
serviço prestado nestes dias. 
 
Os serviços essenciais de atividade municipal de 
apoio ao combate do COVID-19, deverão 
encontrar forma adequada de garantir a prestação 
daqueles serviços. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 

VEREADORES 
 
 

DESPACHO n.º 162/2020 
 

de 2 de abril de 2020 
 

(registo E/37409/2020, de 2 de abril de 2020) 
 

Coronavírus COVID-19 
 

Registo e controlo de assiduidade 
 

Considerando: 
 
- A situação excecional que se vive no momento 

atual decorrente da pandemia COVID-19; 
 
- O teor do Despacho n.º 154/2020, de 16 de 

março; 
 
- A atual realidade do funcionamento dos 

serviços, com prestação de trabalho em 
teletrabalho ou com presença ao serviço; 

 
- A necessidade de adequar a esta situação os 

procedimentos referentes à verificação da 
assiduidade. 

 
 
Determino: 
 
1. A dispensa temporária de registo pontométrico 

para todos os trabalhadores; 
 
2. Que a assiduidade de todos os trabalhadores, 

independentemente da forma de controlo 
utilizada, é comunicada pelos dirigentes das 
respetivas unidades orgânicas e pelos 
coordenadores de gabinetes, através de 
informação onde conste: 

 
a) Identificação da unidade orgânica ou gabinete, 

nome do trabalhador e n.º informático; 
 
b) Indicação sobre se o trabalho foi prestado em 

teletrabalho ou no serviço; 
 
c) Indicação e motivo de situações de ausência 

ao serviço. 
 
 
3. A informação é enviada por e-mail, 

impreterivelmente até ao dia 3 de cada mês, 
para sadm@cm-loures.pt; 
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4. O presente despacho produz efeitos a partir 
de 18 de março de 2020. 

 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
PLANEAMENTO 

FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO 

 
de 2 de abril de 2020 

 
(registo E/37432/2020, de 6 de abril de 2020) 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância 
datado de 3 de abril de 2020, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro 

e Aprovisionamento 
 

Assunto: Proposta de procedimentos a adotar 
aquando do desenvolvimento de 
procedimentos pré-contratuais no âmbito da 
Lei do Orçamento de Estado para 2020 (LOE 
2020) 
 
I- Regra geral 
 
Os encargos globais com contratos de aquisição 
de serviços não podem ultrapassar os encargos 
globais pagos em 2019. Assim como os valores 
pagos por contratos de aquisição de serviços que 
em 2020 venham a renovar-se ou a celebrar-se 
com idêntico objeto de contrato vigente em 2019 
não podem ultrapassar na sua globalidade o 
montante pago em 2019. 
 
II- Contratos de aquisição de serviços 
 
Nos termos do disposto no artigo 68.º da LOE 
2020, os contratos de aquisição de serviços que 
em 2020 venham a renovar-se ou a celebrar-se 
com idêntico objeto de contrato vigente em 2019, 
não podem ultrapassar: 

i. os valores gastos em 2019, considerando o 
valor total agregado dos contratos, sempre 
que a mesma entidade adjudicatária preste 
mais do que um serviço ao Município de 
Loures; ou 

 
ii. o preço unitário, caso o mesmo seja 

aritmeticamente determinável ou tenha servido 
de base ao cálculo dos gastos em 2019. 

 
Não se encontram abrangidos pelo disposto no 
ponto anterior: 
 
• A celebração ou a renovação de contratos de 

aquisição de serviços essenciais como por 
exemplo: Serviço de fornecimento de água, 
energia elétrica, gás natural e gases de 
petróleo liquefeitos canalizados; Serviço de 
comunicações eletrónicas; Serviços postais; 
Serviço de recolha e tratamento de águas 
residuais; Serviços de gestão de resíduos 
sólidos urbanos e Serviço de transporte de 
passageiros. 

 
• A celebração ou a renovação de contratos 

mistos cujo tipo contratual preponderante não 
seja o da aquisição de serviços ou em que o 
serviço assuma um caráter acessório da 
disponibilização de um bem. 

 
• A celebração de contratos de aquisição de 

serviços ao abrigo de acordo quadro ou de 
procedimento pré-contratual que lhe suceda 
com fundamento na deserção ou 
incumprimento contratual, desde que os 
preços base sejam os estabelecidos no 
acordo-quadro. 

 
• A celebração de contratos de aquisição de 

serviços ao abrigo de procedimento do tipo 
concurso público e cujos valores base tenham 
ficado estabelecidos através de portaria de 
extensão de encargos. 

 
• A celebração ou renovação de contratos de 

aquisição de serviços entre si por órgãos ou 
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação 
do n.º 2. 

 
• Os contratos de aquisição de serviços para a 

execução de projetos ou atividades que sejam 
objeto de cofinanciamento no âmbito dos FEEI 
ou de outros fundos de apoio aos 
investimentos inscritos no orçamento da União 
Europeia e no âmbito do MFEEE. 
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• Os contratos de aquisição de serviços 
relativos a projetos e serviços de informática 
para a implementação do Sistema de 
Normalização Contabilística para as 
Administrações Públicas (SNC-AP). 

 
• As novas competências das autarquias locais 

e das entidades intermunicipais no âmbito do 
processo de descentralização. 

 
Exceção: 
 
Em situações prévia e devidamente 
fundamentadas pelos serviços competentes, o 
órgão da autarquia local com competência para 
contratar, em função do valor do contrato, pode 
autorizar a dispensa do disposto no n.º 1 do artigo 
68.º da LOE 2020, ou seja, autorizar que os 
contratos ultrapassem os valores gastos com os 
contratos de 2019. 
 
O órgão competente para autorizar, previamente, 
o aumento dos valores gastos será o Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Loures caso o 
valor a gastar seja até 149.639,00 E. Nos casos 
em que o valor a gastar seja superior a 149.639,00 
E, o órgão competente para a autorização será a 
própria Câmara Municipal de Loures, nos termos 
previstos no art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, repristinado pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 de 
abril. 
 
 
III- Estudos, pareceres, projetos e 

consultadoria de organização e apoio à 
gestão 

 
Nos termos do artigo 66.º da LOE 2020, as 
necessidades de aquisição de serviços para 
estudos, pareceres, projetos e consultadoria 
deverão ser satisfeitas por via dos recursos 
próprios do Município de Loures. 
 
A decisão de contratar os serviços anteriormente 
referidos, assim como a renovação dos contratos 
em vigor cujo objeto contratual corresponda aos 
serviços anteriormente descritos, apenas pode ser 
tomada pelo órgão competente para a decisão de 
contratar. Tal decisão possui caráter excecional e 
deverá ser devidamente fundamentada pelo 
serviço competente. Ademais, os serviços deverão 
demonstrar a impossibilidade de satisfação das 
necessidades por via dos recursos próprios do 
Município de Loures. 
 
Alerta-se desde já que os atos praticados em 
violação do anteriormente exposto são nulos. 
 
 

IV- Aquisição de serviços na modalidade de 
avença e de tarefa 

 
A celebração e a renovação de contratos de 
aquisição de serviços para o exercício de funções 
públicas na modalidade de tarefa ou de avença 
pelo Município de Loures carecem de parecer 
prévio vinculativo do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Loures. 
 
O parecer acima referido depende de dois 
aspetos: 
 
1. Da verificação do caráter não subordinado da 

prestação de trabalho, para a qual se revele 
inconveniente o recurso a qualquer 
modalidade de vínculo de emprego público 

 
e 
 
2. Da emissão de declaração de cabimento 

orçamental pelo serviço requerente. 
 
Alerta-se desde já que os atos praticados em 
violação do anteriormente exposto são nulos. 
 
 
 
V- Conclusões em função das regras 

previstas na LOE 
 
1. A regra geral dita que os contratos de 

aquisição de serviços que venham a celebrar-
se ou a renovar-se em 2020 não podem 
ultrapassar os valores gastos com idêntico 
objeto em 2019. 

 
2. Excecionalmente, caso se verifique o aumento 

dos valores mencionados anteriormente, o 
mesmo poderá ser autorizado previamente 
pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Loures, ou pela própria Câmara Municipal de 
Loures, desde que o Serviço Requisitante 
fundamente o respetivo aumento. 

 
3. No caso de estudos, pareceres, projetos e 

consultadoria de organização e apoio à 
gestão, a decisão de contratar, assim como a 
renovação dos contratos em vigor apenas 
pode ser tomada pelo órgão competente para 
a decisão de contratar, excecionalmente e 
devidamente fundamentada pelo serviço 
competente. Devendo ainda ser demonstrada 
a impossibilidade de satisfação das 
necessidades por via dos recursos próprios do 
Município de Loures. 

 
 
 
 



 

 
N.º 7 

 

 
 

8 de ABRIL 
de 2020 

 
 
 
 

57 

 

4. A celebração e a renovação de contratos de 
aquisição de serviços para o exercício de 
funções públicas na modalidade de tarefa ou 
de avença pelo Município de Loures carecem 
de parecer prévio vinculativo do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de Loures, parecer esse 
que depende: 

 
a. Da verificação do caráter não subordinado da 

prestação de trabalho, para a qual se revele 
inconveniente o recurso a qualquer 
modalidade de vínculo de emprego público. 

 
b. Da emissão de declaração de cabimento 

orçamental pelo serviço requerente. 
 
 
 
VI- Proposta de procedimentos a adotar em 

função das conclusões supra 
 
1. Nos pedidos de aquisição de serviços deverá 

o Serviço Requisitante indicar na informação 
de serviço se os valores do serviço contratar 
ou a renovar ultrapassam os valores gastos 
com contratos com idêntico objeto em 2019. 

 
2. Caso esses valores sejam ultrapassados o 

serviço deve remeter ainda à DCA, para 
efeitos de instrução do processo, a 
fundamentação para tal facto assim como 
autorização para o efeito do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Loures ou da Câmara 
Municipal de Loures, conforme a competência 
seja de um ou de outro, sob pena de 
devolução do processo até que tal informação 
seja remetida. 

 
3. No caso dos estudos, pareceres, projetos e 

consultadoria de organização e apoio à 
gestão, a decisão de contratar, assim como a 
renovação dos contratos em vigor terá um 
caráter excecional e a fundamentação para o 
efeito deve ser remetida pelo Serviço 
Requisitante à DCA acompanhada da 
demonstração da impossibilidade de 
satisfação da necessidades por via dos 
recursos próprios do Município de Loures. 
Para o efeito não bastará a mera menção a 
essa impossibilidade, devendo o Serviço 
Requisitante identificar os factos concretos 
que fundamentam. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Quando esteja em causa a celebração e a 
renovação de contratos de aquisição de 
serviços para o exercício de funções públicas 
na modalidade de tarefa ou de avença deve o 
Serviço Requisitante remeter à DCA a 
informação de serviço, conjuntamente com o 
parecer do Departamento de Recursos 
Humanos quanto à verificação do caráter não 
subordinado da prestação de trabalho, após 
aprovação pelo órgão competente para 
contratar. Posteriormente a DCA solicita o 
parecer prévio vinculativo do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Loures. 

 
 
O que se coloca a consideração superior. 

 
As juristas 

 
(a) Tânia Brazão Silva 

(a) Vanessa Rodrigues Freitas 
 
 
 
 

 

 
 

EDUCAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 47/DE/ASS 

 
de 6 de abril de2020 

 
(registo E/38392/2020, de 6 de abril de 2020) 

 
Substituição em período de ausência 

 
Considerando a ausência da chefe da Divisão de 
Intervenção e Planeamento Educativo (DIPE), e a 
necessidade de assegurar o regular 
funcionamento da referida Divisão, determino que 
as competências que lhe foram subdelegadas pela 
signatária, através do Despacho n.º 116/2020, 
sejam asseguradas pela técnica superior Cristina 
Maria de Almeida Lucas, no período de 25 de 
março a 24 de abril de 2020. 

 
 

A Diretora do Departamento de Educação 
 

(a) Ana Santos Silva 
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PROTEÇÃO CIVIL 

 
 

 
 

DESPACHO 
 

Considerando que: 
 
a) A Comissão Municipal de Proteção Civil 

realizou uma primeira reunião no dia 13 de 
março de 2020, pelas 14H30, com o objetivo 
de efetuar a análise da situação da epidemia 
COVID-19, na área territorial do Concelho de 
Loures, debruçando-se sobre as medidas já 
tomadas e outras que se encontravam em 
curso de execução; 

 
b) O Despacho de suas Excelências o Ministro 

da Administração Interna e a Ministra da 
Saúde, que declarou a Situação de Alerta, no 
âmbito da Lei de Bases da Proteção Civil, Lei 
n.º 27/2006, de 03 de julho, na sua redação 
atual (Lei n.º 80/2015, de 3 de agosto), a 
vigorar desde o dia 13 de março de 2020; 

 
c) O Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 

que estabelece medidas excecionais e 
temporárias relativas à situação 
epidemiológica do novo Coronavírus (COVID-
19), ratificado pela Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 
março, a Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 10-A/2020, de 13 de março, que aprova um 
conjunto de medidas relativas à situação 
epidemiológica do novo Coronavírus (COVID-
19); 

 
d) O Decreto do Presidente da República, n.º 

14_A/2020, de 18 de março, que declara o 
Estado de Emergência, com fundamento na 
verificação de uma situação de calamidade 
pública, e a Resolução da Assembleia da 
República, n.º 15-A/2020, de18 de março, que 
autoriza a Declaração do Estado de 
Emergência; 

 
 
 
 
 

e) A Comissão Municipal de Proteção Civil de 
Loures, com a participação de um núcleo mais 
restrito, realizou uma segunda reunião no dia 
23 de março, pelas 16H30, para voltar a 
analisar a situação da epidemia COVID-19, na 
área territorial do Concelho de Loures, e 
também para concluir sobre a necessidade de 
ativar desde logo o Plano Municipal de 
Emergência de Proteção Civil, tendo-se 
considerado, face aos elementos disponíveis, 
pela sua não ativação; 

 
f) A evolução dos casos confirmados no 

concelho de Loures tem vindo a aumentar, 
registando mais de oito dezenas de casos, 
segundo os dados disponíveis no Relatório de 
Situação Epidemiológica em Portugal, 
disponibilizado na página da Direção-Geral da 
Saúde no dia de hoje, 31 de março de 2020; 

 
g) A necessidade de elevar os aspetos da 

coordenação política através da Comissão 
Municipal de Proteção Civil, e da coordenação 
institucional no âmbito do Centro de 
Coordenação Operacional Municipal; 

 
h) O reforço da gestão criteriosa dos meios e 

recursos disponíveis na área do concelho, 
satisfazendo necessidades quer das 
autoridades locais de saúde quer das próprias 
populações e outras entidades, 
nomeadamente do setor social; 

 
i) O Plano Distrital de Emergência de Proteção 

Civil está ativado desde as 00H00 do dia 30 
de março de 2020, para todo o território do 
Distrito. 

 
 
Assim concluiu-se: 
 
1- Sendo competência do Presidente da Câmara, 

nos termos do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-
Lei n.º 44/2019, de 1 de abril, ativar e 
desativar o Plano Municipal de Emergência de 
Proteção Civil, ouvida sempre que possível a 
Comissão Municipal de Proteção Civil de 
Loures; 

 
2- Consultados que foram, por correio eletrónico, 

datado de 30 de março de 2020, com horário 
de envio 15H27, os membros da Comissão 
Municipal de Proteção Civil de Loures, nos 
termos do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 
44/2019,de 1 de abril, no sentido de se 
manifestarem quanto à ativação do Plano 
Municipal de Proteção Civil de Loures, não 
tendo sido recolhidas opiniões que obstem à 
sua concretização; 
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3- Ativa-se o Plano Municipal de Proteção Civil 
de Loures, a partir das 00H00 do dia 01 de 
abril de 2020, por tempo indeterminado, para a 
totalidade do concelho de Loures e enquanto 
durar o surto pandémico COVID-19; 

 
4- Identificar os representantes das diferentes 

entidades junto do Centro de Coordenação 
Operacional Municipal (CCOM): 

 
• O Presidente da Comissão Municipal de 

Proteção Civil 
 
• O Coordenador Municipal de Proteção Civil 
 
• O Comandante do Destacamento Territorial de 

Vila Franca de Xira da GNR 
 
• O Comandante da Divisão Policial de Loures 

da PSP 
 
• O Delegado de Saúde do Concelho 
 
• O Diretor do Agrupamento de Centros de 

Saúde Loures Odivelas 
 
• Os Comandantes dos sete Corpos de 

Bombeiros do Concelho 
 
• A Chefe do Setor Territorial de 

Loures/Odivelas do Instituto de Segurança 
Social 

 
• O Representante das Juntas de Freguesia 

indicado pela Assembleia Municipal 
 
• A Coordenadora do Plano de Contingência da 

Câmara Municipal de Loures 
 
 
5- Os membros representados no CCOM farão 

chegar diariamente ao Serviço Municipal de 
Proteção Civil de Loures, até às 11H00, a 
informação que considerem relevante para 
integrar o relatório de situação diário; 

 
6- Por princípio, não haverá lugar a reuniões 

presenciais. Se a situação impuser essa 
necessidade, ela ficará restrita aos membros 
cuja presença seja imprescindível e pelo 
período de tempo estritamente necessário 
para o efeito; 

 
7- Que da presente deliberação seja dado 

conhecimento público através dos meios de 
divulgação próprios do município, ao 
Comando Distrital de Operações de Socorro 
de Lisboa e aos municípios adjacentes ao 
concelho de Loures. 

 

Loures, 31 de março de 2020 
 

O Presidente 
da Comissão Municipal de Proteção Civil 

de Loures 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 5349/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de quatro postos de trabalho 

de técnico superior, 
na área de formação 

de serviço e política social 
Contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado 
 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de fevereiro com Teresa Sofia de Almeida 
Zambujo Rebelo e 01 março de 2020, com Inês 
Margarida Pereira Ventura e Marta Marques Faria, 
na categoria de Técnico Superior da carreira geral 
de Técnico Superior, na 2.ª posição remuneratória 
e nível remuneratório 15 da Tabela Remuneratória 
Única, no seguimento do Aviso n.º 14629/2017, 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
233, de 05 de dezembro de 2017, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 

 
2 de março de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 63, de 30 de março de 2020] 
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AVISO n.º 5445/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho 

de técnico superior, 
na área de formação 

de engenharia florestal e recursos naturais 
Contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado 
 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de março de 2020 com Patrícia Cristina Fernandes 
Pécurto, na categoria de Técnico Superior da 
carreira geral de Técnico Superior, na 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 15 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
14629/2017, publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 233, de 05 de dezembro de 2017, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 

 
2 de março de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 64, de 31 de março de 2020] 

 
 
 

AVISO n.º 5446/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho 

de técnico superior, 
na área de formação 

de Engenharia do Ambiente ou Ecologia 
Contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado 
 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de março de 2020, com Andreia Sofia Beato 
Rocha, na categoria de Técnico Superior da 
carreira geral de Técnico Superior, na 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 15 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
14629/2017, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 233, de 05 de dezembro de 2017, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 

2 de março de 2020. 
 

O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 64, de 31 de março de 2020] 
 
 
 
 

AVISO n.º 5661/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para a carreira/categoria 

de assistente operacional 
na área profissional de lubrificador 

 
Lista unitária de ordenação final homologada 

 
Para efeitos do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 
28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
notificam-se os candidatos ao Procedimento 
Concursal Comum para ocupação de um posto de 
trabalho da carreira/categoria de Assistente 
Operacional, na área profissional de Lubrificador, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
148, de 05 de agosto de 2019, através do Aviso 
n.º 12441/2019 - referência 4, da homologação da 
lista unitária de ordenação final, por despacho do 
Sr. Vereador dos Recursos Humanos de 10 de 
março de 2020, que se encontra afixada nas 
instalações do Departamento dos Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de Loures, sita na 
Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7 em Loures, e 
disponibilizada na sua página eletrónica. 

 
13 de fevereiro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 66, de 2 de abril de 2020] 
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AVISO n.º 5662/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de 18 postos de trabalho 

da carreira/categoria de assistente técnico 
 

Lista unitária de ordenação final homologada 
 

Para efeitos do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 
28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
notificam-se os candidatos ao Procedimento 
Concursal Comum para ocupação de dezoito 
postos de trabalho da carreira/categoria de 
Assistente Técnico, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 159, de 21 de agosto de 
2019, através do Aviso n.º 13196/2019, da 
homologação da lista unitária de ordenação final, 
por despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos de 05 de março de 2020, que se 
encontra afixada nas instalações do Departamento 
dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures, sita na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7 
em Loures, e disponibilizada na sua página 
eletrónica. 

 
6 de março de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 66, de 2 de abril de 2020] 

 
 
 
 

AVISO n.º 5663/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para a carreira/categoria 

de assistente operacional 
na área profissional de coveiro 

 
Lista unitária de ordenação final homologada 

 
Para efeitos do disposto nos n.os4 e 5 do artigo 
28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
notificam-se os candidatos ao Procedimento 
Concursal Comum para ocupação de um posto de 
trabalho da carreira/categoria de Assistente 
Operacional, na área profissional de Coveiro, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, N.º 
136, de 18 de julho de 2019, através do Aviso n.º 
11713/2019, da homologação da lista unitária de 
ordenação final, por despacho do Sr. Vereador 
dos Recursos Humanos de 10 de março de 2020, 

que se encontra afixada nas instalações do 
Departamento dos Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Loures, sita na Rua Dr. Manuel de 
Arriaga, n.º 7 em Loures, e disponibilizada na sua 
página eletrónica. 

 
13 de março de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 66, de 2 de abril de 2020] 

 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
 

n.º 3726/2020 
 

Aquisição de hardware 
para virtualização 

de 200 postos de trabalho 
nos diversos serviços do Município, 

com serviços de instalação 
e outros serviços conexos 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento 
Endereço: Rua do Funchal 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT17 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 
Designação do contrato: Aquisição de hardware 
para virtualização de 200 postos de trabalho nos 
diversos serviços do Município, com serviços de 
instalação e outros serviços conexos 
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Descrição sucinta do objeto do contrato: Aquisição 
de hardware para virtualização de 200 postos de 
trabalho nos diversos serviços do Município, com 
serviços de instalação e outros serviços conexos 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 136000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 30210000 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: 52395/DCA/2020 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras: Não 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Anos 
3 anos 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional 
 
Não 
 
7.2 - Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
 
 
 

8 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 - Consulta das peças do concurso 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: As 
peças do concurso público são integralmente 
disponibilizadas na plataforma eletrónica de 
contratação pública VORTALnext 
Endereço desse serviço: Rua do Funchal 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
8.2 - Fornecimento das peças do concurso, 
apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante:  
Vortal (https://community.vortal.biz/sts/Login) 
 
9 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS  
 
Até às 18:00 do 9.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio  
 
10 - PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER 
AS RESPETIVAS PROPOSTAS 
 
66 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Sim 
Critério relativo à qualidade 
Nome: qualidade 
Ponderação: 0 % 
Critério relativo ao custo 
Nome: Preço 
Ponderação: 100 % 
 
12 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO:  
 
Não 
 
13 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
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14 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2020/04/07 
 
15 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 
DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO 
JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA:  
 
Não 
 
16 - OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Bernardino José Torrão Soares 
Cargo: Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 69, de 7 de abril de 2020] 

 
 
 



 

 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 157/2020 
 
 

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO 
para início e tipo de procedimento 

e designação do Gestor do Contrato 
 
 
 

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 
 

no âmbito de procedimento de contratação excluída 
nos termos do disposto no Código dos Contratos Públicos 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro 
 
 





















 

 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 158/2020 
 
 

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO 
para início e tipo de procedimento, 

nomeação do Júri 
e designação do Gestor do Contrato 

 
 
 











 

 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 163/2020 
 
 
 

4.ª Alteração Permutativa 
 

ao Orçamento de 2020 e Opções do Plano 2020-2023 











































 

 
 
 
 

DIPLOMAS LEGAIS 
 
 
 

Situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 

e doença COVID-19 



N.º 66 2 de abril de 2020 Pág. 31-(2)

Diário da República, 1.ª série

 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020

de 2 de abril

Sumário: Renova a declaração de estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 
situação de calamidade pública.

Na sequência da qualificação pela Organização Mundial de Saúde da emergência de saúde 
pública ocasionada pela doença COVID -19 como uma pandemia internacional, constituindo uma 
calamidade pública, o Presidente da República declarou, no passado dia 18 de março, o estado 
de emergência.

Em execução da declaração do estado de emergência, o Governo aprovou o Decreto 
n.º 2 -A/2020, de 20 de março, o qual contém um conjunto de medidas com o objetivo de conter a 
transmissão da doença e, bem assim, proteger os cidadãos e garantir a capacidade de resposta 
do Serviço Nacional de Saúde e das cadeias de abastecimento de bens essenciais, regulando 
o funcionamento das empresas e a circulação de pessoas num contexto de calamidade pública.

A adoção destas medidas pelo Governo teve em conta a situação existente no momento da sua 
aprovação, assentando num juízo de estrita proporcionalidade, como impõem a Constituição e a lei, 
limitando -se ao indispensável para salvaguardar a saúde pública e o funcionamento da economia, 
designadamente no que respeita ao abastecimento de bens essenciais aos cidadãos.

Adicionalmente ao referido Decreto do Governo, foram aprovados pela Assembleia da Repú-
blica e pelo Governo um conjunto de diplomas legislativos com o propósito de apoiar os cidadãos 
e as empresas no esforço coletivo de contenção, tendo estes merecido promulgação imediata do 
Presidente da República.

Não obstante o exemplar comportamento dos Portugueses no cumprimento destas medidas, 
bem como a aceitação e apoio que mereceu a declaração do estado de emergência, e sem prejuí zo 
dos efeitos positivos que elas já permitiram alcançar no combate à disseminação da doença, torna-
-se indispensável a sua manutenção.

A obtenção destes efeitos foi possível através de uma suspensão muito limitada de direitos, 
sem necessidade de obliteração do direito à liberdade individual, bastando para tanto as restrições 
no direito à circulação e sem que, na maioria dos casos, tenha havido necessidade de recurso a 
sanções de natureza criminal para assegurar o seu cumprimento.

As autoridades de saúde determinaram a transição da fase de contenção para a fase de 
mitigação. Tal significa, naturalmente, que se deve acentuar o nível de prevenção, sob pena de o 
esforço feito até aqui ser desperdiçado.

Os efeitos ainda iniciais das medidas adotadas confirmam o acerto da estratégia seguida e 
aconselham a sua manutenção.

Tal é tanto mais evidente quanto se aproxima o tempo da Páscoa, época tradicional de en-
contro de famílias e de circulação internacional. É essencial para o sucesso da estratégia traçada 
e conduzida até aqui que este tempo não conduza ao aumento de contactos entre pessoas e, 
consequentemente, de infeções.

Com efeito, a nossa preocupação deve continuar até ao fim de um processo que todos sabe-
mos que será longo.

Para isso considera o Presidente da República, à semelhança do que ocorreu no dia 18 de 
março, indispensável a renovação da declaração do estado de emergência, com o aditamento de 
matérias respeitantes à proteção do emprego, ao controlo de preços, ao apoio a idosos em lares 
ou domiciliário, ao ensino e à adoção de medidas urgentes para proteção dos cidadãos privados de 
liberdade, especialmente vulneráveis à doença COVID -19, de harmonia com a exortação contida 
na mensagem da Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, de 25 de março.

Nestes termos, o Presidente da República decreta, nos termos dos artigos 19.º, 134.º, alínea d), 
e 138.º da Constituição e da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, 
de 30 de novembro, e pela Lei Orgânica n.º 1/2012, de 11 de maio, ouvido o Governo e obtida 
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a necessária autorização da Assembleia da República, através da Resolução da Assembleia da 
República n.º 22 -A/2020, de 2 de abril, o seguinte:

1.º

É renovada a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 
continuada situação de calamidade pública.

2.º

A declaração do estado de emergência abrange todo o território nacional.

3.º

A renovação do estado de emergência tem a duração de 15 dias, iniciando -se às 0:00 horas 
do dia 3 de abril de 2020 e cessando às 23:59 horas do dia 17 de abril de 2020, sem prejuízo de 
eventuais novas renovações, nos termos da lei.

4.º

Fica parcialmente suspenso o exercício dos seguintes direitos:

a) Direito de deslocação e fixação em qualquer parte do território nacional: podem ser impostas 
pelas autoridades públicas competentes as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio 
e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, incluindo o confinamento compulsivo 
no domicílio, em estabelecimento de saúde ou noutro local definido pelas autoridades competen-
tes, o estabelecimento de cercas sanitárias, assim como, na medida do estritamente necessário 
e de forma proporcional, a interdição das deslocações e da permanência na via pública que não 
sejam justificadas, designadamente pelo desempenho de atividades profissionais, pela obtenção 
de cuidados de saúde, pela assistência a terceiros, pela produção e pelo abastecimento de bens 
e serviços e por outras razões ponderosas, cabendo ao Governo, nesta eventualidade, especificar 
as situações e finalidades em que a liberdade de circulação individual, preferencialmente desa-
companhada, se mantém;

b) Propriedade e iniciativa económica privada: pode ser requisitada pelas autoridades públicas 
competentes a prestação de quaisquer serviços e a utilização de bens móveis e imóveis, de unidades 
de prestação de cuidados de saúde, de estabelecimentos comerciais e industriais, de empresas 
e outras unidades produtivas, assim como pode ser determinada a obrigatoriedade de abertura, 
laboração e funcionamento de empresas, serviços, estabelecimentos e meios de produção ou o 
seu encerramento e impostas outras limitações ou modificações à respetiva atividade, incluindo 
limitações aos despedimentos, alterações à quantidade, natureza ou preço dos bens produzidos 
e comercializados ou aos respetivos procedimentos e circuitos de distribuição e comercialização, 
designadamente para efeitos de aquisição centralizada, por ajuste direto, com caráter prioritário ou 
em exclusivo, de estoques ou da produção nacional de certos bens essenciais, bem como altera-
ções ao regime de funcionamento de empresas, estabelecimentos e unidades produtivas; podem 
ser adotadas medidas de controlo de preços e combate à especulação ou ao açambarcamento de 
determinados produtos ou materiais; podem ser temporariamente modificados os termos e condições 
de contratos de execução duradoura ou dispensada a exigibilidade de determinadas prestações, 
bem como limitado o direito à reposição do equilíbrio financeiro de concessões em virtude de uma 
quebra na respetiva utilização decorrente das medidas adotadas no quadro do estado de emer-
gência; pode ser reduzida ou diferida, sem penalização, a perceção de rendas, juros, dividendos 
e outros rendimentos prediais ou de capital.

c) Direitos dos trabalhadores: pode ser determinado pelas autoridades públicas competentes 
que quaisquer colaboradores de entidades públicas, privadas ou do setor social, independente-
mente do tipo de vínculo, se apresentem ao serviço e, se necessário, passem a desempenhar 
funções em local diverso, em entidade diversa e em condições e horários de trabalho diversos dos 
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que correspondem ao vínculo existente, designadamente no caso de trabalhadores dos setores 
da saúde, proteção civil, segurança e defesa e ainda de outras atividades necessárias ao trata-
mento de doentes, ao apoio a populações vulneráveis, pessoas idosas, pessoas com deficiência, 
crianças e jovens em risco, em estruturas residenciais, apoio domiciliário ou de rua, à prevenção 
e combate à propagação da epidemia, à produção, distribuição e abastecimento de bens e servi-
ços essenciais, ao funcionamento de setores vitais da economia, à operacionalidade de redes e 
infraestruturas críticas e à manutenção da ordem pública e do Estado de Direito democrático, po-
dendo ser limitada a possibilidade de cessação das respetivas relações laborais ou de cumulação 
de funções entre o setor público e o setor privado. Pode ser alargado e simplificado o regime de 
redução temporária do período normal de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho por facto 
respeitante ao empregador. Fica suspenso o direito das comissões de trabalhadores, associações 
sindicais e associações de empregadores de participação na elaboração da legislação do trabalho, 
na medida em que o exercício de tal direito possa representar demora na entrada em vigor de me-
didas legislativas urgentes para os efeitos previstos neste Decreto. Fica suspenso o exercício do 
direito à greve na medida em que possa comprometer o funcionamento de infraestruturas críticas, 
de unidades de prestação de cuidados de saúde e de serviços públicos essenciais, bem como 
em setores económicos vitais para a produção, abastecimento e fornecimento de bens e serviços 
essenciais à população;

d) Circulação internacional: podem ser estabelecidos pelas autoridades públicas competen-
tes, em articulação com as autoridades europeias e em estrito respeito pelos Tratados da União 
Europeia, controlos fronteiriços de pessoas e bens, incluindo controlos sanitários e fitossanitários 
em portos e aeroportos, com a finalidade de impedir a entrada em território nacional ou de con-
dicionar essa entrada à observância das condições necessárias a evitar o risco de propagação 
da epidemia ou de sobrecarga dos recursos afetos ao seu combate, designadamente impondo o 
confinamento compulsivo de pessoas em local definido pelas autoridades competentes. Podem 
igualmente ser tomadas as medidas necessárias a assegurar a circulação internacional de bens 
e serviços essenciais;

e) Direito de reunião e de manifestação: podem ser impostas pelas autoridades públicas com-
petentes, com base na posição da Autoridade de Saúde Nacional, as restrições necessárias para 
reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, incluindo a 
limitação ou proibição de realização de reuniões ou manifestações que, pelo número de pessoas 
envolvidas, potenciem a transmissão do novo coronavírus;

f) Liberdade de culto, na sua dimensão coletiva: podem ser impostas pelas autoridades públi-
cas competentes as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas 
de prevenção e combate à epidemia, incluindo a limitação ou proibição de realização de celebra-
ções de cariz religioso e de outros eventos de culto que impliquem uma aglomeração de pessoas;

g) Liberdade de aprender e ensinar: podem ser impostas pelas autoridades públicas compe-
tentes as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de pre-
venção e combate à epidemia, incluindo a proibição ou limitação de aulas presenciais, a imposição 
do ensino à distância por meios telemáticos (com recurso à internet ou à televisão), o adiamento 
ou prolongamento de períodos letivos, o ajustamento de métodos de avaliação e a suspensão ou 
recalendarização de provas de exame ou da abertura do ano letivo, bem como eventuais ajustes 
ao modelo de acesso ao ensino superior;

h) Direito à proteção de dados pessoais: as autoridades públicas competentes podem deter-
minar que os operadores de telecomunicações enviem aos respetivos clientes mensagens escritas 
(SMS) com alertas da Direção -Geral da Saúde ou outras relacionadas com o combate à epidemia.

5.º

Fica impedido todo e qualquer ato de resistência ativa ou passiva exclusivamente dirigido às or-
dens legítimas emanadas pelas autoridades públicas competentes em execução do presente estado 
de emergência, podendo incorrer os seus autores, nos termos da lei, em crime de desobediência.
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6.º

Podem ser tomadas medidas excecionais e urgentes de proteção dos cidadãos privados de 
liberdade em execução de decisão condenatória, bem como do pessoal que exerce funções nos 
estabelecimentos prisionais, com vista à redução da vulnerabilidade das pessoas que se encontrem 
nestes estabelecimentos à doença COVID -19.

7.º

1 — Os efeitos da presente declaração não afetam, em caso algum, os direitos à vida, à inte-
gridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade civil e à cidadania, à não retroatividade da lei 
criminal, à defesa dos arguidos e à liberdade de consciência e religião.

2 — Os efeitos da presente declaração não afetam igualmente, em caso algum, as liberdades 
de expressão e de informação.

3 — Em caso algum pode ser posto em causa o princípio do Estado unitário ou a continuidade 
territorial do Estado.

4 — Nos termos da lei, a Procuradoria -Geral da República e a Provedoria de Justiça mantêm-
-se em sessão permanente.

8.º

Os órgãos responsáveis, nos termos da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, pela execução da 
declaração do estado de emergência devem manter permanentemente informados o Presidente 
da República e a Assembleia da República dos atos em que consista essa execução.

9.º

São ratificadas todas as medidas legislativas e administrativas adotadas no contexto da pre-
sente crise, as quais dependam da declaração do estado de emergência.

10.º

O presente Decreto entra imediatamente em vigor, produzindo efeitos nos termos definidos 
no artigo 3.º

Assinado em 2 de abril de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 2 de abril de 2020.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

113164147 
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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 22-A/2020

Sumário: Autorização da renovação do estado de emergência.

Autorização da renovação do estado de emergência

A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea l) do artigo 161.º e do n.º 5 do ar-
tigo 166.º da Constituição e do n.º 1 do artigo 15.º e do n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 44/86, de 30 de 
setembro, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 1/2012, de 11 de maio, conceder autorização 
para a renovação do estado de emergência, solicitada por S. Ex.ª o Presidente da República, na 
mensagem que endereçou à Assembleia da República em 1 de abril de 2020, nos exatos termos e 
com a fundamentação e conteúdo constantes do projeto de Decreto do Presidente da República:

1.º

É renovada a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 
continuada situação de calamidade pública.

2.º

A declaração do estado de emergência abrange todo o território nacional.

3.º

A renovação do estado de emergência tem a duração de 15 dias, iniciando -se às 0:00 horas 
do dia 3 de abril de 2020 e cessando às 23:59 horas do dia 17 de abril de 2020, sem prejuízo de 
eventuais novas renovações, nos termos da lei.

4.º

Fica parcialmente suspenso o exercício dos seguintes direitos:

a) Direito de deslocação e fixação em qualquer parte do território nacional: podem ser impostas 
pelas autoridades públicas competentes as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio 
e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, incluindo o confinamento compulsivo 
no domicílio, em estabelecimento de saúde ou noutro local definido pelas autoridades competen-
tes, o estabelecimento de cercas sanitárias, assim como, na medida do estritamente necessário 
e de forma proporcional, a interdição das deslocações e da permanência na via pública que não 
sejam justificadas, designadamente pelo desempenho de atividades profissionais, pela obtenção 
de cuidados de saúde, pela assistência a terceiros, pela produção e pelo abastecimento de bens 
e serviços e por outras razões ponderosas, cabendo ao Governo, nesta eventualidade, especificar 
as situações e finalidades em que a liberdade de circulação individual, preferencialmente desa-
companhada, se mantém;

b) Propriedade e iniciativa económica privada: pode ser requisitada pelas autoridades públicas 
competentes a prestação de quaisquer serviços e a utilização de bens móveis e imóveis, de unidades 
de prestação de cuidados de saúde, de estabelecimentos comerciais e industriais, de empresas 
e outras unidades produtivas, assim como pode ser determinada a obrigatoriedade de abertura, 
laboração e funcionamento de empresas, serviços, estabelecimentos e meios de produção ou o 
seu encerramento e impostas outras limitações ou modificações à respetiva atividade, incluindo 
limitações aos despedimentos, alterações à quantidade, natureza ou preço dos bens produzidos 
e comercializados ou aos respetivos procedimentos e circuitos de distribuição e comercialização, 
designadamente para efeitos de aquisição centralizada, por ajuste direto, com caráter prioritário ou 
em exclusivo, de estoques ou da produção nacional de certos bens essenciais, bem como altera-
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ções ao regime de funcionamento de empresas, estabelecimentos e unidades produtivas; podem 
ser adotadas medidas de controlo de preços e combate à especulação ou ao açambarcamento de 
determinados produtos ou materiais; podem ser temporariamente modificados os termos e condições 
de contratos de execução duradoura ou dispensada a exigibilidade de determinadas prestações, 
bem como limitado o direito à reposição do equilíbrio financeiro de concessões em virtude de uma 
quebra na respetiva utilização decorrente das medidas adotadas no quadro do estado de emer-
gência; pode ser reduzida ou diferida, sem penalização, a perceção de rendas, juros, dividendos 
e outros rendimentos prediais ou de capital;

c) Direitos dos trabalhadores: pode ser determinado pelas autoridades públicas competentes 
que quaisquer colaboradores de entidades públicas, privadas ou do setor social, independente-
mente do tipo de vínculo, se apresentem ao serviço e, se necessário, passem a desempenhar 
funções em local diverso, em entidade diversa e em condições e horários de trabalho diversos dos 
que correspondem ao vínculo existente, designadamente no caso de trabalhadores dos setores 
da saúde, proteção civil, segurança e defesa e ainda de outras atividades necessárias ao trata-
mento de doentes, ao apoio a populações vulneráveis, pessoas idosas, pessoas com deficiência, 
crianças e jovens em risco, em estruturas residenciais, apoio domiciliário ou de rua, à prevenção 
e combate à propagação da epidemia, à produção, distribuição e abastecimento de bens e servi-
ços essenciais, ao funcionamento de setores vitais da economia, à operacionalidade de redes e 
infraestruturas críticas e à manutenção da ordem pública e do Estado de Direito democrático, po-
dendo ser limitada a possibilidade de cessação das respetivas relações laborais ou de cumulação 
de funções entre o setor público e o setor privado. Pode ser alargado e simplificado o regime de 
redução temporária do período normal de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho por facto 
respeitante ao empregador. Fica suspenso o direito das comissões de trabalhadores, associações 
sindicais e associações de empregadores de participação na elaboração da legislação do trabalho, 
na medida em que o exercício de tal direito possa representar demora na entrada em vigor de me-
didas legislativas urgentes para os efeitos previstos neste Decreto. Fica suspenso o exercício do 
direito à greve na medida em que possa comprometer o funcionamento de infraestruturas críticas, 
de unidades de prestação de cuidados de saúde e de serviços públicos essenciais, bem como 
em setores económicos vitais para a produção, abastecimento e fornecimento de bens e serviços 
essenciais à população;

d) Circulação internacional: podem ser estabelecidos pelas autoridades públicas competen-
tes, em articulação com as autoridades europeias e em estrito respeito pelos Tratados da União 
Europeia, controlos fronteiriços de pessoas e bens, incluindo controlos sanitários e fitossanitários 
em portos e aeroportos, com a finalidade de impedir a entrada em território nacional ou de con-
dicionar essa entrada à observância das condições necessárias a evitar o risco de propagação 
da epidemia ou de sobrecarga dos recursos afetos ao seu combate, designadamente impondo o 
confinamento compulsivo de pessoas em local definido pelas autoridades competentes. Podem 
igualmente ser tomadas as medidas necessárias a assegurar a circulação internacional de bens 
e serviços essenciais;

e) Direito de reunião e de manifestação: podem ser impostas pelas autoridades públicas com-
petentes, com base na posição da Autoridade de Saúde Nacional, as restrições necessárias para 
reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, incluindo a 
limitação ou proibição de realização de reuniões ou manifestações que, pelo número de pessoas 
envolvidas, potenciem a transmissão do novo Coronavírus;

f) Liberdade de culto, na sua dimensão coletiva: podem ser impostas pelas autoridades 
públicas competentes as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as 
medidas de prevenção e combate à epidemia, incluindo a limitação ou proibição de realização 
de celebrações de cariz religioso e de outros eventos de culto que impliquem uma aglomeração 
de pessoas;

g) Liberdade de aprender e ensinar: podem ser impostas pelas autoridades públicas compe-
tentes as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de pre-
venção e combate à epidemia, incluindo a proibição ou limitação de aulas presenciais, a imposição 
do ensino à distância por meios telemáticos (com recurso à Internet ou à televisão), o adiamento 
ou prolongamento de períodos letivos, o ajustamento de métodos de avaliação e a suspensão ou 
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recalendarização de provas de exame ou da abertura do ano letivo, bem como eventuais ajustes 
ao modelo de acesso ao ensino superior;

h) Direito à proteção de dados pessoais: as autoridades públicas competentes podem determinar 
que os operadores de telecomunicações enviem aos respetivos clientes mensagens escritas (SMS) 
com alertas da Direção -Geral da Saúde ou outras relacionadas com o combate à epidemia.

5.º

Fica impedido todo e qualquer ato de resistência ativa ou passiva exclusivamente dirigido às 
ordens legítimas emanadas pelas autoridades públicas competentes em execução do presente 
estado de emergência, podendo incorrer os seus autores, nos termos da lei, em crime de deso-
bediência.

6.º

Podem ser tomadas medidas excecionais e urgentes de proteção dos cidadãos privados de 
liberdade em execução de decisão condenatória, bem como do pessoal que exerce funções nos 
estabelecimentos prisionais, com vista à redução da vulnerabilidade das pessoas que se encontrem 
nestes estabelecimentos à doença COVID -19.

7.º

1 — Os efeitos da presente declaração não afetam, em caso algum, os direitos à vida, à inte-
gridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade civil e à cidadania, à não retroatividade da lei 
criminal, à defesa dos arguidos e à liberdade de consciência e religião.

2 — Os efeitos da presente declaração não afetam igualmente, em caso algum, as liberdades 
de expressão e de informação.

3 — Em caso algum pode ser posto em causa o princípio do Estado unitário ou a continuidade 
territorial do Estado.

4 — Nos termos da lei, a Procuradoria -Geral da República e a Provedoria de Justiça mantêm-
-se em sessão permanente.

8.º

Os órgãos responsáveis, nos termos da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, pela execução da 
declaração do estado de emergência devem manter permanentemente informados o Presidente 
da República e a Assembleia da República dos atos em que consista essa execução.

9.º

São ratificadas todas as medidas legislativas e administrativas adotadas no contexto da pre-
sente crise, as quais dependam da declaração do estado de emergência.

10.º

A presente resolução entra em vigor com o Decreto do Presidente da República, produzindo 
efeitos nos mesmos termos.

Aprovada em 2 de abril de 2020.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

113162519 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 2-B/2020

Sumário: Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da 
República.

No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência em Portugal, através do 
Decreto do Presidente da República n.º 14 -A/2020, de 18 de março.

A Organização Mundial de Saúde havia qualificado a situação atual de emergência de saúde 
pública ocasionada pela epidemia da doença COVID -19, tornando -se imperiosa a previsão de me-
didas para assegurar o tratamento da mesma, através de um regime adequado a esta realidade, 
que permita estabelecer medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia.

A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados de contágio de COVID -19 
exige a aplicação de medidas extraordinárias e de caráter urgente de restrição de direitos e liber-
dades, em especial no que respeita aos direitos de circulação e às liberdades económicas, em 
articulação com as autoridades europeias, com vista a prevenir a transmissão do vírus.

É prioridade do Governo prevenir a doença, conter a pandemia, salvar vidas e assegurar que 
as cadeias de abastecimento fundamentais de bens e serviços essenciais continuam a ser asse-
guradas. Com efeito, urge adotar as medidas que são essenciais, adequadas e necessárias para, 
proporcionalmente, restringir determinados direitos para salvar o bem maior que é a saúde pública 
e a vida de todos os portugueses.

A democracia não poderá ser suspensa, numa sociedade aberta, onde o sentimento comu-
nitário e de solidariedade é cada vez mais urgente. Assim, o presente decreto pretende proceder 
à execução do estado de emergência, de forma adequada e no estritamente necessário, a qual 
pressupõe a adoção de medidas com o intuito de conter a transmissão do vírus e conter a expansão 
da doença COVID -19.

Estas medidas devem ser tomadas com respeito pelos limites constitucionais e legais, o que 
significa que devem, por um lado, limitar -se ao estritamente necessário e, por outro, que os seus 
efeitos devem cessar assim que retomada a normalidade.

Neste contexto, o Governo aprovou o Decreto n.º 2 -A/2020, de 20 de março, incidindo, 
designadamente, sobre a matéria da circulação na via pública, regulando a prossecução de tarefas 
e funções essenciais à sobrevivência, as deslocações por motivos de saúde, o funcionamento da 
sociedade em geral, bem como o exercício de funções profissionais a partir do domicílio. Foi igual-
mente prevista uma exceção genérica que permite a circulação nos casos que, pela sua urgência, 
sejam inadiáveis, uma permissão de circulação para efeitos, por exemplo, de exercício físico ou a 
necessidade de deslocação por razões familiares imperativas.

Atendendo a que os contactos entre pessoas, que constituem forte veículo de contágio e de 
propagação do vírus, foram ainda estabelecidas regras aplicáveis ao funcionamento ou suspen-
são de determinados tipos de instalações, estabelecimentos e atividades, incluindo aqueles que, 
pela sua essencialidade, devam permanecer em funcionamento, sendo estabelecidas regras de 
permanência nos mesmos.

Verificando -se que foi renovada a declaração do estado de emergência pelo Decreto do 
Presidente da República n.º 17 -A/2020, de 2 de abril, e tendo sido, após a aprovação do Decreto 
n.º 2 -A/2020, de 20 de março, detetadas situações que careciam de regulamentação expressa neste 
âmbito excecional com a evolução registada da pandemia, o Governo decide aprovar um conjunto 
adicional de medidas de modo a minorar o risco de contágio e de propagação da doença.

Com efeito, no momento atual, o Governo mantém o entendimento de que os contactos entre 
pessoas, que constituem forte veículo de contágio e de propagação do vírus, bem como as suas 
deslocações, devem manter -se ao nível mínimo indispensável, sendo de realçar para as finalida-
des pretendidas a especial necessidade de confinamento que impende sobre os cidadãos. Assim 
sendo, no presente decreto, cria limitações adicionais à circulação.

Por outro lado, verificou -se que determinadas atividades económicas devem continuar a ser 
exercidas, devendo manter -se a respetiva atividade.
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Assim:
Nos termos do artigo 17.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação atual, e da 

alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada 
pelo Decreto do Presidente da República n.º 14 -A/2020, de 18 de março, e renovada pelo Decreto 
do Presidente da República n.º 17 -A/2020, de 2 de abril.

Artigo 2.º

Aplicação territorial

O presente decreto é aplicável em todo o território nacional.

Artigo 3.º

Confinamento obrigatório

1 — Ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, no respetivo domicílio 
ou noutro local definido pelas autoridades de saúde:

a) Os doentes com COVID -19 e os infetados com SARS -Cov2;
b) Os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde 

tenham determinado a vigilância ativa.

2 — A violação da obrigação de confinamento, nos casos previstos no número anterior, cons-
titui crime de desobediência.

Artigo 4.º

Dever especial de proteção

1 — Ficam sujeitos a um dever especial de proteção:

a) Os maiores de 70 anos;
b) Os imunodeprimidos e os portadores de doença crónica que, de acordo com as orientações 

da autoridade de saúde devam ser considerados de risco, designadamente os hipertensos, os dia-
béticos, os doentes cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica e os doentes 
oncológicos.

2 — Os cidadãos abrangidos pelo número anterior só podem circular em espaços e vias 
públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, para algum dos seguintes 
propósitos:

a) Aquisição de bens e serviços;
b) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados 

de saúde;
c) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de corretores 

de seguros ou seguradoras;
d) Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, sendo proibido o exercício 

de atividade física coletiva;
e) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia;
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f) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade 
impreterível, desde que devidamente justificados.

3 — Salvo em situação de baixa médica, os cidadãos abrangidos pela alínea b) do n.º 1 podem, 
ainda, circular para o exercício da atividade profissional.

4 — A restrição prevista no n.º 2 não se aplica, no exercício de funções:

a) Aos profissionais de saúde e outros trabalhadores de instituições de saúde e de apoio social, 
bem como agentes de proteção civil;

b) Às forças e serviços de segurança, militares e pessoal civil das Forças Armadas e inspetores 
da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica;

c) Aos titulares de cargos políticos, magistrados e líderes dos parceiros sociais.

Artigo 5.º

Dever geral de recolhimento domiciliário

1 — Os cidadãos não abrangidos pelo disposto nos artigos 3.º e 4.º só podem circular em 
espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, para algum 
dos seguintes propósitos:

a) Aquisição de bens e serviços;
b) Deslocação para efeitos de desempenho de atividades profissionais ou equiparadas;
c) Procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho;
d) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados de 

saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou dádiva de sangue;
e) Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico 

de seres humanos, bem como de crianças e jovens em risco, por aplicação de medida decretada 
por autoridade judicial ou Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em casa de acolhimento 
residencial ou familiar;

f) Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, 
progenitores, idosos ou dependentes;

g) Deslocações para acompanhamento de menores:
i) Em deslocações de curta duração, para efeitos de fruição de momentos ao ar livre;
ii) Para frequência dos estabelecimentos escolares e creches, ao abrigo do n.º 1 do artigo 10.º 

do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual;
h) Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, sendo proibido o exercício 

de atividade física coletiva;
i) Deslocações para participação em ações de voluntariado social;
j) Deslocações por outras razões familiares imperativas, designadamente o cumprimento de 

partilha de responsabilidades parentais, conforme determinada por acordo entre os titulares das 
mesmas ou pelo tribunal competente;

k) Deslocações para visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas 
incapacitadas ou privadas de liberdade de circulação;

l) Participação em atos processuais junto das entidades judiciárias;
m) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de corretores 

de seguros ou seguradoras;
n) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia e para 

alimentação de animais;
o) Deslocações de médicos -veterinários, de detentores de animais para assistência médico-

-veterinária, de cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, de voluntários de associações 
zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e serviços 
veterinários municipais para recolha e assistência de animais;

p) Deslocações por parte de pessoas portadoras de livre -trânsito, emitido nos termos legais, 
no exercício das respetivas funções ou por causa delas;
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q) Deslocações por parte de pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações 
internacionais localizadas em Portugal, desde que relacionadas com o desempenho de funções 
oficiais;

r) Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa;
s) Retorno ao domicílio pessoal;
t) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade 

impreterível, desde que devidamente justificados.

2 — Os veículos particulares podem circular na via pública para realizar as atividades men-
cionadas no número anterior ou para reabastecimento em postos de combustível.

3 — Para os efeitos do presente decreto, a atividade dos atletas de alto rendimento e seus 
treinadores, bem como acompanhantes desportivos do desporto adaptado, é equiparada a ativi-
dade profissional.

4 — Sem prejuízo do estabelecido nos números anteriores, em todas as deslocações efetuadas 
devem ser respeitadas as recomendações e ordens determinadas pelas autoridades de saúde e 
pelas forças e serviços de segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar 
entre as pessoas.

Artigo 6.º

Limitação à circulação no período da Páscoa

1 — Os cidadãos não podem circular para fora do concelho de residência habitual no período 
compreendido entre as 00:00h do dia 9 de abril e as 24:00h do dia 13 de abril, salvo por motivos 
de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa.

2 — A restrição prevista no número anterior não se aplica aos cidadãos abrangidos pelo n.º 4 
do artigo 4.º, desde que no exercício de funções, bem como ao desempenho das atividades pro-
fissionais admitidas pelo presente decreto.

3 — No período referido no n.º 1, os trabalhadores mencionados na parte final do número 
anterior, devem circular munidos de uma declaração da entidade empregadora que ateste que se 
encontram no desempenho das respetivas atividades profissionais.

4 — A restrição prevista no n.º 1 não obsta à circulação entre as parcelas dos concelhos em 
que haja descontinuidade territorial.

5 — No período referido no n.º 1, não são permitidos os voos comerciais de passageiros de 
e para os aeroportos nacionais, sem prejuízo de aterragens de emergência, voos humanitários ou 
para efeitos de repatriamento.

Artigo 7.º

Execução a nível local

O Primeiro -Ministro procede à nomeação das autoridades que coordenam a execução da 
declaração do estado de emergência no território continental, a nível local, nos termos do n.º 4 do 
artigo 20.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação atual.

Artigo 8.º

Teletrabalho

É obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, 
sempre que as funções em causa o permitam.

Artigo 9.º

Encerramento de instalações e estabelecimentos

São encerradas as instalações e estabelecimentos referidos no anexo I ao presente decreto 
e que dele faz parte integrante.
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Artigo 10.º

Suspensão de atividades no âmbito do comércio a retalho

1 — São suspensas as atividades de comércio a retalho, com exceção daquelas que dis-
ponibilizem bens de primeira necessidade ou outros bens considerados essenciais na presente 
conjuntura, as quais se encontram elencadas no anexo II ao presente decreto e que dele faz parte 
integrante.

2 — A suspensão determinada nos termos do número anterior não se aplica aos estabele-
cimentos de comércio por grosso nem aos estabelecimentos que pretendam manter a respetiva 
atividade exclusivamente para efeitos de entrega ao domicílio ou disponibilização dos bens à porta 
do estabelecimento ou ao postigo, estando neste caso interdito o acesso ao interior do estabele-
cimento pelo público.

Artigo 11.º

Suspensão de atividades no âmbito da prestação de serviços

1 — São suspensas as atividades de prestação de serviços em estabelecimentos abertos ao 
público, com exceção daquelas que prestem serviços de primeira necessidade ou outros serviços 
considerados essenciais na presente conjuntura, as quais se encontram elencadas no anexo II ao 
presente decreto.

2 — Os estabelecimentos de restauração e similares podem manter a respetiva atividade, se 
os seus titulares assim o decidirem, para efeitos exclusivos de confeção destinada a consumo fora 
do estabelecimento ou entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário.

3 — Para efeitos do disposto no número anterior, os estabelecimentos de restauração e 
similares ficam dispensados de licença para confeção destinada a consumo fora do estabeleci-
mento ou entrega no domicílio e podem determinar aos seus trabalhadores a participação nas 
respetivas atividades, ainda que as mesmas não integrassem o objeto dos respetivos contratos 
de trabalho.

4 — O disposto no n.º 1 não se aplica a serviços de restauração praticados:

a) Em cantinas ou refeitórios que se encontrem em regular funcionamento;
b) Noutras unidades de restauração coletiva cujos serviços de restauração sejam praticados 

ao abrigo de um contrato de execução continuada.

Artigo 12.º

Efeitos sobre contratos de arrendamento e outras formas de exploração de imóveis

O encerramento de instalações e estabelecimentos ao abrigo do presente decreto não pode 
ser invocado como fundamento de resolução, denúncia ou outra forma de extinção de contratos 
de arrendamento não habitacional ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis, nem 
como fundamento de obrigação de desocupação de imóveis em que os mesmos se encontrem 
instalados.

Artigo 13.º

Comércio eletrónico e serviços à distância ou através de plataforma eletrónica

Não se suspendem as atividades de comércio eletrónico, nem as atividades de prestação de 
serviços que sejam prestados à distância, sem contacto com o público, ou que desenvolvam a sua 
atividade através de plataforma eletrónica.



N.º 66 2 de abril de 2020 Pág. 31-(7)

Diário da República, 1.ª série

Artigo 14.º

Vendedores itinerantes

1 — É permitido o exercício de atividade por vendedores itinerantes, para disponibilização de 
bens de primeira necessidade ou de outros bens considerados essenciais na presente conjuntura, 
nas localidades onde essa atividade seja necessária para garantir o acesso a bens essenciais pela 
população.

2 — A identificação das localidades onde a venda itinerante seja essencial para garantir o 
acesso a bens essenciais pela população é definida por decisão do município, após parecer favo-
rável da autoridade de saúde de nível local territorialmente competente, sendo obrigatoriamente 
publicada no respetivo sítio na Internet.

Artigo 15.º

Aluguer de veículos de passageiros sem condutor

É permitido o exercício da atividade de aluguer de veículos de passageiros sem condutor 
(rent -a -car), nas seguintes hipóteses:

a) Para as deslocações excecionalmente autorizadas ao abrigo do presente decreto, desig-
nadamente, as deslocações para aquisição de bens ou serviços essenciais, nomeadamente medi-
camentos, e as deslocações por motivos de saúde ou para assistência a outras pessoas;

b) Para o exercício das atividades de comércio a retalho ou de prestação de serviços autori-
zadas ao abrigo do presente decreto ou em diploma posterior que autorize aquele exercício;

c) Para prestação de assistência a condutores e veículos avariados, imobilizados ou sinistrados;
d) Quando os veículos se destinem à prestação de serviços públicos essenciais ou sejam 

contratualizados ao abrigo do regime jurídico do parque de veículos do Estado, previsto no Decreto-
-Lei n.º 170/2008, de 26 de agosto, na sua redação atual.

Artigo 16.º

Restrições de acesso a estabelecimentos de comércio por grosso e mercados

A regra de ocupação máxima indicativa de 0,04 pessoas por metro quadrado de área, prevista 
no artigo 1.º da Portaria n.º 71/2020, de 15 de março, é aplicável aos estabelecimentos de comércio 
por grosso e a quaisquer mercados e lotas autorizados a funcionar.

Artigo 17.º

Exercício de atividade funerária

As empresas que exerçam atividade funerária nos termos do Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de 
janeiro, na sua redação atual, mantêm a sua atividade e realizam os serviços fúnebres dos mortos 
diagnosticados com COVID -19.

Artigo 18.º

Autorizações ou suspensões em casos especiais

1 — Não se suspendem as atividades de comércio a retalho nem as atividades de prestação 
de serviços situados ao longo da rede de autoestradas, no interior dos aeroportos e nos hospitais.

2 — O membro do Governo responsável pela área da economia pode, mediante despacho:

a) Permitir a abertura de algumas instalações ou estabelecimentos referidos no anexo I ao 
presente decreto;
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b) Permitir o exercício de outras atividades de comércio a retalho ou de prestação de serviços, 
incluindo a restauração, para além das previstas no anexo II ao presente decreto, que venham a 
revelar -se essenciais com o evoluir da presente conjuntura;

c) Impor o exercício de algumas das atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços mencionadas no anexo II ao presente decreto, caso se venha a revelar essencial para 
assegurar o regular abastecimento de bens essenciais à população;

d) Determinar o exercício de comércio a retalho por estabelecimentos de comércio por grosso, 
caso se venha a revelar essencial para manter a continuidade das cadeias de distribuição de pro-
dutos aos consumidores;

e) Limitar ou suspender o exercício das atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços previstos nos anexos II ao presente decreto, caso o respetivo exercício se venha a mani-
festar dispensável ou indesejável no âmbito do combate ao contágio e propagação do vírus.

3 — Os pequenos estabelecimentos de comércio a retalho e aqueles que prestem serviços de 
proximidade podem, excecionalmente, requerer à autoridade municipal de proteção civil autorização 
para funcionamento, mediante pedido fundamentado.

4 — O membro do Governo responsável pela área da economia pode delegar os poderes 
previstos no n.º 1.

Artigo 19.º

Regras de segurança e higiene

No caso dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços que mante-
nham a respetiva atividade nos termos dos artigos anteriores, devem ser observadas as seguintes 
regras de segurança e higiene:

a) Nos estabelecimentos em espaço físico, devem ser adotadas as medidas que assegurem 
uma distância mínima de dois metros entre pessoas, uma permanência pelo tempo estritamente 
necessário à aquisição dos produtos e a proibição do consumo de produtos no seu interior, sem 
prejuízo do respeito pelas regras de acesso e afetação previstas na Portaria n.º 71/2020, de 15 
de março;

b) A prestação do serviço e o transporte de produtos devem ser efetuados mediante o respeito 
das necessárias regras de higiene e sanitárias definidas pela Direção -Geral da Saúde;

c) Nos casos em que a atividade em causa implique um contacto intenso com objetos ou 
superfícies, como sucede com máquinas de vending, terminais de pagamento, dispensadores de 
senhas e bilhetes ou veículos alugados, os responsáveis pelo espaço ou os operadores económicos 
devem assegurar a desinfeção periódica de tais objetos ou superfícies, mediante a utilização de 
produtos adequados e eficazes no combate à propagação do vírus, exceto se ponderosas razões 
de segurança alimentar a tanto obstem.

Artigo 20.º

Atendimento prioritário

1 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços que mantenham 
a respetiva atividade nos termos dos artigos anteriores devem atender com prioridade as pessoas 
sujeitas a um dever especial de proteção, nos termos previstos no artigo 4.º, bem como, profissio-
nais de saúde, elementos das forças e serviços de segurança, de proteção e socorro, pessoal das 
forças armadas e de prestação de serviços de apoio social.

2 — Os responsáveis pelos estabelecimentos devem informar, de forma clara e visível, o 
direito de atendimento prioritário previsto no número anterior e adotar as medidas necessárias 
a que o mesmo seja efetuado de forma organizada e com respeito pelas regras de higiene e 
segurança.
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Artigo 21.º

Livre circulação de mercadorias

As restrições à circulação, incluindo nos municípios em que tenha sido determinada uma cerca 
sanitária, não prejudicam a livre circulação de mercadorias.

Artigo 22.º

Serviços públicos

1 — As lojas de cidadão são encerradas, mantendo -se o atendimento presencial mediante 
marcação, na rede de balcões dos diferentes serviços, bem como a prestação desses serviços 
através dos meios digitais e dos centros de contacto com os cidadãos e as empresas.

2 — Pode ser determinado o funcionamento de serviços públicos considerados essenciais, 
nos termos a definir por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área do serviço 
em causa e pela área da Administração Pública.

3 — Pode o membro do Governo responsável pela área da Administração Pública, com facul-
dade de delegação, salvo para os serviços essenciais a que se refere o artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, determinar:

a) A definição de orientações sobre teletrabalho, designadamente sobre as situações que 
impõem a presença dos trabalhadores da Administração Pública nos seus locais de trabalho, bem 
como sobre a compatibilidade das funções com o teletrabalho;

b) A definição de orientações relativas à constituição e manutenção de situações de mobili-
dade;

c) A definição de orientações sobre os casos em que aos trabalhadores da Administração Pú-
blica pode ser imposto o exercício de funções em local diferente do habitual, em entidade diversa 
ou em condições e horários de trabalho diferentes;

d) A articulação com as autarquias no que se refere aos serviços públicos locais, em especial 
os espaços cidadão, e ao regime de prestação de trabalho na administração local;

e) A centralização e coordenação da informação quanto ao funcionamento e comunicação dos 
serviços públicos de atendimento;

f) A difusão de informação, instrumentos de apoio e práticas inovadoras de gestão e organiza-
ção do trabalho, para proporcionar suporte a atividade dos serviços e dos trabalhadores em novos 
ambientes do trabalho;

g) Alteram os prazos de reporte de dados no âmbito do Sistema de Informação da Organiza-
ção do Estado.

4 — Os membros do Governo responsáveis pelas áreas da Administração Pública e do traba-
lho, solidariedade e segurança social, com faculdade de delegação:

a) Definem orientações que se revelem necessárias no âmbito da eventualidade doença e no 
âmbito da frequência de ações de formação à distância;

b) Definem os termos em que os trabalhadores da Administração central podem exercer 
funções na Administração local, independentemente do seu consentimento, bem como os ter-
mos em que os trabalhadores da Administração central e da Administração local podem exercer 
funções, com o seu consentimento, em instituições particulares de solidariedade social ou ou-
tras instituições, do setor privado ou social, de apoio às populações mais vulneráveis, pessoas 
idosas, pessoas com deficiência, crianças e jovens em risco, em estruturas residenciais, apoio 
domiciliário ou de rua.

5 — O membro do Governo responsável pela área dos negócios estrangeiros adapta o disposto 
no presente artigo aos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.
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Artigo 23.º

Regime excecional de atividades de apoio social

1 — Durante o estado de emergência, podem ser utilizados os equipamentos sociais que es-
tejam aptos a entrar em funcionamento e dotados dos equipamentos necessários, nos termos do 
artigo 11.º e seguintes do Decreto -Lei n.º 64/2007, de 14 de março, na sua redação atual.

2 — Compete ao Instituto da Segurança Social, I. P.:

a) Fixar o número de vagas destes estabelecimentos de acordo com as orientações emitidas 
pela Direção -Geral da Saúde ou em articulação com esta;

b) Realizar a gestão da ocupação destas vagas, privilegiando o acolhimento de pessoas com 
alta hospitalar e outras necessidades detetadas na comunidade.

3 — Esta autorização provisória de funcionamento cessa com o termo do estado de emer-
gência decretado, após o qual deve ser retomado e concluído o procedimento de autorização de 
funcionamento, salvaguardando -se, nos termos legais e sempre que possível, a continuidade da 
atividade já iniciada.

4 — Durante o estado de emergência pode haver lugar a alteração transitória da utilização do 
espaço do edificado, relativamente ao atualmente estabelecido, quer nos estabelecimentos sociais 
referidos no n.º 1, quer nos que se encontram em funcionamento, licenciados e ou com acordo de 
cooperação.

5 — Em obediência das regras e orientações da Direção -Geral da Saúde, e para os efeitos 
das medidas previstas no presente artigo, pode ainda ser redefinida a capacidade de cada esta-
belecimento.

Artigo 24.º

Reforço dos meios e poderes da Autoridade para as Condições do Trabalho

1 — Durante a vigência do presente decreto e de forma a reforçar os direitos e garantias dos 
trabalhadores, sempre que inspetor do trabalho verifique a existência de indícios de um despedi-
mento em violação dos artigos 381.º, 382.º, 383.º ou 384.º do Código do Trabalho, aprovado pela 
Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual, lavra um auto e notifica o empregador 
para regularizar a situação.

2 — Com a notificação ao empregador nos termos do número anterior e até à regularização da 
situação do trabalhador ou ao trânsito em julgado da decisão judicial, conforme os casos, o contrato 
de trabalho em causa não cessa, mantendo -se todos os direitos das partes, nomeadamente o direito 
à retribuição, bem como as inerentes obrigações perante o regime geral de segurança social.

3 — Durante a vigência do presente decreto e para permitir o reforço de emergência em re-
cursos humanos de forma a assegurar a capacidade de resposta da Autoridade para as Condições 
do Trabalho:

a) É dispensado o acordo do órgão ou serviço de origem, previsto no artigo 94.º da Lei Geral 
do Trabalho Em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
redação atual, e bem assim como o disposto na alínea a) do n.º 2 do Despacho n.º 3614 -D/2020, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 58, de 23 de março, relativamente a processos de 
mobilidade de inspetores e técnicos superiores para a Autoridade para as Condições do Trabalho, 
iniciados antes ou após a entrada em vigor do presente decreto;

b) Mediante despacho do Primeiro -Ministro e do membro do Governo responsável pela área 
do trabalho, solidariedade e segurança social, podem ser requisitados inspetores e técnicos su-
periores dos serviços de inspeção previstos no artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 276/2007, de 31 de 
julho, para reforço temporário da Autoridade para as Condições do Trabalho, sendo para este efeito 
dispensado o acordo dos dirigentes máximos dos serviços mencionados no número anterior e do 
respetivo trabalhador, que deve exercer, preferencialmente, a sua atividade na área geográfica 
prevista no n.º 1 do artigo 95.º da Lei Geral do Trabalho Em Funções Públicas, aprovada em anexo 
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à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, e se mantém sujeitos ao regime jurídico 
e disciplinar que decorre do seu vínculo laboral;

c) A Autoridade para as Condições do Trabalho fica autorizada a contratar aquisição de serviços 
externos que auxiliem a execução da sua atividade, ao abrigo do disposto no regime excecional 
de contratação pública previsto no Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação 
atual.

Artigo 25.º

Serviços essenciais

São serviços essenciais, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, os definidos em portaria do membro do Go-
verno responsável pela Presidência do Conselho de Ministros.

Artigo 26.º

Eventos de cariz religioso e culto

1 — Fica proibida a realização de celebrações de cariz religioso e de outros eventos de culto 
que impliquem uma aglomeração de pessoas.

2 — A realização de funerais está condicionada à adoção de medidas organizacionais que 
garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e o controlo das distâncias de segurança, 
designadamente a fixação de um limite máximo de presenças, a determinar pela autarquia local 
que exerça os poderes de gestão do respetivo cemitério.

Artigo 27.º

Proteção Individual

Todas as atividades que se mantenham em laboração ou funcionamento devem respeitar as 
recomendações das autoridades de saúde, designadamente em matéria de higiene e de distâncias 
a observar entre as pessoas.

Artigo 28.º

Garantia de saúde pública

1 — O membro do Governo responsável pela área da saúde, com faculdade de delegação, 
determina:

a) As medidas de exceção aplicáveis à atividade assistencial realizada pelos serviços e esta-
belecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde;

b) As medidas excecionais de articulação dos serviços e estabelecimentos integrados no Ser-
viço Nacional de Saúde com os serviços prestadores de cuidados de saúde dos setores privado e 
social, em matéria de prestação de cuidados de saúde;

c) A emissão de ordens e instruções necessárias para garantir o fornecimento de bens e o 
funcionamento de serviços e de centros de produção afetados pela escassez de produtos neces-
sários à proteção da saúde pública;

d) As medidas necessárias e a prática dos atos que, no âmbito específico da sua ação, sejam 
adequados e indispensáveis para garantir as condições de normalidade na produção, transporte, 
distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais à atividade do setor da saúde;

e) A requisição temporária de indústrias, fábricas, oficinas, explorações ou instalações de 
qualquer natureza, incluindo serviços e estabelecimentos de saúde dos setores privado e social;

f) A requisição temporária de todo o tipo de bens e serviços, incluindo profissionais, e a im-
posição de prestações obrigatórias a qualquer entidade, nos casos em que tal seja adequado e 
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indispensável para a proteção da saúde pública, no contexto da situação de emergência causada 
pela epidemia SARS -CoV -2, bem como para o tratamento da COVID -19.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o membro do Governo responsável pela 
área da saúde, com faculdade de delegação, determina as medidas de exceção necessárias, no 
contexto da situação de emergência causada pela epidemia SARS -CoV -2, bem como para o tra-
tamento da COVID -19, relativamente a:

a) Circuitos do medicamento e dos dispositivos médicos, bem como de outros produtos de 
saúde, biocidas, soluções desinfetantes, álcool e equipamentos de proteção individual, designa-
damente no âmbito do fabrico, distribuição, comercialização, importação, aquisição, dispensa e 
prescrição, tendentes a assegurar e viabilizar o abastecimento, a disponibilidade e o acesso dos 
produtos necessários às unidades de saúde, aos doentes e demais utentes;

b) Acesso a medicamentos, designadamente os experimentais, utilizados no âmbito da pan-
demia e da continuidade dos ensaios clínicos;

c) Medidas de contenção e limitação de mercado, de fixação de preços máximos, de moni-
torização centralizada de stocks e quantidades produzidas, e de isenção do pagamento de taxas 
para os operadores económicos que atuem em situações de urgência;

d) Mecanismos de notificação prévia de exportação dos bens referidos na alínea a), de forma 
a assegurar as necessidades destes bens a nível nacional.

3 — O membro do Governo responsável pela área da saúde, com faculdade de delegação, 
determina a possibilidade dos operadores de telecomunicações procederem ao envio aos respetivos 
clientes de comunicações e mensagens escritas com alertas da Direção -Geral da Saúde ou outras 
relacionadas com o combate à pandemia.

Artigo 29.º

Suspensão excecional da cessação de contratos de trabalho

1 — Durante o período de vigência do estado de emergência, suspende -se, temporária e 
excecionalmente, a possibilidade de fazer cessar os contratos de trabalho de profissionais de 
saúde vinculados aos serviços e estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde, 
independentemente da natureza jurídica do vínculo, quer por iniciativa do empregador, quer por 
iniciativa do trabalhador, salvo situações excecionais devidamente fundamentadas e autorizadas 
pelo órgão dirigente.

2 — O disposto no número anterior aplica -se, ainda, à cessação de contratos individuais de 
trabalho por revogação ou denúncia e a cessação de contratos de trabalho em funções públicas 
mediante extinção por acordo, denúncia ou exoneração, a pedido do trabalhador.

3 — Os contratos de trabalho a termo dos profissionais referidos no n.º 1, cuja caducidade 
devesse operar na pendência do período aí referido, consideram -se automática e excecionalmente 
prorrogados até ao termo do estado de emergência e suas eventuais renovações.

4 — Enquanto perdurar a vigência da declaração do estado de emergência, fica, ainda, sus-
pensa, temporária e excecionalmente, a possibilidade de fazer cessar contratos de prestação de 
serviços de saúde, quer por iniciativa dos serviços e estabelecimentos integrados no Serviço Nacional 
de Saúde, quer por iniciativa do prestador de serviços, salvo situações excecionais, devidamente 
fundamentadas e autorizadas pelo órgão dirigente.

Artigo 30.º

Administração Interna

O membro do Governo responsável pela área da administração interna, com faculdade de 
delegação:

a) Determina o encerramento da circulação rodoviária e ferroviária, por razões de saúde pública, 
segurança ou fluidez do tráfego ou a restrição à circulação de determinados tipos de veículos;
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b) Coordena uma estrutura de monitorização do estado de emergência, composta por represen-
tantes das áreas governativas definidos por despacho do Primeiro Ministro e de representantes das 
forças e serviços de segurança, para efeitos de acompanhamento e produção de informação regular 
sobre a situação, designadamente para efeito do cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 28.º 
da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação atual, sem prejuízo das competências próprias 
da Secretária -Geral do Serviço de Segurança Interna e do Gabinete Coordenador de Segurança;

c) Determina, conjuntamente com o membro do Governo responsável pela área da saúde, 
de acordo com orientações da Organização Mundial de Saúde, os países ou territórios dos quais 
as pessoas provenientes devam ser sujeitas a controlo sanitário, para os efeitos da alínea b) do 
n.º 1 do artigo 3.º;

d) Estabelece, conjuntamente com o membro do Governo responsável pela área da saúde, 
cercas sanitárias, mediante proposta das autoridades de saúde.

Artigo 31.º

Defesa Nacional

O membro do Governo responsável pela área da defesa nacional assegura a articulação com 
as restantes áreas governativas para garantir, quando necessário, o empenhamento de pessoas, 
meios, bens e serviços da Defesa Nacional necessários ao cumprimento do disposto no presente 
decreto.

Artigo 32.º

Acesso ao direito e aos tribunais

O membro do Governo responsável pela área da justiça articula com os Conselhos Superiores 
e com a Procuradoria -Geral da República a adoção das providências adequadas à efetivação do 
acesso ao direito e aos tribunais, para salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias lesados ou 
ameaçados de lesão.

Artigo 33.º

Transportes

1 — Os membros do Governo responsáveis pela área dos transportes, de acordo com as 
competências conferidas pelo Decreto -Lei n.º 169 -B/2019, de 3 de dezembro, com faculdade de 
delegação, determinam:

a) A prática dos atos que, nos termos legais e no âmbito específico da sua ação, sejam ade-
quados e indispensáveis para garantir os serviços de mobilidade, ordinários ou extraordinários, 
a fim de proteger pessoas e bens, bem como a manutenção e funcionamento das infraestruturas 
viárias, ferroviárias, portuárias e aeroportuárias;

b) As regras para o setor da aeronáutica civil, com a definição de medidas de rastreio e orga-
nização dos terminais dos aeroportos internacionais e de flexibilização na gestão dos aeroportos, 
bem como a definição de orientações sobre as situações que impõem a presença dos trabalhadores 
para salvaguarda da prestação dos serviços mínimos essenciais, adaptando, se necessário, o nível 
das categorias profissionais, as férias e os horários de trabalho e escalas;

c) O estabelecimento dos concretos termos e condições em que deve ocorrer o transporte de 
mercadorias em todo o território nacional, a fim de garantir o respetivo fornecimento;

d) A declaração da obrigatoriedade de, em relação a todos os meios de transporte, os opera-
dores de serviços de transporte de passageiros realizarem a limpeza dos veículos de transporte, 
de acordo com as recomendações estabelecidas pelo Ministério da Saúde;

e) O estabelecimento da redução do número máximo de passageiros por transporte, para um 
terço do número máximo de lugares disponíveis, por forma a garantir a distância adequada entre 
os utentes dos transportes;
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f) A adoção de outras medidas adicionais que sejam adequadas e necessárias para limitar a 
circulação de meios de transporte coletivos no sentido de preservar a saúde pública;

g) A adoção das medidas necessárias para assegurar a participação da companhia aérea 
nacional em operações destinadas a apoiar o regresso de cidadãos nacionais a território nacional, 
seja através da manutenção temporária de voos regulares, seja através de operações dedicadas 
àquele objetivo.

2 — O disposto na alínea e) do número anterior aplica -se ao transporte aéreo, salvo nos 
casos estabelecidos em despacho do membro do Governo responsável pela área dos transportes 
aéreos.

Artigo 34.º

Agricultura

1 — O membro do Governo responsável pela área da agricultura, com faculdade de delegação, 
determina, nos termos legais, as medidas necessárias e a prática dos atos que, no âmbito espe-
cífico da sua ação, sejam adequados e indispensáveis para garantir as condições de normalidade 
na produção, transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços agrícolas e pecuários, de 
produtos essenciais à proteção fitossanitária dos vegetais, e os essenciais à cadeia agroalimentar, 
incluindo a atividade operacional dos aproveitamentos hidroagrícolas, a atividade dos laboratórios 
nacionais de referência e de controlo oficiais, a recolha de cadáveres nas explorações pecuárias, 
as certificações e os controlos sanitários e fitossanitários, bem como a importação de matérias-
-primas e bens alimentares.

2 — Os membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia e da agricultura, me-
diante despacho:

a) Permitem o exercício de outras atividades ou prestação de serviços relacionados com a 
agricultura e produção animal, para além das previstas no anexo II ao presente decreto, que venham 
a revelar -se essenciais com o evoluir da presente conjuntura;

b) Impõem o exercício de algumas das atividades ou prestação de serviços relacionados com 
a produção agrícola e agroalimentar, mencionados no anexo II ao presente decreto, caso se venha 
a revelar essencial para assegurar o regular abastecimento de bens agroalimentares essenciais 
à população.

Artigo 35.º

Mar

O membro do Governo responsável pela área do mar determina, com faculdade de delegação, 
nos termos legais, as medidas necessárias e a prática dos atos que, no âmbito específico da sua 
ação, sejam adequados e indispensáveis para garantir as condições de normalidade na produção, 
transporte, distribuição e abastecimento no âmbito das pescas, aquicultura e transformação.

Artigo 36.º

Energia e Ambiente

O membro do Governo responsável pela área do ambiente, com faculdade de delegação, deter-
mina, nos termos legais, as medidas necessárias para garantir o ciclo urbano da água, eletricidade e 
gás, bem como dos derivados de petróleo e gás natural, a recolha e tratamento de resíduos sólidos, 
incluindo as derrogações temporárias ao regime geral de gestão de resíduos, e a prestação dos 
serviços essenciais ligados à conservação da natureza e florestas, designadamente a mobilização 
em permanência das equipas de Sapadores Florestais, do Corpo Nacional de Agentes Florestais 
e dos Vigilantes da Natureza que integram o dispositivo de prevenção e combate a incêndios.
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Artigo 37.º

Requisição civil

Por decisão das autoridades de saúde ou das autoridades de proteção civil podem ser re-
quisitados quaisquer bens ou serviços de pessoas coletivas de direito público ou privado, que se 
mostrem necessários ao combate à doença COVID -19, designadamente equipamentos de saúde, 
máscaras de proteção respiratória ou ventiladores, que estejam em stock ou que venham a ser 
produzidos a partir da entrada em vigor do presente decreto.

Artigo 38.º

Proteção Civil

No âmbito da Proteção Civil, e sem prejuízo do disposto na Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, 
na sua redação atual:

a) São acionadas as estruturas de coordenação política e institucional territorialmente com-
petentes, as quais avaliam, em função da evolução da situação, a eventual ativação dos planos de 
emergência de proteção civil do respetivo nível territorial;

b) É efetuada a avaliação permanente da situação operacional e a correspondente adequação 
do Estado de Alerta Especial do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro.

Artigo 39.º

Acesso a dados anonimizados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica para investigação científica

A Direção -Geral da Saúde disponibiliza à comunidade científica e tecnológica portuguesa o 
acesso a microdados de saúde pública relativos a doentes infetados pelo novo coronavírus SARS-
-CoV -2 e a pessoas com suspeita de COVID -19, devidamente anonimizados e sem possibilidade 
de identificação do respetivo titular, que se encontrem na posse da Direção -Geral da Saúde ou 
sob a sua responsabilidade

Artigo 40.º

Regime excecional

Durante o período em que durar o estado de emergência:

a) Fica suspensa a contagem do tempo de serviço efetivo para efeitos do cômputo do limite 
máximo de duração dos contratos, fixado no n.º 1 do artigo 28.º da Lei do Serviço Militar, aprovada 
pela Lei n.º 174/99, de 21 de setembro, na sua redação atual, e no n.º 3 do artigo 45.º do Regula-
mento da Lei do Serviço Militar, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 289/2000, de 14 de novembro, na 
sua redação atual;

b) Não é permitida a rescisão do vínculo contratual pelo militar que se encontre na situação 
prevista na alínea b) do n.º 4 do artigo 264.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, apro-
vado pelo Decreto -Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual;

c) É aplicável o regime excecional de dispensa de serviço previsto nos artigos 26.º -A e 26.º -B 
do Decreto -Lei n.º 241/2007, de 21 de junho, na sua redação atual, com as necessárias adapta-
ções, aos voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa que comprovadamente sejam chamados para 
prestar socorro ou transporte no âmbito da situação epidémica de COVID -19.

Artigo 41.º

Licenças e autorizações

No decurso da vigência do presente decreto, as licenças, autorizações ou outro tipo de atos 
administrativos, mantêm -se válidos independentemente do decurso do respetivo prazo.
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Artigo 42.º

Regulamentos e atos de execução

1 — Os regulamentos e atos administrativos de execução do presente decreto são eficazes 
através de mera notificação ao destinatário, por via eletrónica ou outra, sendo dispensadas as 
demais formalidades aplicáveis.

2 — Para os efeitos do disposto no número anterior, entende -se por realizada a notificação aos 
destinatários através da publicação dos regulamentos ou atos no site das entidades competentes 
para a aprovação dos regulamentos ou a prática dos atos.

Artigo 43.º

Fiscalização

1 — Compete às forças e serviços de segurança e à polícia municipal fiscalizar o cumprimento 
do disposto no presente decreto, mediante:

a) A sensibilização da comunidade quanto ao dever geral de recolhimento
b) O encerramento dos estabelecimentos e a cessação das atividades previstas no anexo I 

ao presente decreto;
c) A emanação das ordens legítimas, nos termos do presente decreto, designadamente para 

recolhimento ao respetivo domicílio;
d) A cominação e a participação por crime de desobediência, nos termos e para os efeitos da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 348.º do Código Penal, bem como do artigo 7.º da Lei n.º 44/86, de 30 
de setembro, por violação do disposto nos artigos 6.º, 9.º a 11.º do presente decreto, bem como do 
confinamento obrigatório de quem a ele esteja sujeito nos termos do artigo 3.º;

e) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das con-
centrações superiores a cinco pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar;

f) A recomendação a todos os cidadãos do cumprimento do dever geral do recolhimento do-
miciliário, nos termos e com as exceções previstas no artigo 5.º

2 — Compete às juntas de freguesia, no quadro da garantia de cumprimento do disposto no 
presente decreto:

a) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública;
b) A recomendação a todos os cidadãos do cumprimento do dever geral do recolhimento do-

miciliário, nos termos e com as exceções previstas no artigo 5.º;
c) A sinalização junto das forças e serviços de segurança, bem como da polícia municipal, 

dos estabelecimentos a encerrar, para garantir a cessação das atividades previstas no anexo I ao 
presente decreto.

3 — Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1, as autoridades de saúde comunicam às 
forças e serviços de segurança do local de residência a aplicação das medidas de confinamento 
obrigatório.

4 — As forças e serviços de segurança reportam permanentemente ao membro do Governo 
responsável pela área da administração interna o grau de acatamento pela população do disposto 
no presente decreto, com vista a que o Governo possa avaliar a todo o tempo a situação, designa-
damente a necessidade de aprovação de um quadro sancionatório por violação do dever especial 
de proteção ou do dever geral de recolhimento domiciliário.

5 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, as entidades do Ministério da Saúde co-
municam ao membro do Governo responsável pela área da administração interna as orientações 
de caráter genérico das autoridades de saúde.

6 — A desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades competentes, quando 
praticadas em violação do disposto no presente decreto, são sancionadas nos termos da lei penal 
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e as respetivas penas são sempre agravadas em um terço, nos seus limites mínimo e máximo, nos 
termos do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho.

Artigo 44.º

Dever geral de cooperação

Durante o período de vigência do estado de emergência os cidadãos e demais entidades têm 
o dever de colaboração, nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e 
agentes responsáveis pela segurança, proteção civil e saúde pública na pronta satisfação de soli-
citações, que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização 
das medidas do presente decreto.

Artigo 45.º

Salvaguarda de medidas

O presente decreto não prejudica as medidas já adotadas, no âmbito do estado de alerta ou 
do estado de calamidade declarado para o concelho de Ovar, bem como as destinadas a prevenir, 
conter, mitigar ou tratar a infeção epidemiológica por SARS -Cov -2 e a doença COVID -19, bem 
como as destinadas à reposição da normalidade em sequência das mesmas.

Artigo 46.º

Norma revogatória

É revogado o Decreto n.º 2 -A/2020, de 20 de março.

Artigo 47.º

Entrada em vigor

O presente decreto entra em vigor às 00h de 3 de abril de 2020.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 2 de abril de 2020. — O Primeiro -Ministro, 
António Luís Santos da Costa.

Assinado em 2 de abril de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 2 de abril de 2020.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

ANEXO I

[a que se referem o artigo 9.º, a alínea a) do n.º 2 do artigo 18.º, 
a alínea b) do n.º 1 e a alínea c) do n.º 2 do artigo 43.º]

1 — Atividades recreativas, de lazer e diversão:

Discotecas, bares e salões de dança ou de festa;
Circos;
Parques de diversões e parques recreativos para crianças e similares;
Parques aquáticos e jardins zoológicos, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeitos 

de cuidado dos animais;
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Quaisquer locais destinados a práticas desportivas de lazer;
Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores.

2 — Atividades culturais e artísticas:

Auditórios, cinemas, teatros e salas de concertos;
Museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou similares (centros interpretativos, 

grutas, etc.), nacionais, regionais e municipais, públicos ou privados, sem prejuízo do acesso dos 
trabalhadores para efeitos de conservação e segurança;

Bibliotecas e arquivos;
Praças, locais e instalações tauromáquicas;
Galerias de arte e salas de exposições;
Pavilhões de congressos, salas polivalentes, salas de conferências e pavilhões multiúsos.

3 — Atividades desportivas, salvo as destinadas à atividade dos praticantes desportivos pro-
fissionais e de alto rendimento, em contexto de treino:

Campos de futebol, rugby e similares;
Pavilhões ou recintos fechados;
Pavilhões de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins e similares;
Campos de tiro;
Courts de ténis, padel e similares;
Pistas de patinagem, hóquei no gelo e similares;
Piscinas;
Ringues de boxe, artes marciais e similares;
Circuitos permanentes de motas, automóveis e similares;
Velódromos;
Hipódromos e pistas similares;
Pavilhões polidesportivos;
Ginásios e academias;
Pistas de atletismo;
Estádios;
Campos de golfe.

4 — Atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas, ou espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas:

Pistas de ciclismo, motociclismo, automobilismo e rotas similares, salvo as destinadas à ativi-
dade dos praticantes desportivos profissionais e de alto rendimento, em contexto de treino;

Provas e exibições náuticas;
Provas e exibições aeronáuticas;
Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza.

5 — Espaços de jogos e apostas:

Casinos;
Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, como bingos ou similares;
Salões de jogos e salões recreativos.

6 — Atividades de restauração:

Restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, com as exceções do presente 
decreto;

Bares e afins;
Bares e restaurantes de hotel, com as exceções do presente decreto;
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Esplanadas;
Máquinas de vending, com as exceções do presente decreto.

7 — Termas e spas ou estabelecimentos afins.

ANEXO II

[que se referem o n.º 1 do artigo 10.º, o n.º 1 do artigo 11.º, as alíneas b), c) e e) do n.º 2 do artigo 18.º 
e as alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 34.º]

1 — Minimercados, supermercados, hipermercados;
2 — Frutarias, talhos, peixarias, padarias;
3 — Mercados, nos casos de venda de produtos alimentares;
4 — Produção e distribuição agroalimentar;
5 — Lotas;
6 — Restauração e bebidas, nos termos do presente decreto;
7 — Confeção de refeições prontas a levar para casa, nos termos do presente decreto;
8 — Serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio social;
9 — Farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica;
10 — Estabelecimentos de produtos médicos e ortopédicos;
11 — Oculistas;
12 — Estabelecimentos de produtos cosméticos e de higiene;
13 — Estabelecimentos de produtos naturais e dietéticos;
14 — Serviços públicos essenciais e respetiva reparação e manutenção (água, energia elé-

trica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos canalizados, comunicações eletrónicas, serviços 
postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais, serviços de recolha e tratamento de 
efluentes, serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos e de higiene urbana e serviço de trans-
porte de passageiros);

15 — Serviços habilitados para o fornecimento de água, a recolha e tratamento de águas 
residuais e ou de resíduos gerados no âmbito das atividades ou nos estabelecimentos referidos 
no presente anexo;

16 — Papelarias e tabacarias (jornais, tabaco);
17 — Jogos sociais;
18 — Centros de atendimento médico -veterinário;
19 — Estabelecimentos de venda de animais de companhia e de alimentos e rações;
20 — Estabelecimentos de venda de flores, plantas, sementes e fertilizantes e produtos fitos-

sanitários químicos e biológicos;
21 — Estabelecimentos de lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles;
22 — Drogarias;
23 — Lojas de ferragens e estabelecimentos de venda de material de bricolage;
24 — Postos de abastecimento de combustível e postos de carregamento de veículos elétricos;
25 — Estabelecimentos de venda de combustíveis para uso doméstico;
26 — Estabelecimentos de comércio, manutenção ou reparação de velocípedes, veículos 

automóveis e motociclos, tratores e máquinas agrícolas, navios e embarcações, bem como venda 
de peças e acessórios e serviços de reboque;

27 — Estabelecimentos de venda e reparação de eletrodomésticos, equipamento informático 
e de comunicações e respetiva reparação;

28 — Serviços bancários, financeiros e seguros;
29 — Atividades funerárias e conexas;
30 — Serviços de manutenção e reparações ao domicílio;
31 — Serviços de segurança ou de vigilância ao domicílio;
32 — Atividades de limpeza, desinfeção, desratização e similares;
33 — Serviços de entrega ao domicílio;
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34 — Estabelecimentos turísticos, exceto parques de campismo, podendo aqueles prestar 
serviços de restauração e bebidas no próprio estabelecimento exclusivamente para os respetivos 
hóspedes;

35 — Serviços que garantam alojamento estudantil;
36 — Máquinas de vending em empresas, em empresas, estabelecimentos ou quaisquer institui-

ções nos quais aquelas máquinas representem o único meio de acesso a produtos alimentares;
37 — Atividade por vendedores itinerantes, nos termos previstos no artigo 14.º;
38 — Atividade de aluguer de veículos de mercadorias sem condutor (rent -a -cargo);
39 — Atividade de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent -a -car), nos termos 

previstos no artigo 15.º;
40 — Atividades e estabelecimentos enunciados nos números anteriores, ainda que integrados 

em centros comerciais;
41 — Prestação de serviços de execução ou beneficiação das Redes de Faixas de Gestão 

de Combustível.
42 — Estabelecimentos de venda de material e equipamento de rega, assim como produtos 

relacionados com a vinificação, assim como material de acomodação de frutas e legumes;
43 — Estabelecimentos de venda de produtos fitofarmacêuticos e biocidas;
44 — Estabelecimentos de venda de medicamentos veterinários.

100000220 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 18-B/2020

Sumário: Resolução do Conselho de Ministros que prorroga os efeitos da declaração de situação 
de calamidade no município de Ovar, na sequência da pandemia COVID-19.

Considerando a emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Orga-
nização Mundial de Saúde, bem como a classificação da doença COVID -19 como uma pandemia, 
e bem assim a situação epidemiológica da COVID -19 que levou à declaração da situação de cala-
midade no município de Ovar e do estado de emergência a todo o território nacional.

Atendendo a que a Autoridade de Saúde Local reconheceu que o município de Ovar se mantém 
numa situação epidemiológica compatível com transmissão comunitária ativa, constituindo perigo 
para a saúde pública.

Tendo em conta a avaliação da execução das medidas adotadas no quadro da declaração 
da situação de calamidade local e a pronúncia da Autoridade de Saúde Regional no sentido da 
necessidade de manutenção da cerca sanitária ao município de Ovar.

Atendendo a que a previsão do n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10 -D/2020, 
de 19 de março, que declara a situação de calamidade no município de Ovar, determina a possibi-
lidade da sua prorrogação ou modificação na medida em que a evolução epidemiológica o justificar.

Assim:
Nos termos do artigo 19.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, e da alínea g) 

do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Prorrogar os efeitos da declaração de situação de calamidade e a cerca sanitária no mu-

nicípio de Ovar, na sequência da pandemia COVID -19, até 17 de abril de 2020, sem prejuízo de 
prorrogação ou modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar.

2 — Determinar a manutenção das seguintes medidas, de carácter excecional, na área geo-
gráfica do município de Ovar:

a) É interditada a circulação e permanência de pessoas na via pública, exceto para deslocações 
necessárias e urgentes, nomeadamente para:

i) Venda e aquisição de bens alimentares, de higiene ou farmacêuticos, bem como de outros 
transacionados nos estabelecimentos cujo encerramento não seja imposto previstos na alínea b);

ii) Acesso a unidades de cuidados de saúde;
iii) Acesso dos munícipes de Ovar ao local de trabalho, situado no município;
iv) Assistência e cuidado a idosos, menores, dependentes e pessoas especialmente vulneráveis;

b) É imposto o encerramento de:

i) Todos os serviços públicos, da administração central ou local, exceto hospitais e centros 
de saúde, unidades militares, forças e serviços de segurança, serviços de socorro, comunicações 
eletrónicas e postais, abastecimento de água e saneamento de águas residuais, fornecimento de 
energia e recolha e tratamento de resíduos;

ii) Estabelecimentos comerciais e de serviços, exceto os de venda a retalho de bens alimenta-
res e de saúde e higiene, designadamente mercearias, padarias, minimercados, supermercados e 
hipermercados, bem como farmácias, bancos e postos de abastecimento de combustíveis, venda 
de jornais, revistas e tabaco, e de estabelecimentos de serviços de manutenção e reparação de 
veículos motorizados, e equipamentos informáticos e atividades funerárias e conexas;

iii) Estabelecimentos de restauração e similares, exceto para efeitos exclusivos de confeção 
destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio, diretamente ou através de 
intermediário, ficando dispensados de licença para confeção destinada a consumo fora do esta-
belecimento ou entrega no domicílio, nos termos do Decreto que procede à execução do estado 
de emergência;
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iv) Estabelecimentos industriais, com exceção daqueles relativos a setores essenciais ao 
funcionamento da vida coletiva, como os destinados à alimentação e à saúde humanas e animais 
e respetivas embalagens, e ainda a equipamentos de proteção e segurança;

v) Outros estabelecimentos, em casos de força maior, em condições acordadas pelas au-
toridades de saúde pública, devidamente autorizados por despacho dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas da economia, da administração interna e da saúde.

c) No âmbito da cerca sanitária municipal, são interditadas as deslocações por via rodoviária 
de e para o município de Ovar, exceto aquelas:

i) De profissionais de saúde e de medicina veterinária, elementos das forças armadas e das 
forças e serviços de segurança, serviços de socorro e empresas de segurança privada;

ii) De regresso ao local de residência habitual;
iii) Para o transporte e escoamento de mercadorias e matérias primas necessárias ao fun-

cionamento de atividades económicas, desde que garantidas as condições sanitárias adequadas;
iv) Para o cumprimento dos serviços postais;
v) Para abastecimento de terminais de caixa automático;
vi) Para reparação e manutenção de infraestruturas de comunicações, de saneamento de 

águas residuais, de águas, de transporte de eletricidade, de transporte de gás, e de outras cujas 
características e caráter urgente não possam ser adiadas;

vii) Justificadas por razões de urgência, devidamente fundamentada, ou casos de força maior 
ou de saúde pública;

viii) De tráfego de atravessamento, em circulação na plena via da autoestrada A29, em ambos 
os sentidos, com origem e destino fora do concelho de Ovar;

ix) Para a recolha e transporte de resíduos.

d) É proibida a tomada e largada de passageiros do transporte ferroviário nas estações e 
apeadeiros do município de Ovar.

3 — Determinar que durante o período de vigência da situação de calamidade, os cidadãos e 
as demais entidades têm, nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, 
na sua redação atual, o dever de colaboração, nomeadamente no cumprimento de ordens ou ins-
truções dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança interna e pela proteção civil e na pronta 
satisfação de solicitações que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes para 
a concretização das medidas que justificam a presente declaração.

4 — Reforçar que a desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades com-
petentes, quando praticadas durante a vigência da situação de calamidade, constituem crime e 
são sancionadas nos termos da lei penal, sendo as respetivas penas agravadas em um terço, nos 
seus limites mínimo e máximo, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, 
na sua redação atual.

5 — Manter em atividade a comissão municipal de proteção civil de Ovar e o respetivo plano 
municipal de emergência de proteção civil.

6 — Determinar que a atividade operacional das forças e serviços de segurança e serviços 
de socorro a operar no município de Ovar, no âmbito da execução da presente resolução, pode 
ser reforçada, em caso de necessidade, por efetivos de outras áreas geográficas, mediante coor-
denação pela estrutura municipal de proteção civil.

7 — Determinar que a presente resolução produz efeitos imediatos.

Presidência do Conselho de Ministros, 2 de abril de 2020. — O Primeiro -Ministro, António Luís 
Santos da Costa.
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