
 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 

BOLETIM DE DELIBERAÇÕES E DESPACHOS 

ISSN 1646-7027 

Edição n.º 10 
20 de maio de 2020 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

Pág. 5 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

Pág. 5 



 

 

 
 
 
 
 
 

DIRETOR: Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
Dr. Bernardino José Torrão Soares 

 
 
 
PERIODICIDADE: Quinzenal 
 
PROPRIEDADE: Município de Loures 
 
EDIÇÃO ELETRÓNICA 
 
DEPÓSITO LEGAL n.º 148950/00 
 
ISSN 1646-7027 
 
COORDENAÇÃO, ELABORAÇÃO, LAYOUT E PAGINAÇÃO 

 
GABINETE LOURES MUNICIPAL 

 
 
 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/2011 
Diário da República, 1.ª série, n.º 17, de 25 de janeiro de 2011 

 

 

 

 

Toda a correspondência relativa a 
LOURES MUNICIPAL 

deve ser dirigida a 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 
 
 
 

LOURES MUNICIPAL 
BOLETIM DE DELIBERAÇÕES E DESPACHOS 

 

RUA MANUEL AUGUSTO PACHECO, 6 - 4º 
2674 - 501 LOURES 

 

TELEFONE: 21 115 15 82    FAX: 21 115 17 89 

 

 

http://www.cm-loures.pt 
e-mail: loures.municipal@cm-loures.pt 

 



 

 

ÍNDICE 
 

 Pág. 
  
CÂMARA MUNICIPAL  
62.ª Reunião Ordinária 5 
  
  
  
PRESIDÊNCIA 51 
  
  
  
ANÚNCIOS - Súmula 62 
  
  
  
ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 236/2020  
  
ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 239/2020  
  
ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 241/2020  
  
ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 242/2020  
  
  
  
ANEXO DIPLOMAS LEGAIS  
  
• Lei n.º 12/2020  
  
• Decreto-Lei n.º 22/2020  
  
• Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020  
  

 



 

 
N.º 10 

 

 

 

20 de MAIO 
de 2020 

 
 
 
 

5 

 

 

 
CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

62.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 20 de maio 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 
estatística de síntese sobre a situação concelhia 
da pandemia COVID-19, designadamente no que 
concerne a lares e residências de Terceira Idade. 
 
Seguiu-se um período de perguntas pelas Sr.ªs 
Vereadoras e Srs. Vereadores e respostas 
prestadas pelo Sr. Delegado de Saúde. 

 
 
 
 

Foram apresentados três documentos, a seguir 
elencados. 
 
Voto de Saudação, apresentado pelo Sr. 
Presidente da Câmara, alusivo ao Dia Municipal 
do Bombeiro - Proposta de Deliberação n.º 
259/2020. 
 
 
Moção, apresentada pelos Srs. Vereadores eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária, alusiva à 
implementação do suplemento de insalubridade, 
penosidade e risco na Administração Local - 
Proposta de Deliberação n.º 260/2020. 
 
 
Moção, apresentada pelo Sr. Presidente da 
Câmara, alusiva ao alojamento de cinco 
requerentes de asilo na Mealhada, Loures - 
Proposta de Deliberação n.º 261/2020. 

 
 
 
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

Voto de Saudação, apresentado pelo Sr. 
Presidente da Câmara. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 259/2020 

 
Dia Municipal do Bombeiro 

 
Comemoramos em maio o Dia Municipal do 
Bombeiro, evento que homenageia os bombeiros 
voluntários do concelho de Loures, e o trabalho 
insubstituível que prestam à população no âmbito 
da proteção e socorro dos nossos munícipes. 
Homenageamos também os respetivos corpos 
sociais que as dirigem num exemplo de 
voluntarismo e elevado sentido de 
responsabilidade e serviço público. 
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Lamentavelmente, este ano, por força das 
circunstâncias muito particulares que vivemos, não 
poderemos assinalar esta data em clima de festa 
como habitualmente fazemos. Não haverá desfile 
nem espetáculo, tampouco a justa atribuição de 
condecorações aos bombeiros indicados pelas 
respetivas corporações. 
 
Todavia, esta data não pode deixar de merecer o 
reconhecimento da Câmara Municipal de Loures, 
sobretudo num quadro de grande esforço e 
empenhamento dos nossos corpos de bombeiros 
no âmbito do combate à pandemia que todos 
vivemos. A proximidade com as populações e a 
forma abnegada e altruísta que evidenciam no seu 
trabalho diário devem merecer o nosso 
reconhecimento e apoio. 
 
Reconhecimento e apoio que infelizmente por 
muitas vezes não têm merecido por parte do 
Ministério que os tutela. Tem cabido assim, à 
Câmara Municipal de Loures o papel maior no 
apoio às associações de bombeiros e disso são 
exemplo os apoios extraordinários que a Câmara 
Municipal de Loures tem dedicado a estas: 
Antecipação das verbas dos protocolos, cedência 
extraordinária de equipamentos de proteção 
individual e atribuição de subsídios extraordinários 
para fazer face a despesas de funcionamento. 
 
Pela passagem do Dia Municipal do Bombeiro, é 
da mais elementar justiça o reconhecimento dos 
eleitos locais, pelo que proponho que a Câmara 
Municipal de Loures, reunida na sua 62.ª Reunião 
Ordinária, realizada a 20 de maio de 2020, 
delibere um voto de saudação às Associações 
Humanitárias de Bombeiros Voluntários de Loures 
e a todos os seus bombeiros do quadro de honra e 
quadro ativo, que todos os dias trabalham em prol 
da população do concelho de Loures. 

 
 

Loures, 20 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Sr. Vice-Presidente. 
 

Pela Implementação 
do Suplemento de Insalubridade, 

Penosidade e Risco 
na Administração Local 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 260/2020 

 
A atual situação que vivemos veio evidenciar a 
importância dos serviços públicos e dos seus 
trabalhadores nas respostas às necessidades das 
populações. 
 
Diariamente milhares de trabalhadores da 
administração local asseguram os serviços 
essenciais às populações, salvaguardando a 
saúde pública, respostas sociais e a continuidade 
da qualidade de vida da população. 
 
Estes trabalhadores prestam o seu serviço 
expondo-se a riscos acrescidos sem qualquer 
compensação suplementar. 
 
A valorização dos trabalhadores, mais do que com 
palavras de circunstância ou atos simbólicos, faz-
se com medidas concretas, nomeadamente com o 
reconhecimento da natureza insalubre, penosa e 
de risco de várias atividades e que a esse 
reconhecimento corresponda uma justa e 
necessária compensação remuneratória. 
 
A regulamentação e aplicação do Suplemento de 
Insalubridade, Penosidade e Risco é há muito uma 
justa aspiração dos trabalhadores da 
Administração Local que apesar de prevista e 
reafirmada no quadro legal, nomeadamente na Lei 
Geral de Trabalho em Funções Públicas, tarda em 
ver a sua aplicação efetivada. 
 
As autarquias locais pautam a sua ação pelo 
respeito, valorização e promoção das condições 
dos seus trabalhadores, sobretudo daquelas que 
dizem respeito às suas condições de saúde, 
higiene e segurança. 
 
 
Assim, a Câmara Municipal de Loures, reunida no 
dia 20 de maio de 2020, delibera: 
 
1. Saudar todos os trabalhadores que 

diariamente prestam serviços essenciais às 
populações; 
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2. Exigir do Governo e da Assembleia da 
República a aplicação do Suplemento de 
Insalubridade, Penosidade e Risco, aos 
trabalhadores da Administração Local. 

 
 
Esta moção, a ser aprovada, deverá ser enviada 
para: 
 
• Senhor Primeiro Ministro; 
 
• Ministério das Finanças; 
 
• Ministério da Modernização do Estado e da 

Administração Pública; 
 
• Senhor Presidente da Assembleia da 

República; 
 
• Grupos Parlamentares; 
 
• ACT; 
 
• CGTP-IN; 
 
• UGT; 
 
• Deverá igualmente ser enviada aos Órgãos de 

Comunicação Social. 
 
 

Loures, 20 de maio de 2020 
 

Os Eleitos da CDU 
na Câmara Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Sr. Presidente da 
Câmara. 

 
Sobre o alojamento na Mealhada, Loures, 

de cinco requerentes de asilo 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 261/2020 
 

A Câmara Municipal de Loures é uma instituição 
empenhada há muitos anos no apoio aos cidadãos 
refugiados e requerentes de asilo. 
 

A Câmara Municipal de Loures é totalmente alheia 
à decisão de colocação de cinco cidadãos 
requerentes de asilo, na situação de COVID 
positivo, numa habitação da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa (SCML), na Mealhada, 
freguesia de Loures, na passada quinta-feira à 
noite. Tratou-se de uma decisão do Governo, 
comunicada telefonicamente cerca de duas horas 
antes de se concretizar. 
 
A Câmara Municipal de Loures considera 
inteiramente justificadas as preocupações da 
população da Mealhada em relação à situação ali 
existente, tendo em conta a violação da obrigação 
de confinamento a que aqueles cidadãos estão 
sujeitos. 
 
A Câmara Municipal de Loures valoriza a pronta 
ação da PSP perante estes acontecimentos, 
garantindo o retorno ao confinamento obrigatório. 
 
Foram evidentes nos últimos dias as graves 
insuficiências no acompanhamento dos cidadãos 
requerentes de asilo por parte das entidades 
responsáveis pela sua instalação na Mealhada. 
 
O município tem vindo a suscitar junto do Governo 
e da SCML a necessidade de encontrar outra 
solução para os requerentes de asilo em causa, 
respeitando integralmente a sua dignidade e 
direitos, dada a óbvia inadequação da localização 
encontrada e a ausência de acompanhamento 
adequado. 
 
 
Nesse sentido, a Câmara Municipal de Loures, 
reunida a 20 de maio de 2020, requer ao Governo: 
 
- Que garanta a retirada, para localização mais 

adequada, ou a garantia de cumprimento do 
confinamento obrigatório, dos cidadãos 
requerentes de asilo alojados na Mealhada, 
designadamente os COVID positivos; 

 
- Que em futuras situações a ocorrer no 

concelho seja assegurado pelas entidades 
responsáveis um adequado acompanhamento 
dos requerentes de asilo, bem como a 
articulação necessária com o Município. 

 
 

Loures, 20 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 56.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 26 de 
fevereiro de 2020. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Ivone 
de Fátima da Cunha Gonçalves e o Sr. 
Vereador Nuno Ricardo Conceição Dias, por 
não terem estado presentes naquela Reunião) 
 
 
 
Projeto de Ata da 57.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 11 de 
março de 2020. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Maria 
Rita Colaço Leão e os Srs. Vereadores João 
Manuel Ferreira Calado e Tiago Farinha Matias, 
por não terem estado presentes naquela 
Reunião) 
 
 
 
Projeto de Ata da 58.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 25 de 
março de 2020. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador João 
Manuel Ferreira Calado, por não terem estado 
presentes naquela Reunião) 
 
 
 
Projeto de Ata da 59.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 8 de 
abril de 2020. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de ratificação da aprovação, pelo Sr. 
Presidente da Câmara, em 14 de maio de 2020, 
da 6.ª Alteração Orçamental Permutativa ao 
Orçamento 2020 e Opções do Plano 2020-2023. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 236/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Continua a existir a necessidade da Autarquia 

de manter a capacidade de resposta municipal 
no apoio ao combate à pandemia provocada 
pela da doença COVID-19; 

 
B. O combate à pandemia impõe a 

disponibilização contínua e atempada de 
equipamentos e bens, denominados, 
equipamentos de proteção individual (EPI’s), 
assim como a sua reposição; 

 
C. A procura generalizada pela disponibilidade de 

bens e equipamentos no mercado limita a 
capacidade negocial da autarquia para 
garantir ordens de encomendas de acordo 
com as necessidades municipais; 

 
D. O Município de Loures pretende iniciar os 

procedimentos pré-contratuais de contratação 
pública tendentes à aquisição de EPI’s; 

 
E. Para o início dos procedimentos referidos no 

ponto anterior é necessário a existência de 
inscrição orçamental e o respetivo cabimento; 

 
F. Face à premência da realização da 

modificação expressa na presente proposta de 
alteração orçamental, optou-se pelo recurso 
transitório à rubrica associada aos consumos 
de águas, assim como a moratória prevista na 
lei relativa às prestações do capital, a realizar 
em 2020, no âmbito do Fundo de Apoio 
Municipal (Lei n.º 12/2020, de 7 de maio); 

 
G. De acordo com a atual execução orçamental 

existe necessidade de se proceder a 
reajustamentos nas dotações do Orçamento 
2020 e Opções do Plano 2020-2023, 
destacando-se as dotações associadas a 
reparação e beneficiação de edifícios 
camarários, a estudos técnicos 
especializados, a intervenções no parque 
escolar, à reabilitação e remodelação do 
Museu da Cerâmica, a muros de suportes e 
trabalhos complementares (Rua da Caneja em 
Montemor, Contenção de Talude no B.º de 
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Santiago, bermas na EM 627 - Ribas de 
Baixo), a intervenções em arruamentos no 
concelho, entre outras; 

 
H. Não foi possível reunir extraordinariamente a 

Câmara Municipal de Loures. 
 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
Nos termos do n.º 3 do artigo 35.º e da alínea d) 
do n.º 1 do artigo 33.º, ambos 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, a Câmara 
Municipal de Loures ratifique a aprovação da 6.ª 
Alteração Orçamental Permutativa ao Orçamento 
2020 e Opções do Plano 2020-2023, aprovada por 
mim em 14 de maio, conforme documento em 
anexo. 

 
 

Loures, 14 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento 6.ª Alteração Orçamental 
Permutativa ao Orçamento 2020 e Opções do 
Plano 2020-2023 encontra-se disponibilizado em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de isenção do pagamento de taxas, 
durante os meses de abril a agosto de 2020, a 
todas as entidades públicas e/ou privadas, nos 
domínios de utilização e ocupação da via pública e 
de afixação de publicidade de natureza comercial. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 238/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Organização Mundial de Saúde classificou a 

atual situação de emergência de saúde 
pública de âmbito internacional causada pelo 
novo Coronavírus como uma pandemia, e 
dando corpo às orientações estabelecidas 
pela OMS, o Estado Português decretou a 
“renovação da declaração do estado de 
emergência” nacional, exarada pelos Decretos 
do Presidente da República n.º 20-A/2020, de 
17 de abril, com autorização da Assembleia da 
República, através da RAR n.º 23-A/2020, de 
17 de abril, seguido da deliberação do 
Governo de execução e regulamentação 
respetiva através do Decreto n.º 2-C/2020, de 
17 de abril, que vieram a determinar e a 
assegurar medidas que permitem o tratamento 
da doença, a obstar à sua propagação, mas 
obrigaram, igualmente, à suspensão de um 
largo leque de atividades e, 
consequentemente, ao encerramento de um 
elevado número de instalações e 
estabelecimentos das mais diversas atividades 
económicas; 

 
B. Por sua vez, obrigadas ao confinamento 

domiciliário para se defender do contágio da 
doença ou evitar a sua propagação, as 
famílias estão já a passar por sérias restrições 
e dificuldades que poderão agravar-se com a 
fragilização do mercado de trabalho e o 
inevitável aumento da taxa de desemprego e 
que para além disso, largas franjas da 
população do País e também do nosso 
concelho, apresentam fortes debilidades, com 
particular ênfase para os estratos 
populacionais mais idosos e as famílias com 
menores recursos económicos; 

 
C. Neste contexto do combate à proliferação 

desta pandemia, o Governo e as Autarquias 
Locais têm vindo a aprovar um conjunto de 
medidas extraordinárias e transitórias 
destinadas à prevenção, contenção, mitigação 
e tratamento da infeção epidemiológica por 
COVID-19 e ao apoio às pessoas e às 
instituições, de entre as quais se contam, 
entre outras, a proteção dos postos de 
trabalho e dos despedimentos ilegais, novas 
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formas de organização de trabalho, 
assegurando a manutenção em 
funcionamento dos serviços públicos 
essenciais e de interesse geral, à garantia do 
apoio logístico e financeiro às instituições 
sociais e de proteção civil dos cidadãos; 

 
D. Foram tomadas medidas de diminuição e 

mitigação dos impactos económicos negativos 
advenientes do surto epidémico, com vista à 
salvaguarda económica e a empregabilidade, 
concedendo apoio a quem foi forçado a 
encerrar a atividade, designadamente, micro, 
pequenas e médias empresas, e em que se 
tem vindo, igualmente, a adotar um conjunto 
de medidas de apoio à sustentabilidade da 
economia e das empresas com vista ao apoio 
à tesouraria e à manutenção dos postos de 
trabalho e de apoio e proteção a cidadãos, 
trabalhadores e empregadores; 

 
E. Nesse sentido, foi publicado o DL n.º 10-

G/2020, de 26 de março, que estabelece as 
medidas de proteção dos postos de trabalho, 
mas, também, clarifica o conceito de “crise 
empresarial” para os devidos efeitos, 
tipificando, no seu artigo 3.º, as situações, os 
pressupostos e os requisitos, assim como o 
seu preenchimento, para que as empresas 
beneficiárias, usufruam de apoios 
extraordinários, benefícios e/ou isenções 
fiscais, designadamente, comprovando: 

 
a) O dever de encerramento total ou parcial da 

empresa ou estabelecimento; 
 
b) A paragem total ou parcial da atividade da 

empresa ou estabelecimento resultante da 
interrupção das cadeias de abastecimento, ou 
de suspensão ou cancelamento de 
encomendas; 

 
c) A quebra abrupta e acentuada, de pelo menos 

40% da faturação; 
 
F. Mas, também, entre outros, o Decreto-Lei n.º 

10-A/2020, de 13 de março, que institui um 
regime excecional de contratação pública e de 
autorização de despesa, a Lei n.º 1-A/2020, de 
19 de março, que ratifica os efeitos do 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março e 
aprova medidas excecionais e temporárias de 
resposta à situação epidemiológica, e a Lei n.º 
6/2020, de 10 de abril, que cria um regime 
excecional para promover a capacidade de 
resposta das autarquias locais no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19; 

 
 

G. A referida Lei n.º 6/2020, estabelece no seu 
artigo 2.º um regime excecional que permite à 
Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no 
n.º 9, do artigo 16.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro, conceder a isenção, total ou 
parcial de tributos municipais em situações 
devidamente fundamentadas e diretamente 
relacionadas com as medidas de combate à 
pandemia da doença COVID-19, dispensando-
se da necessidade de aprovação de 
regulamento pela Assembleia Municipal, não 
podendo nesses casos a isenção ou redução 
ter duração superior ao termo do ano civil em 
curso; 

 
H. Nos termos do n.º 2 do artigo 2.º da citada Lei 

n.º 6/2020, de 10 de abril, tal possibilidade não 
abrange quaisquer impostos previstos na Lei 
das Finanças Locais, Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, na sua atual redação, pelo que as 
referidas isenções, totais ou parciais, só 
poderão incidir sobre o produto da cobrança 
de taxas e preços resultantes da concessão 
de licenças e da prestação de serviços pelo 
município conforme o disposto na alínea f) do 
artigo 14.º e artigos 20.º e 21.º, todos da citada 
Lei n.º 73/2013; 

 
I. Por sua vez, nos termos do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, a Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual, 
constituem atribuições das autarquias a 
promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios das respetivas populações e como 
formas de organização dos poderes públicos 
mais próximas dos cidadãos e que, por isso, 
têm um conhecimento mais estreito das suas 
necessidades e anseios, as autarquias locais, 
municípios e freguesias, é sempre, e 
particularmente nos momentos de crise, 
solicitada uma atenção e intervenção 
particular junto das pessoas, das instituições e 
das empresas de modo a minorar os 
problemas identificados e ajudar na sua 
resolução; 

 
J. Por sua vez, a Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, vulgo Lei das 
Autarquias Locais, estabelece, no Anexo I do 
referido diploma, no seu artigo 32.º e 
seguintes, as competências materiais do 
órgão executivo - Câmara Municipal - 
cometendo-lhe a aptidão legal de “fixar preços 
pela prestação de serviços ao público pelos 
serviços municipais e pela utilização dos 
equipamentos que integram o seu regime 
dominial”, assim como “elaborar e propor à 
Assembleia Municipal a aprovação dos 
regulamentos municipais com eficácia externa” 
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e a definição da “política tributária” do 
Município; 

 
K. Rege, igualmente, a Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro - Regime Financeiro das Autarquias 
Locais - (na sua versão atualizada) - nos seus 
artigos 14.º e seguintes, que os Municípios 
“dispõem de poderes tributários” e da 
possibilidade de “concederem isenções e 
benefícios fiscais”; 

 
L. De forma concomitante, estabelece o 

Regulamento Municipal de Taxas e Licenças, 
do Município de Loures, na sua versão 
atualizada, designadamente no seu artigo 5.º 
que compete ao “órgão executivo - Câmara 
Municipal”, deliberar a “isenção total ou parcial 
do pagamento de Taxas”; 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que, no âmbito do período crítico que 
atravessamos, como medida excecional e 
temporária para apoio às famílias, instituições e 
empresas, independentemente da sua natureza, e 
como medida de estímulo à atividade económica, 
através da redução de despesas de natureza 
fiscal, seja estabelecido um conjunto de isenções 
totais de taxas municipais que integram o 
Regulamento Municipal de Taxas e Licenças do 
Município de Loures; 
 
Assim, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 2.º 
da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, alínea e) do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, do n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, na sua versão atual e 
nos termos do artigo 5.º do Regulamento 
Municipal de Taxas e Licenças do Município de 
Loures, na sua redação atual, mediante instrução 
procedimental e parecer prévio das Juntas e 
Uniões de Freguesias, a Câmara Municipal 
delibere a isenção do pagamento de taxas, 
durante os meses de abril, maio, junho, julho e 
agosto de 2020, a todas as entidades públicas 
e/ou privadas, nos seguintes domínios: 
 
a) Utilização e ocupação da via pública 

(excetuando as zonas concessionadas, os 
bancos, as instituições de crédito e as 
seguradoras); 

 
b) Afixação de publicidade de natureza 

comercial, excetuando mobiliário urbano 
concessionado e publicidade exterior (vulgo 
outdoors e outros suportes publicitários 
similares), os bancos, as instituições de 
crédito e as seguradoras. 

 

1. As isenções totais referidas anteriormente são 
aplicáveis aos atos de liquidação e cobrança 
de taxas devidas pelos sujeitos passivos que 
requeiram licenças ou autorizações, a 
prestação de serviços ou a utilização de bens 
municipais que ocorram (ou tenham ocorrido) 
no período compreendido entre os dias 1 de 
abril e 31 de agosto; 

 
2. A aplicação das isenções agora propostas são 

instruídas e executadas procedimentalmente 
pelos competentes serviços das Juntas e 
Uniões de Freguesias, acompanhadas do 
respetivo parecer prévio e documentação 
comprovativa que ateste a qualidade dos 
sujeitos passivos beneficiários, conforme 
previsto e regulado no artigo 3.º do DL n.º 10-
G/2020, de 26 de março; 

 
3. As isenções concedidas ao abrigo dos 

números anteriores serão submetidas a 
ratificação da Câmara Municipal na primeira 
reunião ordinária subsequente à sua prática; 

 
4. Depois de ratificadas pela Câmara Municipal, 

as isenções concedidas devem ser 
comunicadas ao órgão deliberativo, por meio 
eletrónico, no prazo de 48 horas; 

 
5. A presente deliberação deve ser remetida à 

Assembleia Municipal para conhecimento; 
 
6. Independentemente de outros meios 

adequados para o efeito, a presente 
deliberação deverá ser publicitada na página 
oficial do município na internet e por edital a 
afixar nos lugares de estilo no edifício dos 
Paços do Concelho. 

 
 

Loures, 14 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
A remeter à Assembleia Municipal para 
conhecimento 
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Proposta de aprovação do início de procedimento 
e de submissão a consulta pública, pelo prazo de 
30 dias úteis a contar da data da sua publicação 
em Diário da República, do projeto de revisão do 
Regulamento de Taxas do Município de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 239/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Regulamento de Taxas do Município de 

Loures em vigor foi publicado no Diário da 
República, 2.ª série, em 25 de setembro de 
2009 - Regulamento n.º 392/2009; 

 
B. O supra citado Regulamento de Taxas veio 

dar cumprimento, designadamente, ao exigido 
na Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, que 
aprovou o Regime Geral das Taxas das 
Autarquias Locais; 

 
C. Atendendo ao período temporal decorrido 

entre 2009 e a presente data, existem 
realidades surgidas que necessitam de 
enquadramento regulamentar, 
designadamente ao nível da sua incidência; 

 
D. A produção legislativa, durante este hiato 

temporal, determinou a aprovação de novas 
taxas pelos órgãos municipais, que apesar de 
respeitarem a sistematização do Regulamento 
em vigor, carecem de ser integradas numa 
estrutura única de regulamento por forma a 
permitir um melhor conhecimento e uma maior 
compreensão das mesmas pelos seus 
destinatários; 

 
E. As taxas constantes do Regulamento de 

Taxas Municipais vigente não têm sofrido, em 
geral, atualizações nos seus valores, 
importando, agora, rever o valor das mesmas, 
bem como a sua fundamentação económico-
financeira; 

 
F. É necessário adaptar o Regulamento de 

Taxas do Município de Loures em vigor, quer 
às alterações legislativas introduzidas em 
matérias que regulam a atividade do 
Município, quer aos bens e serviços prestados 
pelos serviços municipais, quer às realidades 
atualmente existentes; 

 
G. Urge rever o Regulamento de Taxas 

Municipais do Município de Loures permitindo-
se, por um lado, ao Município, a cobrança de 
taxas legalmente previstas e, por outro, aos 
destinatários uma melhor compreensão do 
mesmo. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º conjugada com 
as alíneas b) e g) do n.º 1 do artigo 25.º, todas do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação vigente, delibere: 
 
1. Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-

Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, autorizar o 
início do procedimento, cujo objeto é a revisão 
do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, e a promoção da sua publicitação na 
página eletrónica da Câmara Municipal de 
Loures; 

 
2. Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º e dos n.ºs 1 

e 2 do artigo 100.º, todos do Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, que no prazo de 10 
dias úteis após a publicitação da promoção do 
procedimento na página eletrónica da Câmara 
Municipal de Loures, possam os interessados 
constituir-se como tal, visando a subsequente 
apresentação de contributos à proposta de 
revisão do Regulamento de Taxas Municipais 
vigente através da apresentação de 
pretensão, escrita, dirigida ao Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
para o endereço eletrónico dpca@cm-
loures.pt. A referida pretensão deverá conter a 
referência expressa ao objeto do 
procedimento em causa e o nome, o endereço 
eletrónico e o consentimento para que o 
mesmo seja utilizado para efeitos de 
notificação (artigo 112.º do Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro), todos do interessado. 

 
E que, no termo do prazo definido no parágrafo 
anterior, se proceda à notificação dos que se 
venham a constituir como interessados no 
procedimento, concedendo-lhes um novo prazo de 
30 dias úteis para se pronunciarem sobre a 
proposta de revisão ao Regulamento de Taxas 
Municipais em causa; 
 
3. Nos termos do artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro, submeter a proposta 
de revisão do Regulamento de Taxas 
Municipais vigente nos termos constantes do 
Anexo à presente proposta, e que dela faz 
parte integrante, a consulta pública, pelo prazo 
de 30 dias úteis a contar da data da sua 
publicação em Diário da República, devendo 
as sugestões serem formalizadas por escrito, 
conter a referência expressa ao projeto em 
causa e dar entrada na Câmara Municipal de 
Loures, Departamento de Planeamento 
Financeiro e Aprovisionamento - Divisão de 
Planeamento e Controlo de Atividades, Rua 
Manuel Augusto Pacheco, n.º 4, 2670-501 
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Loures, até às 17h:30m do trigésimo dia útil 
contado a seguir à data da sua publicação em 
Diário da República, ou enviadas para o 
endereço eletrónico dpca@cm-loures.pt, 
dando, neste caso, o consentimento para que 
o respetivo endereço eletrónico seja utilizado 
para efeitos da alínea c) do n.º1 do artigo 
112.º do Decreto-Lei n.º4/2015, de 7 de 
janeiro, até ao trigésimo dia útil contado a 
seguir à data da sua publicação em Diário da 
República. 

 
 

Loures, 14 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, a Proposta de Regulamento de Taxas do 
Município de Loures encontra-se disponibilizada 
em Anexo, nas páginas finais da presente edição. 

 
 
 

CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 
desafetação do domínio público para o domínio 
privado municipal de parcela de terreno, com a 
área de 2.594 m2, sita em Rua Nova, Tojalinho, 
freguesia de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 244/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Associação Irmãos de Armas - Clube Motard 

de Loures, é uma Associação sem fins 
lucrativos e tem por fim fomentar o espírito da 
fraternidade e solidariedade, entre indivíduos, 
agrupar e defender os Motards; 

 
B. A Associação Irmãos de Armas - Clube Motard 

de Loures veio solicitar ao Município de 
Loures a cedência do espaço "Polidesportivo 
de Loures" (ringue do Tojalinho) por um 
período de 5 anos, renovável 
automaticamente por períodos idênticos, para 
instalação da sua sede; 

 

C. A área pretendida de 2.594 m2, situada em 
Rua Nova, Tojalinho, freguesia de Loures 
corresponde a parte do PR 1234_E2 da 
freguesia de Loures, com a área total de 3.942 
m2, cedida ao Município de Loures através de 
escritura de cedência outorgada em 9 de 
novembro de 1995, para instalação de 
equipamentos gerais, designadamente, para 
construção de uma escola, ao abrigo do alvará 
de licença de loteamento n.º 8/95, emitido na 
mesma data, e encontra-se integrada no 
domínio público municipal; 

 
D. O procedimento de desafetação do domínio 

público é moroso, permitindo até a 
formalização contratual de cedência à 
entidade salvaguardar os necessários 
ajustamentos e intervenções no espaço objeto 
de cedência; 

 
E. O Departamento de Cultura, Desporto e 

Juventude deu parecer positivo. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e na 
alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à 
Assembleia Municipal para deliberação a 
desafetação do domínio público para o domínio 
privado municipal da área de 2.594 m2, situada em 
Rua Nova, Tojalinho, freguesia de Loures, 
corresponde a parte do PR 1234_E2 da freguesia 
de Loures, com a área total de 3.942 m2, cedida 
ao Município de Loures, através de escritura de 
cedência outorgada em 9 de novembro de 1995, 
para instalação de equipamentos gerais, 
designadamente, para construção de uma escola, 
ao abrigo do alvará de licença de loteamento n.º 
8/95, emitido na mesma data, descrita na 1.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures sob o 
número 2741 da freguesia de Loures e inscrita na 
matriz predial urbana sob o artigo 8400 da 
freguesia de Loures. 

 
 

Loures, 14 de maio de 2020. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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(Aprovado por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 
desafetação do domínio público para o domínio 
privado municipal da área de 9.946 m2, sita em 
Rua Moçambique e Rua de Angola, Alto da Eira, 
Santa Iria de Azóia, União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, e de constituição do direito de 
superfície a favor do Clube de Futebol de Santa 
Iria, condicionada à aprovação do ponto 1 pela 
Assembleia Municipal. 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 245/2020 
 

Considerando que: 
 
A. O Clube de Futebol de Santa Iria, fundado em 

1941, é uma das coletividades mais 
emblemáticas do concelho de Loures, com 
reconhecido mérito e relevância social e 
desportiva na sua área de influência, com 
atividade federada nas modalidades de 
Futebol e Futsal, com um total aproximado de 
300 praticantes; 

 
B. O Clube de Futebol de Santa Iria vem 

utilizando desde sempre, para a prática de 
futebol, o campo Tomás Reynolds, instalado 
em duas parcelas municipais, 
correspondentes ao PR 1638, com a área de 
1.196 m2, situada na Rua Moçambique e ao 
PR 361/2012, com a área de 8.750 m2, situada 
na Rua de Angola, Alto da Eira, ambas em 

Santa Iria de Azóia, União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, com a área total de 9.946 m2; 

 
C. A área de 1.196 m2, situada na Rua 

Moçambique, em Santa Iria de Azóia, 
correspondente ao PR 1638, foi cedida para 
integrar o domínio público municipal, para 
equipamentos e outros usos de interesse 
público, através de escritura de cedência 
outorgada em 20 de outubro de 1999, ao 
abrigo do alvará de licença de loteamento n.º 
6/99, emitido na mesma data e a área de 
8.750 m2, situada na Rua de Angola, Alto da 
Eira, em Santa Iria de Azóia, União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, foi integrada no domínio 
público municipal, para equipamentos, 
infraestruturas e outros usos de interesse 
público, no âmbito do processo n.º 
45.272/LA/E/OR, pelo que se torna necessária 
a sua desafetação do domínio público 
municipal; 

 
D. O Clube de Futebol de Santa Iria pretende 

candidatar-se a apoios de entidades públicas 
e privadas, tendo por objetivo a requalificação 
do parque desportivo; 

 
E. Foi emitido parecer favorável pelo 

Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, pelo Departamento de Cultura, 
Desporto e Juventude e pela União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela; 

 
F. A Direção do Clube de Futebol de Santa Iria 

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

 
G. Ao direito de superfície a constituir é atribuído 

o valor de 39.500,00 € (trinta e nove mil e 
quinhentos euros), conforme simulação do 
valor patrimonial tributário efetuada no portal 
das finanças. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, na 
alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º e na alínea g) do 
n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, submeter à Assembleia 
Municipal para deliberação e aprovar: 
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1. A desafetação do domínio público para o 
domínio privado municipal da área de 9.946 
m2, situada em Rua Moçambique e Rua de 
Angola, Alto da Eira, Santa Iria de Azóia, 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, sendo a área 
de 1.196 m2, situada em Rua Moçambique, em 
Santa Iria de Azóia, correspondente ao PR 
1638, cedida para integrar o domínio público 
municipal, para equipamentos e outros usos 
de interesse público, através de escritura de 
cedência outorgada em 20 de outubro de 
1999, ao abrigo do alvará de licença de 
loteamento n.º 6/99, emitido na mesma data, 
descrita na 2.ª Conservatória do Registo 
Predial de Loures sob a ficha número 294 da 
freguesia de Santa Iria de Azóia e inscrita na 
matriz predial rústica sob o artigo 98 da 
Secção A (parte) da mesma freguesia e a área 
de 8.750 m2, situada em Rua de Angola, Alto 
da Eira, em Santa Iria de Azóia, União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, integrada no domínio 
publico municipal, para equipamentos, 
infraestruturas e outros usos de interesse 
público, no âmbito do processo n.º 
45.272/LA/E/OR, descrita na 2.ª Conservatória 
do Registo Predial de Loures sob a ficha 
número 130 da freguesia de Santa Iria de 
Azóia. 

 
2. A constituição do direito de superfície sobre o 

prédio situado na Rua Moçambique e Rua de 
Angola, Alto da Eira, Santa Iria de Azóia, 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, com a área de 
9.946 m2, descrito na 2.ª Conservatória do 
Registo Predial de Loures sob as fichas 
números 294 e 130 da freguesia de Santa Iria 
de Azóia, nos termos e condições que 
constam da minuta anexa à presente 
proposta, a favor do Clube de Futebol de 
Santa Iria, condicionada à aprovação pela 
Assembleia Municipal do ponto 1. 

 
 

Loures, 14 de maio de 2020. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO 

DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

Cláusula Primeira 
Identificação do prédio objeto do contrato 

 
Pelo presente contrato é constituído a favor do 
Clube de Futebol de Santa Iria (doravante Clube 
de Futebol) o direito de superfície sobre o prédio 
localizado na Rua de Moçambique e Rua de 
Angola, Alto da Eira, em Santa Iria de Azóia, 
freguesia da União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela, com a 
área de 9.946 m2, melhor localizado em planta 
anexa, de que o Município de Loures (doravante, 
Município) é legítimo proprietário, descrito nas 
fichas prediais n.ºs 130/Santa Iria de Azóia e 
294/Santa Iria de Azóia. 

 
 

Cláusula Segunda 
Propriedade 

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

 
 

Cláusula Terceira 
Licenciamentos 

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

 
 

Cláusula Quarta 
Gratuitidade do contrato 

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

 
 

Cláusula Quinta 
Objeto do direito de superfície 

 
O direito de superfície constituído destina-se à 
manutenção do atual campo de jogos do Clube de 
Futebol e respetivas instalações de apoio. 
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Cláusula Sexta 
Acompanhamento e fiscalização 

pelo Município 
 

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

 
 

Cláusula Sétima 
Direito de preferência 

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

 
 

Cláusula Oitava 
Oneração do direito de superfície 

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

 
 

Cláusula Nona 
Responsabilidade contratual 

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

 
 

Cláusula Décima 
Resolução do contrato 

e extinção do direito de superfície 
 

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

 
2. O direito de superfície extingue-se ainda ao 

abrigo do disposto no artigo 1536.º do Código 
Civil, designadamente se: 

 

2.1. O imóvel for afeto a fim diverso do fixado no 
ato de constituição do direito de superfície; 

 
2.2. Houver paralisação da atividade e sem motivo 

justificado por período superior a 2 (dois) 
meses; 

 
2.3. For alienado o direito de superfície sem 

autorização expressa do Município; 
 
2.4. O Clube de Futebol deixar de ter existência 

jurídica própria e autónoma; 
 
2.5. O Clube de Futebol proporcionar o uso 

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

 
 

Cláusula Décima Primeira 
Eficácia do ato de resolução 

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

 
 

Cláusula Décima Segunda 
Reversão 

 
1. Expirado o prazo para que foi constituído, 

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

 
2. O decurso do prazo pelo qual foi constituído 

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

 
2.1. A entrega do local pelo Clube de Futebol, no 

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

 
2.2. A tomada de posse do local pelo Município, 

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

 
 

Cláusula Décima Terceira 
Legislação aplicável 

 
A presente constituição do direito de superfície 
rege-se pelo disposto na Lei n.º 31/2014, de 30 de 
maio e pelo Código Civil. 
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(Aprovado por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 

PROTEÇÃO CIVIL 
 

Proposta de celebração de Acordo entre o 
Município de Loures e START.SOCIAL - 
Cooperativa Sócio-Educativa para o 
Desenvolvimento Comunitário, CRL, e de 
atribuição de apoio financeiro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 237/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Na atual situação de pandemia, assume 

especial relevo a contenção do contágio nos 
lares e instituições com utentes idosos, pela 
especial vulnerabilidade desta faixa etária e 
maior taxa de mortalidade na infeção com 
COVID-19; 

 
B. De acordo com as orientações da Autoridade 

de Saúde Local, foi necessário intervir na 
situação de um Lar localizado no nosso 
concelho, retirando os residentes com 
diagnóstico positivo de COVID-19, para 
permitir a desinfeção das instalações e 
posterior regresso destes utentes, já em 
condições de confinamento numa parte 
isolada das instalações; 

 
 
 

C. Consultada a Comissão Municipal de Proteção 
Civil de âmbito reduzido, envolvendo a 
Câmara e o seu Serviço Municipal de 
Proteção Civil, a direção do Agrupamento de 
Centros de Saúde (ACES), a Coordenação 
local da Segurança Social e a coordenação da 
Unidade de Saúde Pública, se concluiu, de 
forma unânime, que as instalações para ERPI 
da Start.Social, sitas em Santo António dos 
Cavaleiros, financiadas pela Segurança Social 
e pelo município e em fase terminal de 
licenciamento, eram o equipamento mais 
adequado para fazer o realojamento 
temporário destes residentes; 

 
D. Foi emitida licença de utilização para um prazo 

de 90 dias, enquanto se aguarda a entrega da 
documentação em falta, para emissão de 
licença definitiva; 

 
E. A direção da Start.Social acedeu à 

disponibilização das instalações mediante a 
aprovação de um acordo entre a entidade e o 
município, que estabelecesse as condições do 
realojamento, nomeadamente a remuneração 
pela utilização das instalações nos cinco dias 
previstos; 

 
F. Da proposta de acordo enviada em que é 

proposto o pagamento de 3.000,00 € (três mil 
euros), acrescido do pagamento de 600,00 € 
(seiscentos euros) por cada dia de utilização a 
mais, caso seja necessário prolongar o 
realojamento, foi feita contraproposta pelo 
município e não aceite pela direção da 
instituição; 

 
G. Estando em causa a saúde pública e o 

interesse geral municipal, se procedeu ao 
realojamento dos idosos, aceitando as 
condições propostas pela direção da 
Start.Social. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 
o acordo e o apoio financeiro referido no n.º 3 da 
cláusula segunda e cláusula terceira, entre o 
Município de Loures e a Start.Social - Cooperativa 
Sócio-Educativa para o Desenvolvimento 
Comunitário, CRL, que se anexa. 
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Loures, 14 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

ACORDO 
 

Entre: 
 
Primeiro: Câmara Municipal de Loures, pessoa 
coletiva (…), com sede na (…), neste ato 
representado pelo Presidente da Câmara de 
Loures, (…), doravante abreviadamente designado 
por Município de Loures; 
 
Segundo: START.SOCIAL - Cooperativa Sócio-
Educativa para Desenvolvimento Comunitário, 
C.R.L., pessoa coletiva 505391198, com sede na 
Rua Carolina Michaelis, lote 11, 4.º Esquerdo, 
2670-526 Loures, neste ato representado pela 
Presidente da Direção, Maria de Lurdes 
Gonçalves, doravante abreviadamente designado 
por START.SOCIAL. 
 
Considerando que: 
 
Em 7 de maio de 2020, o Município de Loures 
contactou a START.SOCIAL, com o propósito da 
disponibilização das suas instalações da Estrutura 
Residencial para Idosos (ERPI), para colocação 
de residentes idosos da CSR Montemor, com 
indicação de casos de contaminação por 
COVID19 e por forma a permitir a 
descontaminação das suas instalações, para a 
relocalização temporária de utentes com 
COVID19, é celebrado o presente acordo, nos 
termos e com as seguintes cláusulas: 

 
 

Cláusula Primeira 
Objeto 

 
1. Tendo em conta o considerando supra, a 

START.SOCIAL disponibiliza oito (8) quartos 
mobilados novos sem utilização precedente, 
sala de estar, isolamento, wc sujos, wc banhos 
e arrumos da ALA A da sua ERPI, para 
acolhimento temporário de utentes com 
COVID-19 da CSR Montemor. 

 
2. Esta cedência de instalações inclui a utilização 

dos equipamentos ali existentes. 
 
 
 
 
 

Cláusula Segunda 
Prazo (Duração do Acolhimento) 

 
1. O acolhimento temporário dos utentes 

referidos na cláusula anterior tem início em 
11/05/2020 e termo até às 20:00 do dia 
15/05/2020. 

 
2. Os utentes deixarão as instalações cedidas 

pela START.SOCIAL até às 20:00h do dia 
15/05/2020, providenciando o Município de 
Loures em articulação com a Proteção Civil e 
CSR Montemor, o transporte e relocalização 
daqueles utentes. 

 
3. O incumprimento do prazo estabelecido na 

presente cláusula importa o pagamento pelo 
Município de Loures à START.SOCIAL do 
montante de 600,00 € (seiscentos euros) por 
cada dia de atraso. 

 
 

Cláusula Terceira 
Contraprestação 

 
Como contrapartida necessária pelo uso e fruição 
de espaço e equipamentos, bem como para 
despesas pela utilização do espaço indicado na 
cláusula primeira, o Município de Loures pagará o 
montante de 3.000,00 € (três mil euros) à 
START.SOCIAL. 

 
 

Cláusula Quarta 
Obrigações das partes 

 
1. A START.SOCIAL, suportará as despesas 

correntes inerentes ao funcionamento dos 
serviços relativos ao espaço cedido, tais como 
água, eletricidade e gás, competindo-lhe 
ainda, em articulação com as demais partes a 
supervisão do espaço. 

 
2. O funcionamento do espaço referido na 

cláusula primeira, bem como o risco da 
permanência dos utentes e demais pessoas 
autorizadas a frequentar as instalações 
cedidas, corre unicamente por conta do 
Município de Loures, nomeadamente, vida, 
morte, acidentes laborais, ou outros 
relacionados, o qual, tomará as devidas 
providências para prevenção e resolução de 
qualquer sinistro. 

 
3. O Município de Loures, em articulação com a 

CSR Montemor, compromete-se a utilizar o 
espaço e os equipamentos da 
START.SOCIAL, de forma diligente e 
cuidadosa e em cumprimento de todos os 
requisitos legais aplicáveis. 
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4. O Município de Loures deve garantir o 
cumprimento da proteção de dados e imagem 
da START.SOCIAL, não permitindo quaisquer 
registos fotográficos ou filmagens nas 
instalações da ERPI, dentro do período de 
utilização das instalações, assim como a 
publicação ou notícias que mencionem o 
nome da Instituição ou da ERPI; 

 
5. O Município de Loures, em articulação com a 

CSR Montemor, deve dar imediato 
conhecimento à START.SOCIAL logo que 
tome conhecimento de alguma situação que 
implique ou possa implicar uma deterioração 
ou mau funcionamento do espaço e 
equipamentos. 

 
6. No último dia da cedência do espaço e após a 

saída dos utentes, o Município de Loures 
deverá em articulação com a Proteção Civil, 
proceder à respetiva higienização e 
desinfestação do espaço e zonas adjacentes 
que tenham servido o mesmo. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Extinção do contrato) 

 
1. O presente contrato extingue-se por 

caducidade, no final do seu prazo de vigência, 
ou por rescisão. 

 
2. Qualquer que seja a causa da rescisão, o 

Município de Loures fica obrigado a entregar à 
START.SOCIAL o espaço, bens e 
equipamentos que lhes foram disponibilizados, 
em perfeitas condições de funcionamento e 
conservação, bem como higienizados e 
desinfetados. 

 
3. O incumprimento, por uma das partes, dos 

deveres resultantes do contrato confere, nos 
termos gerais de direito, à outra parte o direito 
de rescindir o contrato, sem prejuízo das 
devidas indemnizações legais. 

 
 

Cláusula Sexta 
Disposições Finais 

 
1. No cumprimento das obrigações 

estabelecidas, as partes deverão proceder de 
boa-fé, competindo-lhe zelar pelos interesses 
da outra parte e desenvolver as atividades 
adequadas à realização plena do fim 
acordado. 

 
2. Qualquer alteração ou modificação apenas 

será válida e eficaz se constar de documento 
escrito assinado pelas Partes. 

O presente Acordo é celebrado no dia 11 de maio 
de 2020 em dois exemplares, ficando um 
exemplar na posse de cada uma das Partes, as 
quais expressamente afirmam compreender e 
aceitar o seu conteúdo obrigando-se a cumpri-lo 
nos seus exatos termos e dentro dos limites da 
boa-fé. 

 
 

Loures, 11 de maio de 2020. 
 
 

Assinaturas e carimbo 
 

Câmara Municipal de Loures 
 

_______________________________ 
 
 

START.SOCIAL 
________________________________ 

 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

Processos n.ºs 51-U/DOM, 51-T/DOM e 51-
P/DOM 
Via de Cintura da Área Metropolitana de Lisboa 
- Norte 
Proposta de ratificação da decisão de prorrogação 
do prazo para entrega das propostas e da 
alteração das peças de procedimento patenteadas 
a concurso. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 243/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures pretende 

construir os acessos viários inerentes aos 
projetos de execução "Via de Cintura da AML - 
Norte/Troço 16A" e "Via de Cintura da AML - 
Norte/Troços 16A e 17 - rotunda de A-das-
Lebres, conforme aprovado na 55.ª Reunião 
de Câmara, de 12.02.2020; 

 
B. O procedimento referente à obra supra 

identificada foi publicitado no dia 20.03.2020; 
 
C. Tendo ocorrido, de acordo com o n.º 1 do art.º 

50.º do CCP, pedido de esclarecimentos por 
parte do interessado Protecnil - Sociedade 
Técnica de Construções, S.A. no processo de 
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contratação pública em assunto, não foi 
possível a resposta a esse pedido dentro do 
prazo estipulado na alínea a) do n.º 5 daquele 
mesmo artigo (cujo prazo terminava dia 
15.04.2020), uma vez que a referida prestação 
de esclarecimentos implicava consulta ao 
autor do projeto; 

 
D. Da análise a este pedido de esclarecimentos 

verificou-se a necessidade de retificação e 
complementação do mapa de quantidades e 
das peças escritas e desenhadas dos projetos 
de Rede Viária do Troço 16A e de Rede Viária 
e de Telecomunicações da Rotunda de A-das-
Lebres. Junta-se ainda, Memória Descritiva e 
peças desenhadas relativas à demolição e 
reconstrução parcial de edifício de habitação. 
Verificaram-se ainda incompatibilidades entre 
o mapa de quantidades patente na plataforma 
Vortal para preenchimento pelos concorrentes, 
e o mapa de quantidades pdf correspondente 
aos projetos, pelo que se corrige esta 
discrepância, com a junção de um mapa de 
quantidades pdf correspondente ao articulado 
Vortal; 

 
E. Atendendo ao facto de haver necessidade de 

atualizar na plataforma VORTAL, as peças 
que constituem o projeto, aliado ao atraso na 
prestação de esclarecimentos aos 
interessados, considerou o Júri do 
procedimento que o prazo de apresentação 
das propostas deve ser prorrogado nos termos 
do disposto no n.º 2 do art.º 64.º do CCP, pelo 
que se propôs a prorrogação do prazo para 
apresentação das propostas, pelo período 
equivalente ao prazo decorrido desde o início 
do prazo de apresentação das propostas até à 
comunicação das retificações; 

 
F. O valor base do procedimento mantém-se 

inalterado; 
 
G. A urgência e a impossibilidade de reunir 

extraordinariamente a Câmara Municipal, ao 
abrigo do n.º 3 do art.º 35º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na versão vigente, 
despachei favoravelmente, a 7 de maio, a 
Informação técnica n.º 00204/DI/BP, sujeita a 
ratificação do órgão. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do n.º 
3 do art.º 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, 
na versão vigente a ratificação: 
 
1. Da prorrogação do prazo para entrega das 

propostas pelo período equivalente ao prazo 
decorrido desde o início do prazo de 
apresentação das propostas até à 
comunicação das retificações; 

 
2. A alteração das peças de procedimento 

patenteadas a concurso, nomeadamente: 
mapa de quantidades, peças desenhadas dos 
projetos de Rede Viária do Troço 16A e de 
Rede Viária e de Telecomunicações da 
Rotunda de A-das-Lebres e ainda peças 
escritas dos projetos das várias 
especialidades, assim como memória 
descritiva e peças desenhadas relativas à 
demolição e reconstrução parcial de edifício 
de habitação. 

 
 

Loures, 14 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

Proposta de retificação da deliberação havida na 
61.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Loures, realizada em 6 de maio de 2020, incidente 
sobre a Proposta n.º 212/2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 246/2020 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito da informação registada sob o n.º 

de webdoc E/41296/2020 e da deliberação n.º 
212/2020, da 61.ª Reunião Ordinária do 
Executivo Municipal, de 06/05/2020, em 
anexo, respeitantes à aprovação da atribuição 
de apoio financeiro às entidades que se 
candidataram nos termos do RMAA - 
Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, em 2020, foi atribuído à Casa 
do Povo de Bucelas o montante de 69,22 € 
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(sessenta e nove euros e vinte e dois 
cêntimos), para a aquisição de equipamentos, 
sendo o valor total a transferir para esta 
entidade de 1.199,20 € (mil cento e noventa e 
nove euros e vinte cêntimos); 

 
B. Da informação suprarreferida constava 

também um quadro em que se indicava que o 
valor total das transferências a realizar para as 
entidades candidatas era de 228.626,79 € 
(duzentos e vinte e oito mil seiscentos e vinte 
e seis euros e setenta e nove cêntimos), 
distribuindo-se da seguinte forma pelas linhas 
de apoio: 

 
Atividade Regular 124.897,90 € 
Aquisição de Equipamentos 12.487,67 € 
Aquisição de Viaturas 14.200,00 € 
Aquisição de Material Desportivo 34.969,91 € 
Apoio a Obras 24.993,34 € 
Eventos Especiais 17.077,97 € 

 
 
C. Na grelha de avaliação anexa à informação 

suprarreferida, foram indicadas as seguintes 
percentagens para apuramento do valor do 
apoio a conceder, respetivamente, ao Clube 
União Recreativo de São Julião do Tojal e ao 
Sport Clube de Frielas: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CLUBE UNIÃO RECREATIVO DE SÃO JULIÃO DO TOJAL         

ATIVIDADE REGULAR CULTURAL,ATIVIDADE REGULAR CULTURAL,ATIVIDADE REGULAR CULTURAL,ATIVIDADE REGULAR CULTURAL,    RECREATIVA E JUVENIL (APOIO MÁXIMO DE 50% até 6000 RECREATIVA E JUVENIL (APOIO MÁXIMO DE 50% até 6000 RECREATIVA E JUVENIL (APOIO MÁXIMO DE 50% até 6000 RECREATIVA E JUVENIL (APOIO MÁXIMO DE 50% até 6000 €)€)€)€)              

a) Importância das atividades para o desenvolvimento da comunidade (25%) 15%         

b) Atitude de cooperação e envolvimento com outras associações e agentes locais (15%) 5%         

c)Ações de apoio à criação artística e/ou formação de novos públicos (30%) 20%         

d) Ações que contribuam para a valorização do património cultural do Concelho (10%)  5%         

e) Grau de execução do plano de atividades dos dois anos anteriores (20%) 18% 63% 7.900,00 € 1.000,00 € 315,00 € 

OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (APOIO MÁXIMO DE 40% DO VALOR CONSIDERADO)           

a) Pertinência da obra a realizar (50%) 50%         

b) Urgência da obra a realizar (35%) 25%         

C) Qualidade do projeto/memória descritiva (15%) 15% 85% 12.880,87 € 5.790,84 € 1.800,00 € 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO     222,48 € 168,48 € 67,39 € 
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D. Foi verificada posteriormente a necessidade de retificação de alguns elementos, por forma a permitir a 

correta atribuição dos apoios concedidos. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do disposto no artigo 174.º do Decreto-Lei n.º 4/2015 
de 7 de janeiro, que aprovou o Código do Procedimento Administrativo, a retificação dos valores indicados 
na proposta de deliberação n.º 212/2020, da 61.ª Reunião Ordinária do Executivo Municipal, de 06/05/2020, 
passando na mesma a constar, as informações seguintes em substituição das indicadas nos pontos 
anteriores: 
 
1. Na informação registada sob o n.º de webdoc E/41296/2020, onde se lê, 
 
Casa do Povo de Bucelas NIF: 500927359 

Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado:6.000,00 € Orçamento elegível: 4.150,00 € 

Obs: Não foram consideradas elegíveis as seguintes iniciativas: Torneios Karaté, Saraus Ginástica, por serem iniciativas de âmbito 
desportivo; Participação Festa do Vinho e das Vindimas, uma vez que é uma iniciativa que já tem apoios específicos; Encontro de 
Grupos Corais, iniciativa alvo de apoio específico por AC do PIM da Música; Visita temática ao Concelho, os apoios a deslocações são 
realizados através da cedência de transportes; Foi cancelada a caminhada da primavera 
Proposta de subsídio a atribuir: 1.006,58 € 

Aquisição Equipamentos 
Orçamento apresentado: 319,57 € Orçamento elegível: 319,57 € 
Obs.:    
Proposta de subsídio a atribuir 69,22 € 
Obras de Manutenção e Conservação 
Orçamento apresentado: 700,00 € Orçamento elegível: 700,00 € 
Obs.:    
Proposta de subsídio a atribuir 123,40 €  
Valor Total a transferir: 1.199,20 € (mil cento e noventa e nove euros e vinte cêntimos) 

 
 
 
 
 
 
 

SPORT CLUBE DE FRIELAS       

AQUISIÇÃO DE VIATURAS (50% ATÉ AO MÁXIMO DE 5.000,00 €)           

a) Importância da viatura para o desenvolvimento da atividade regular da Associação (30%) 30%         

b) Contributo para uma maior autonomia da Associação (20%) 20%         

c) Atitude de cooperação e envolvimento com outras associações, agentes locais e instituições públicas (25%) 20%         

d) Contribuição para a diminuição de pedidos de cedência de transportes municipais (25%) 20% 90% 10.000,00 € 0,00 € 2.500,00 € 

OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (APOIO MÁXIMO DE 40% DO VALOR CONSIDERADO)           

a) Pertinência da obra a realizar (50%) 50%         

b) Urgência da obra a realizar (35%) 30%         

C) Qualidade do projeto/memória descritiva (15%) 0% 80% 332,00 € 332,00 € 106,24 € 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (APOIO MÁXIMO DE 35% DO VALOR CONSIDERADO)           

a) Importância dos equipamentos para o desenvolvimento da atividade regular da Associação (35%) 35%         

b) Atitude de cooperação e envolvimento com outras associações, agentes locais e instituições públicas (30%) 30%         

c) Contributo para uma maior autonomia da Associação e consequente diminuição de pedidos à Câmara (35%) 35% 100% 0,00 € 459,67 € 160,88 € 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO     4.393,00 € 3.196,27 € 1.438,32 € 
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Deve ler-se: 
 
Casa do Povo de Bucelas NIF: 500927359 

Apoio à Atividade Regular, Recreativa e Juvenil 

Orçamento apresentado: 6.000,00 € Orçamento elegível: 4.150,00 € 

Obs: Não foram consideradas elegíveis as seguintes iniciativas: Torneios Karaté, Saraus Ginástica, por serem iniciativas de âmbito 
desportivo; Participação Festa do Vinho e das Vindimas, uma vez que é uma iniciativa que já tem apoios específicos; Encontro de 
Grupos Corais, iniciativa alvo de apoio específico por AC do PIM da Música; Visita temática ao Concelho, os apoios a deslocações são 
realizados através da cedência de transportes; Foi cancelada a caminhada da primavera 
Proposta de subsídio a atribuir: 1.006,58 €  

Aquisição de Material Desportivo 
Orçamento apresentado: 319,57 € Orçamento elegível: 319,57 € 
Obs.:    
Proposta de subsídio a atribuir 75,93 €  
Obras de Manutenção e Conservação 
Orçamento apresentado: 700,00 € Orçamento elegível: 700,00 € 
Obs.:    
Proposta de subsídio a atribuir 123,40 €  
Valor Total a transferir: 1.205,91 € (mil duzentos e cinco euros e noventa e um cêntimos) 

 
Devendo também passar a constar da listagem das entidades a rubricar contrato programa de 
desenvolvimento desportivo, a Casa do Povo de Bucelas, com o valor de 75,93 €. 
 
E 
 
onde se lê: 
 
O valor total das transferências a realizar é de 228.626,79 €, distribuindo-se da seguinte forma pelas linhas 
de apoio: 
 

 
Deve ler-se: 
 
O valor total das transferências a realizar é de 228.633,50 €, distribuindo-se da seguinte forma pelas linhas 
de apoio: 
 
Atividade Regular  124.897,90 € 

Aquisição de Equipamentos 12.418,45 € 

Aquisição de Viaturas 14.200,00 € 

Aquisição de Material Desportivo 35.045,84 € 

Apoio a Obras 24.993,34 € 

Eventos Especiais 17.077,97 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atividade Regular  124.897,90 € 

Aquisição de Equipamentos 12.487,67 € 

Aquisição de Viaturas 14.200,00 € 

Aquisição de Material Desportivo 34.969,91 € 

Apoio a Obras 24.993,34 € 

Eventos Especiais 17.077,97 € 



 

 
N.º 10 

 

 

 

20 de MAIO 
de 2020 

 
 
 
 

24 

 

2. No anexo à informação E/41296/2020, denominado grelha de avaliação, onde se lê: 
 

 

 
Deve ler-se: 
 

CLUBE UNIÃO RECREATIVO DE SÃO JULIÃO DO TOJAL      

ATIVIDADE REGULAR CULTURAL, RECREATIVA E JUVENIL (APOIO MÁXIMO DE 50% até 6000 €)           

a) Importância das atividades para o desenvolvimento da comunidade (25%) 15%         

b) Atitude de cooperação e envolvimento com outras associações e agentes locais (15%) 5%         

c)Ações de apoio à criação artística e/ou formação de novos públicos (30%) 20%         

d) Ações que contribuam para a valorização do património cultural do Concelho (10%)  5%         

e) Grau de execução do plano de atividades dos dois anos anteriores (20%) 18% 63% 7.900,00 € 1.000,00 € 315,00 € 

OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (APOIO MÁXIMO DE 40% DO VALOR CONSIDERADO)           

a) Pertinência da obra a realizar (50%) 50%         

b) Urgência da obra a realizar (35%) 25%         

C) Qualidade do projeto/memória descritiva (15%) 15% 90% 12.880,87 € 5.790,84 € 1.800,00 € 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO     222,48 € 168,48 € 67,39 € 

 

 

 

 

 

CLUBE UNIÃO RECREATIVO DE SÃO JULIÃO DO TOJAL      
ATIVIDADE REGULAR CULTURAL, RECREATIVA E JUVENIL (APOIO MÁXIMO DE 50% até 6000 €)           

a) Importância das atividades para o desenvolvimento da comunidade (25%) 15%         
b) Atitude de cooperação e envolvimento com outras associações e agentes locais (15%) 5%         

c)Ações de apoio à criação artística e/ou formação de novos públicos (30%) 20%         
d) Ações que contribuam para a valorização do património cultural do Concelho (10%)  5%         

e) Grau de execução do plano de atividades dos dois anos anteriores (20%) 18% 63% 7.900,00 € 1.000,00 € 315,00 € 

OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (APOIO MÁXIMO DE 40% DO VALOR CONSIDERADO)           

a) Pertinência da obra a realizar (50%) 50%         

b) Urgência da obra a realizar (35%) 25%         

C) Qualidade do projeto/memória descritiva (15%) 15% 85% 12.880,87 € 5.790,84 € 1.800,00 € 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO     222,48 € 168,48 € 67,39 € 

SPORT CLUBE DE FRIELAS       
AQUISIÇÃO DE VIATURAS (50% ATÉ AO MÁXIMO DE 5.000,00 €)           

a) Importância da viatura para o desenvolvimento da atividade regular da Associação (30%) 30%         

b) Contributo para uma maior autonomia da Associação (20%) 20%         
c) Atitude de cooperação e envolvimento com outras associações, agentes locais e instituições públicas (25%) 20%         
d) Contribuição para a diminuição de pedidos de cedência de transportes municipais (25%) 20% 90% 10.000,00 € 0,00 € 2.500,00 € 

OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (APOIO MÁXIMO DE 40% DO VALOR CONSIDERADO)           

a) Pertinência da obra a realizar (50%) 50%         

b) Urgência da obra a realizar (35%) 30%         

C) Qualidade do projeto/memória descritiva (15%) 0% 80% 332,00 € 332,00 € 106,24 € 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (APOIO MÁXIMO DE 35% DO VALOR CONSIDERADO)           

a) Importância dos equipamentos para o desenvolvimento da atividade regular da Associação (35%) 35%         

b) Atitude de cooperação e envolvimento com outras associações, agentes locais e instituições públicas (30%) 30%         

c) Contributo para uma maior autonomia da Associação e consequente diminuição de pedidos à Câmara (35%) 35% 100% 0,00 € 459,67 € 160,88 € 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO     4.393,00 € 3.196,27 € 1.438,32 € 
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SPORT CLUBE DE FRIELAS          

AQUISIÇÃO DE VIATURAS (50% ATÉ AO MÁXIMO DE 5.000,00 €)           

a) Importância da viatura para o desenvolvimento da atividade regular da Associação (30%) 30%         

b) Contributo para uma maior autonomia da Associação (20%) 20%         

c) Atitude de cooperação e envolvimento com outras associações, agentes locais e instituições públicas (25%) 25%         

d) Contribuição para a diminuição de pedidos de cedência de transportes municipais (25%) 25% 100% 10.000,00 € 0,00 € 2.500,00 € 

OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (APOIO MÁXIMO DE 40% DO VALOR CONSIDERADO)           

a) Pertinência da obra a realizar (50%) 50%         

b) Urgência da obra a realizar (35%) 30%         

C) Qualidade do projeto/memória descritiva (15%) 0% 80% 332,00 € 332,00 € 106,24 € 

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (APOIO MÁXIMO DE 35% DO VALOR CONSIDERADO)           

a) Importância dos equipamentos para o desenvolvimento da atividade regular da Associação (35%) 35%         

b) Atitude de cooperação e envolvimento com outras associações, agentes locais e instituições públicas (30%) 30%         

c) Contributo para uma maior autonomia da Associação e consequente diminuição de pedidos à Câmara (35%) 35% 100% 0,00 € 459,67 € 160,88 € 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO     4.393,00 € 3.196,27 € 1.438,32 € 

 
 

Loures, 13 de maio de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

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

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 44.438/LA/L/OR 
Overbrick - Promoção Imobiliária, SA 
Proposta de cancelamento da caução existente, 
na figura de garantia bancária, nos termos das 
informações dos serviços (alvará de licença de 
loteamento n.º 01/2008, Quinta do Ferral e 
Salgados, Santa Iria de Azóia, União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 247/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fl. 2765 e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU, a fl. 2766; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
B. A aprovação da proposta 489/2018, na 

Reunião de Câmara de 07-11-2018, que 
determinou a caducidade do alvará de 
loteamento de 01/2008, e os procedimentos 
consequentes junto da Conservatória do 
Registo Predial, que extinguiram todos os 
lotes e parcelas envolvidas que não tinham 
qualquer ocupação; 

 
C. Que nunca chegaram a ser executadas 

quaisquer infraestruturas na área abrangida 
pelo loteamento em questão; 

 
D. Que, concretizada a caducidade do 

loteamento em questão, cessou a 
necessidade da execução das infraestruturas 
nele previstas e, nessa medida a obrigação da 
respetiva caução. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
garantia bancária associada ao alvará de licença 
de loteamento n.º 01/2008, em Quinta do Ferral e 
Salgados, Santa Iria de Azóia, na Freguesia da 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, caducado no âmbito do 
processo 44.438/LA/L/OR, em nome de Overbrick 
- Promoção Imobiliária, SA, o que cessa a 
observância do n.º 1 do artigo 54.º do RJUE 
(Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação em vigor, aprovar: 
 
O cancelamento da caução existente, na figura de 
garantia bancária emitida pelo Novo Banco, com o 
n.º 339587, no valor de 10.070.017,26 € (dez 
milhões e setenta mil e dezassete euros e vinte e 
seis cêntimos). 
 
... 

 
Loures, 8 de maio de 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

TOPONÍMIA 
 

Processo n.º37.109/OM-D 
Toponímia de Portela da Azóia 
Proposta de atribuição de denominação 
toponímica para arruamento em Portela da Azóia, 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 248/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 98; 
 
B. A ligação invocada pela Junta da União das 

Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, dos moradores da 
artéria em questão à figura de São Domingos. 

 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, para 
a localidade de Portela da Azóia, na União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela, aprovar: 
 
A designação de Rua de São Domingos, ao 
arruamento com início na Rua Chãos de Santo 
Amaro e termo na Rua de São Lázaro. 
... 

 
Loures, 11 de maio de 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: Rua de São 
Domingos 
 
Início: Rua Chãos de Santo Amaro 
 
Termo: Rua de São Lázaro 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO SOCIOEDUCATIVA 
 

Proposta de transferência de verbas para 
entidades parceiras no âmbito do 
acompanhamento dos alunos com Necessidades 
Educativas Especiais (NEE). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 249/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A componente de Apoio à Família (CAF) é 

considerada, na Portaria n.º 644-A/2015, de 24 
de agosto, como o conjunto de atividades 
destinadas a assegurar o acompanhamento 
dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, antes 
ou depois das componentes do currículo e das 
AEC, bem como durante os períodos de 
interrupção letiva; 
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B. O Acordo de Colaboração relativo à CAF, nas 
escolas do primeiro ciclo do ensino básico 
público do Município de Loures, refere, na 
alínea b) da cláusula 2.ª, ser necessário 
articular com as entidades parceiras e 
Agrupamentos de Escolas as soluções 
adequadas para garantir o normal 
funcionamento e segurança das instalações 
utilizadas para a CAF, conforme disposto nas 
normas definidas para esse efeito; 

 
C. A alínea c) do acordo supra citado prevê 

avaliar o apoio e acompanhamento dos alunos 
com Necessidades Educativas Especiais 
(NEE), após proposta devidamente 
fundamentada e apresentada pelos restantes 
outorgantes; 

 
D. A EBI da Bobadela, a EB da Portela, a EB de 

Via Rara, a EB da Flamenga, a EB Fernando 
de Bulhões e a EB do Fanqueiro incorporam 
Unidades de Apoio Especializado que 
integram alunos com multideficiência, os quais 
frequentam/frequentaram a CAF; 

 
E. A Associação de Pais e Encarregados de 

Educação das EBI da Bobadela, a Associação 
de Pais e Encarregados de Educação da EB 

da Portela, a Associação de Pais EB de Via 
Rara, a Associação “O Saltarico” e a 
Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Primária n.º 3 de Loures 
são responsáveis pela CAF nestas escolas, 
tendo manifestado a necessidade de aumentar 
o número de recursos humanos para 
assegurar o bem-estar destes alunos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibere aprovar a transferência de verbas 
nos moldes previstos na Informação n.º 
48/DISE/LS, datada de 06.04.2020, que faz parte 
integrante da presente proposta. 

 
 

Loures, 11 de maio de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 

 
 
 
 

Excerto da Informação n.º 48/DISE/LS 
 
Calendário escolar 2019/2020: 
 

Períodos 
Letivos 

Início Interrupções Letivas Término Meses/Dias de aulas Meses/Dias 
de Férias 

1.º 10 de setembro 
de 2019 

18 de dezembro 
de 2019 

a 
3 de janeiro 

de 2020 

17 de dezembro 
de 2019 

Setembro/outubro/novembro/ 
dezembro 2019 

 
76 dias 

Dezembro 
2019/janeiro2020 

 
11 dias 

2.º 6 de janeiro 
de 2020 

24 a 26 de fevereiro 
de 2020 

27 de março 
de 2020 

57 dias março 2020 
 

3 dias 

    Subtotal= 133 dias Subtotal= 14 dias 

    Total: 147 

 
 
No âmbito da CAF propõe-se o apoio financeiro do Município à APEE EBI da Bobadela, APEE de Via Rara, Associação "O 
Saltarico", APEE da EB da Portela e APEE da EB n.º 3 de Loures, como se verifica no quadro seguinte para o ano letivo 
2019/2020, ressalvando-se que o valor hora considerado de 5,50 € teve como referência o mesmo valor do ano letivo anterior e 
que foi deliberado na 43.ª Reunião Ordinária de 31/07/2019 (Proposta n.º 460/2019): 
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Ano Letivo 2019/2020 
 

Parceiro Dias 
úteis 

 
Período 
Letivo 

Horas 
diárias 

Total 
de 

Horas 

Dias úteis/ 
Pausas 
Letivas 

Horas 
Diárias 

Total 
de 

Horas 

Valor/ 
hora 

Auxiliar 

Totais 
 

Período 
Letivo 

Total 
 

Pausas 
Letivas 

APEE EBI 
Bobadela 

133 2 266 14 7 98 5.50 € 1.463,00 € 539,00 € 

APEE de Via 
Rara 

133 2 266 14 7 98 5.50 € 1.463,00 € 539,00 € 

Associação 
"O Saltarico" 

133 2 266 14 7 98 5.50 € 1.463,00 € 539,00 € 

APEE da EB 
da Portela 

133 2 266 14 7 98 5.50 € 1.463,00 € 539,00 € 

       Totais 5.852,00 € 2.156,00 € 
 
 
A  APEE da EB n.º 3 de Loures só recentemente solicitou o apoio financeiro relativo ao ano letivo 2018/2019, pela qual se 
considera, para além do ano letivo 2019/2020, também o ano letivo transato. 
 

Parceiro Dias 
úteis 

 
Período 
Letivo 

Horas 
diárias 

Total de 
Horas 

Dias úteis/ 
Pausas 
Letivas 

Horas 
Diárias 

Total 
de 

Horas 

Valor/ 
hora 

Auxiliar 

Totais 
 

Período 
Letivo 

Total 
 

Pausas 
Letivas 

APEE 
da EB n.º 3 
de Loures 

 
177 

 
2 

 
354 

 
73 * 

 
7 

 
511 

 
5.50 € 

 
1.947,00€ 

 
2.810,50€ 

APEE 
da EB n.º 3 
de Loures 

 
133 

 
2 

 
266 

 
14 

 
7 

 
98 

 
5.50 € 

 
1.463,00€ 

 
539,00€ 

        
Totais 

 
3.410,00 € 

 
3.349,50 € 

 
* Esta APEE encontrou-se em funcionamento durante o mês de agosto, do ano letivo 2018/2019, pela qual foram considerados 
mais 21 dias de pausa letiva. 
 
No âmbito da AAAF e de acordo com as normas do SAF (Serviço de Apoio à Família) para o ano letivo 2019/2020 , teve-se em 
consideração os seguintes horários: 8H30/9HOO; 12H00/13H30; 15H30/18H30, ou seja, um total de 5 horas diárias no período 
compreendido entre 1 setembro e 27 de março. 
 
 
Deste modo, propõe-se o apoio financeiro do município aos parceiros abaixo indicados, tendo em consideração o seguinte: 
 
1. APEE da Fonte Santa - Assegura a AAAF no JI da Fonte Santa. 
2. Centro Social e Paroquial D. Nuno Álvares Pereira - Assegura a AAAF em todos os Jardins de Infância do Agrupamento de 

Escolas de Camarate, mas o apoio financeiro solicitado apenas se refere ao JI de Fetais. 
3. APEE do AE General Humberto Delgado - Assegura a AAAF na EB de Santo António dos Cavaleiros e EB da Quinta do 

Conventinho mas o pedido de apoio financeiro apenas se refere a esta última. 
4. Associação Nacional de Educação Artística e Cultural (CAL - Conservatório d'Artes) - Assegura a AAAF em 3 Jardins de 

Infância, nomeadamente no JI da Quinta da Fonte, na EB n.º 1 da Apelação e na EB de Unhos, pelo que o apoio solicitado 
diz respeito à contratação de um recurso humano para cada uma das escolas. 

5. APEE do JI da Bobadela - Assegura a AAAF no JI da Bobadela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 10 

 

 

 

20 de MAIO 
de 2020 

 
 
 
 

29 

 

Ano Letivo 2019/2020 - 1 de setembro a 27 de março 
 

Parceiro Dias úteis 
 

Período 
Letivo 

Horas 
diárias 

Total 
de 

Horas 

Dias úteis/ 
Pausas Letivas 

Horas 
Diárias 

Total 
de 

Horas 

Valor/ hora 
Auxiliar 

Totais 
 

Período 
Letivo 

Total 
 

Pausas 
Letivas 

APEE 
da EB 
da Fonte Santa 

133 5 665 14 5 70 5.50 € 3.657,50 € 385,00 € 

Centro Social 
e Paroquial 
D. Nuno 
Álvares Pereira 

 
 

133 

 
 
5 

 
 

665 

 
 

14 

 
 

5 

 
 

70 

 
 

5.50 € 

 
 

3.657,50 € 

 
 

385,00 € 

APEE 
do AE 
General 
Humberto 
Delgado 

 
 

133 

 
 
5 

 
 

665 

 
 

14 

 
 

5 

 
 

70 

 
 

5.50 € 

 
 

3.657,50 € 

 
 

385,00 € 

Associação 
Nacional 
de Educação 
Artística 
e Cultural * 

 
 

133 

 
 

15 ** 

 
 

1995 

 
 

14 

 
 

15 ** 

 
 

210 

 
 

5.50 € 

 
 

10.972,50 
€ 

 
 

1.155,00 € 

APEE 
do JI 
da Bobadela 

133 5 665 14 5 70 5.50 € 3 .657,50 € 385,00 € 

 Totais 25.602,50€ 2.695,00 € 
 
* Comummente conhecido como CAL - Conservatório d’Artes de Loures. 
 
** número de horas diárias efetuadas nos 3 jardins de infância. 
 
Pelo exposto, e no âmbito da CAF e da AAAF, vimos por este meio propor que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
artigo 33.º, n.º 1, ·alíneas u) e hh) da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 69/2015 de 16 de julho, 
aprovar a transferência de verbas para as associações abaixo indicadas para o apoio ao acompanhamento dos alunos com 
Necessidades de Saúde Especiais, devidamente comprovadas por parte dos Agrupamento de Escolas. 
 
 
A totalidade das transferências a realizar para os parceiros CAF será de 14.767,50 €. 
 

Entidade Contribuinte Verba a transferir 
Associação de Pais e Encarregados de Educação 
dos alunos da Escola Básica lnteg rada da Bobadela 

509368212 2.002,00 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica de Via Rara 504447050 2.002 ,00 € 
Associacão "O Saltarico" 501400206 2.002 ,00 € 
Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da Escola EB1/Jardim de Infância da Portela 

504927493 2.002 ,00 € 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Primária n.º 3 de Loures 503058793 4.757,50 € 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Primária n.º 3 de Loures 503058793 2.002 ,00 € 

TOTAL 14.767,50 € 
 
 
Rubrica Orçamental: 0504/04070105 A83 (2006) Analítica : 94.2.1.2.03 
 
A totalidade das transferências a realizar para os parceiros AAAF será de 28.297,50 €. 
 

Entidade Contribuinte Verba a transferir 
Associação de Pais e Encarregados de Educação do JI da Bobadela 505361736 4.042,50 € 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB da Fonte Santa 509065686 4.042,50 € 
Centro Social e Paroquial D. Nuno Álvares Pereira 502346841 4.042,50 € 
Associação de Pais e Encarregados de Educação 
do Ag rupamento General Humberto Delgado 

505426390 4.042,50 € 

Associação Nacional de Educação Artística e Cultural 501422692 12.127,50 € 
TOTAL 28.297,50 € 

 
Rubrica Orçamental: 0503/04070105 A97 (2004) Analítica: 94.2.1.2.03 
 
Valor total dos apoios às entidades parceiras para assegurar uma acompanhamento individualizado nas respostas de Escola a 
Tempo Inteiro para alunos com necessidades de saúde especiais é de 43.065,00 €. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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Proposta de aprovação das Normas de 
Participação do Programa de Ocupação de 
Tempos Livres “LOURES AVENTURA-TE”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 258/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Programa de Ocupação de Tempos Livres 

para crianças e jovens - “Loures Aventura-te 
2020”, visa o desenvolvimento e a 
dinamização de atividades de ocupação de 
tempos livres de natureza lúdica, desportiva, 
ambiental e cultural, que permitem que os 
seus participantes estimulem a aquisição de 
competências pessoais, sociais e relacionais; 

 
B. O Departamento de Educação promoverá e 

desenvolverá as ações que permitam a 
materialização destes objetivos; 

 
C. Atendendo às medidas excecionais a 

implementar relativas à contenção e 
prevenção de contágio do vírus COVID 19, 
estima-se que possam participar neste 
Programa cerca de 240 crianças/jovens. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alíneas e) e u), da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, e artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, de 
3 de setembro, na sua redação atual, delibere 
aprovar: 
 
1. As Normas de Participação no Programa de 

Ocupação de Tempos Livres para Crianças e 
Jovens “Loures Aventura-te 2020”; 

 
2. Os valores a pagamento pela participação no 

Programa; 
 
3. A isenção do pagamento do valor da inscrição 

de crianças e jovens, em acolhimento 
temporário ou residencial, em Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 
concelhias. 

 
 

Loures, 13 de maio de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

PROGRAMA 
DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES 

PARA CRIANÇAS E JOVENS 
2020 

 
“LOURES AVENTURA-TE” 

 
Nota introdutória: 
 
O presente documento referente às normas de 
participação do programa de ocupação de tempos 
livres 2020, poderá ter que ser alterado, face à 
emissão de medidas excecionais e temporárias de 
resposta à situação epidemiológica provocada 
pelo Coronavírus SARS-COV2- COVID19.  
 
I. APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS 
 
1. Entidade Promotora e Organizadora - 

Município de Loures: 
 
a) O Programa de Ocupação de Tempos Livres 

“LOURES AVENTURA-TE” é promovido e 
organizado pelo Município de Loures, mais 
concretamente pelo Departamento de 
Educação. Este programa visa o 
desenvolvimento e a dinamização de 
atividades de ocupação de tempos livres de 
natureza lúdica, desportiva, ambiental e 
cultural, que permitem estimular a aquisição 
de competências pessoais, sociais e 
relacionais.  

 
2. Objetivos do programa: 
 
a) Desenvolver e dinamizar atividades de 

ocupação dos tempos livres que estimulem a 
aquisição de competências pessoais, sociais e 
relacionais daqueles que nelas participam, 
fomentando o interesse por atividades de 
grupo e ao ar livre; 

 
b) Promover a identificação das crianças e 

jovens com o Concelho, através da divulgação 
da oferta que este disponibiliza aos seus 
munícipes e da dinamização de atividades que 
promovam o conhecimento da sua história e 
da sua cultura; 

 
c) Divulgar os equipamentos municipais nas 

áreas ambiental, cultural e desportiva. 
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II. DESTINATÁRIOS 
 
Poderão inscrever-se neste programa crianças e 
jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 
15 anos, residentes no Concelho de Loures e/ou 
filhos ou crianças/jovens que façam parte do 
agregado familiar de funcionários do Município de 
Loures, GesLoures, LouresParque e SIMAR. 
 
 
III. ATIVIDADES 
 
1. As atividades desenvolvidas no âmbito do 
programa obedecem à seguinte tipologia: 
 
a) Atividades lúdicas; 
 
b) Atividades culturais; 
 
c) Atividades desportivas; 
 
d) Atividades ambientais. 
 
 
IV. DURAÇÃO 
 
1. O programa decorrerá durante os meses de 

julho e agosto, estando a programação das 
atividades organizada por turnos, com início a 
1 de julho e término a 28 de agosto.  

 
2. Os turnos estão organizados da seguinte 

forma: 1.º turno - 6 a 17 de julho; 2.º turno - 20 
a 31 de julho; 3.º turno - 3 a 14 de agosto; 4.º 
Turno - 17 a 28 de agosto. 

 
3. A ocupação diária dos participantes será 

compreendida entre as 08h30m e as 18h00m, 
sendo o período de almoço entre as 12h30m e 
as 14h00m. 

 
 
V. PARTICIPAÇÃO 
 
1. O programa abrangerá um número máximo de 

60 participantes por turno, organizados 
segundo um critério etário. Formar-se-ão três 
grupos (um por cada grupo etário): dos 6 aos 
9 anos; dos 10 aos 12 anos; e dos 13 aos 15 
anos, com um máximo de 20 elementos cada.  

 
2. O ponto de concentração será em Loures, em 

espaços individualizados entre cada grupo, de 
cada faixa etária. 

 
3. O programa abrangerá um número máximo de 

240 participantes. 
 
 

4. Cada grupo deverá frequentar locais de 
atividades distintos, não se cruzando entre si, 
bem como cada equipa de monitores ficará 
durante todo o período de realização (10 dias 
úteis), afeto unicamente ao seu grupo, tal 
como o motorista do autocarro 
correspondente, cumprindo assim as medidas 
de segurança e distanciamento, face à 
situação epidemiológica atual. 

 
 
VI. INSCRIÇÃO 
 
1. Poderão inscrever-se neste programa as 

crianças/jovens que preencham os seguintes 
requisitos: 

 
a) Ter 6 anos de idade à data de inscrição; 
 
b) Não ter mais de 15 anos de idade à data de 

inscrição;  
 
c) Residir no Concelho de Loures e/ou ser filhos 

ou crianças/jovens que façam parte do 
agregado familiar de trabalhadores do 
Município de Loures, GesLoures, 
LouresParque e SIMAR; 

 
d) Em situação de pais separados/divorciados, 

um deles residir no Concelho, ainda que esta 
não seja a morada oficial da criança/jovem. 

 
 
2. Cada participante só poderá inscrever-se num 

turno. 
 
3. As inscrições são feitas através do 

preenchimento da ficha de inscrição, remetida 
para o correio eletrónico: otl_2020@cm-
loures.pt 

 
4. No ato de inscrição deverão ser enviados os 

seguintes documentos: 
 
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida e 

assinada, obtida através do sítio da Câmara.  
 
b) Autorização devidamente preenchida e 

assinada pelo pai/mãe ou representante legal 
para a criança/jovem frequentar o programa 
(termo de responsabilidade obtido através do 
sítio da Câmara); 

 
c) Comprovativo de residência (qualquer fatura 

em nome do pai/mãe ou representante legal e 
com morada do Concelho de Loures), que 
será substituído, no caso de filhos ou 
crianças/jovens que façam parte do agregado 
familiar de trabalhadores do Município de 
Loures, GesLoures, LouresParque e SIMAR, 
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por comprovativo que ateste que o pai/mãe ou 
representante legal é funcionário de uma 
destas entidades.  

 
d) Comprovativo dos dados pessoais do 

participante e do encarregado de educação 
(bilhete de identidade ou cartão de cidadão e 
cartão de contribuinte). 

 
 
5. A inscrição de irmãos poderá ser efetuada na 

mesma mensagem de correio eletrónico para 
ficar registada com o mesmo horário. Sendo 
que para o efeito deverá preencher uma ficha 
de inscrição e respetivo termo de 
responsabilidade para cada criança/jovem. 

 
6. As inscrições decorrerão a partir das 10h00 do 

primeiro dia de inscrição, nas seguintes datas, 
para cada um dos turnos: 

 
1.º Turno - 2 e 3 de junho de 2020 
2.º Turno - 9 e 10 de junho de 2020 
3.º Turno - 16 e 17 de junho de 2020 
4.º Turno - 23 e 24 de junho de 2020 
 
 
7. Só serão aceites as inscrições cuja 

documentação esteja completa, contando, 
para efeitos, a hora de entrada no correio 
eletrónico. 

 
 
VII. SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 
1. A seleção dos participantes será efetuada com 

base nos seguintes critérios: 
 
a) Preenchimento dos requisitos definidos nos 

números 1, 2, 3 e 4 do ponto VI; 
 
b) Preenchimento de quotas para os grupos, 

definidas previamente: 55% para 
crianças/jovens residentes no concelho; 30% 
para filhos ou crianças/jovens que façam parte 
do agregado familiar de trabalhadores do 
Município de Loures, GesLoures, 
LouresParque e SIMAR; e até 15% para 
crianças/jovens acolhidos por Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS). 
Caso não seja ocupada a totalidade da quota 
de 15%, será o remanescente ocupado pela 
quota dos filhos de trabalhadores do Município 
de Loures, GesLoures, LouresParque e 
SIMAR. O pai/mãe ou representante legal 
decide a que quota está a concorrer no 
momento em que preenche a ficha de 
inscrição. Não é possível concorrer a mais do 
que uma quota em simultâneo; 

 

c) Ordem de inscrição. 
 
 
2. Apenas os pais ou representantes legais das 

crianças/jovens selecionados serão 
contactados por correio eletrónico para 
informar da participação no programa.  

 
3. Caso os pais ou representantes legais dos 

participantes selecionados ao programa não 
procedam ao pagamento do valor estipulado, 
serão selecionadas as crianças/jovens que se 
encontrem em lista de espera, respeitando os 
mesmos critérios. 

 
 
VIII. PAGAMENTO 
 
1. A participação implica o pagamento de 30,00 

€, exceto para as crianças/jovens em 
acolhimento temporário ou residencial em 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social com essa valência e equipamento 
localizados no concelho de Loures, cuja 
participação não implicará qualquer 
pagamento. 

 
2. Após informação da participação das 

crianças/jovens, os pais ou representantes 
legais dispõem de um prazo de 3 dias úteis, 
antes de iniciarem o OTL, para procederem ao 
respetivo pagamento na Divisão de Gestão 
Financeira do Município de Loures, findo este 
prazo a sua inscrição será anulada. 

 
 
IX. DESISTÊNCIAS E FALTAS 
 
1. Em caso de desistência, os pais ou 

representantes legais da criança/jovem devem 
informar o Município de Loures por escrito, até 
dois dias úteis antes do início do programa, 
sob pena de não obterem a restituição do 
valor de inscrição pago. 

 
2. No decorrer das atividades, caso a 

criança/jovem necessite de faltar, devem ser 
informados previamente os técnicos 
responsáveis pela monitorização do seu 
grupo. 

 
 
X. DEVERES E DIREITOS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE LOURES 
 
1. Deveres da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Enviar por escrito aos pais ou representantes 

legais um documento onde constem as regras 
de participação no programa; 
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b) Esclarecer qualquer tipo de informações 
solicitadas pelos pais ou representantes 
legais; 

 
c) Promover o acompanhamento diário dos 

participantes durante o período compreendido 
entre o início e o final das atividades; 

 
d) Assegurar o almoço dos participantes, 

preferencialmente piquenique, separado 
individualmente de acordo com as normas de 
higiene para evitar manuseamento por mais 
do que uma pessoa; 

 
e) Efetuar seguro que cubra acidentes pessoais 

dos participantes;  
 
f) Assegurar a existência de espaços e meios 

seguros, adequados ao desenvolvimento das 
atividades previstas; 

 
g) Assegurar a deslocação dos participantes 

sempre que as atividades assim o exijam; 
 
h) Ter disponível livro de reclamações. 
 
 
2. O Município de Loures tem o direito de fazer o 

registo fotográfico dos participantes nas 
atividades e utilizar as imagens na divulgação 
do projeto. 

 
 
XI. DEVERES E DIREITOS DA EQUIPA 
TÉCNICO-PEDAGÓGICA 
 
1. A equipa pedagógica do programa é composta 

por técnicos municipais, designadamente: 
 
a) Coordenador Geral e Coordenador Técnico; 
 
b) Quatro monitores por grupo, quando a idade 

das crianças esteja compreendida entre os 6 e 
os 9 anos, e dois monitores por grupo, quando 
a idade dos jovens esteja compreendida entre 
os 10 e os 15 anos, de acordo com o exposto 
na alínea b), n.º3, artigo 16º do Decreto-lei 
n.º32/2011 de 7 de março. 

 
 
2. Deveres do Coordenador Geral - Chefe de 

Divisão da Divisão de Intervenção 
Socioeducativa (DISE): 

 
a) Proceder ao acompanhamento, coordenação 

e verificação da implementação e 
cumprimento do cronograma de atividades e 
do plano pedagógico e de animação do 
programa de OTL, assegurando a qualidade 
da execução do mesmo; 

b) Coordenar e gerir os recursos humanos, 
técnicos e financeiros afetos ao programa de 
OTL, assegurando uma gestão transparente e 
eficiente, acautelando o rigoroso cumprimento 
dos procedimentos administrativo-legais; 

 
c) Acautelar o rigoroso cumprimento das regras 

internas de funcionamento do programa de 
OTL por parte de todos os intervenientes; 

 
d) Promover e garantir a correta participação e 

transmissão de informação relativamente ao 
corpo técnico e participantes, bem como aos 
respetivos pais ou representantes legais; 

 
e) Assegurar o cumprimento das normas legais, 

conforme legislação que regulamenta a 
atividade de campos de férias, quando 
aplicável, garantindo a correta articulação com 
o Instituto Português do Desporto e da 
Juventude e demais entidades com 
competências legais atribuídas para o efeito; 

 
f) Determinar a exclusão de qualquer 

participante cuja ação tenha prejudicado o 
normal funcionamento do programa. 

 
g) Garantir que a medição de temperatura (sem 

registo), bem como a colocação de máscara é 
realizada diariamente na chegada ao ponto de 
encontro, no período da manhã. 

 
 
3. Direitos do Coordenador Geral: 
 
a) Ser auxiliado pelo coordenador técnico no 

desempenho das suas funções; 
 
b) Aprovar as medidas enquadradas no capítulo 

XIV. 
 
 
4. Deveres do Coordenador Técnico - Técnicos 

da DISE: 
 
a) Auxiliar o coordenador geral no desempenho 

das suas funções, reportando com frequência 
e exatidão toda a informação referente ao 
desenvolvimento/implementação do programa; 

 
b) Elaborar o cronograma de atividades do 

programa e assegurar a sua execução; 
 
c) Definir os monitores para cada grupo, com a 

salvaguarda de não os colocar no mesmo 
grupo dos seus filhos, caso estes estejam 
inscritos; 
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d) Assegurar um contacto profícuo com os pais 
ou representantes legais dos participantes, 
reportando assiduamente informação 
relevante relativamente à participação e 
comportamento dos seus educandos; 

 
e) Fornecer aos pais ou representantes legais 

informação detalhada sobre a organização das 
atividades, regulamento interno, existência do 
livro de reclamações e existência de seguro; 

 
f) Coordenar o desempenho dos monitores e 

acompanhar a ação desenvolvida pelos 
restantes técnicos afetos ao programa, 
assegurando a qualidade pedagógica das 
atividades desenvolvidas; 

 
g) Zelar pela correta utilização dos recursos 

logísticos e materiais afetos ao programa, bem 
como a prudente utilização dos equipamentos 
e conservação das instalações; 

 
h) Garantir o cumprimento das normas legais de 

saúde, higiene e segurança relativas ao 
programa de OTL, bem como, demais regras 
internas, por parte de todos os intervenientes; 

 
i) Elaborar o relatório de avaliação final do 

programa; 
 
j) Garantir uma profícua relação e articulação 

com todas as entidades intervenientes no 
programa; 

 
k) Garantir que a medição de temperatura (sem 

registo), bem como a colocação de máscara é 
realizada diariamente na chegada ao ponto de 
encontro, no período da manhã. 

 
 
5. Direitos do Coordenador Técnico: 
 
a) Definir o modo de realização das diferentes 

atividades propostas para o programa; 
 
b) Propor e fundamentar as medidas 

enquadradas no capítulo XIV. 
 
 
6. Deveres dos Monitores de Grupo: 
 
a) Acompanhar os participantes durante a 

execução das atividades, de acordo com o 
cronograma de atividades, prestando-lhe todo 
o apoio e auxílio de que necessitem; 

 
b) Apoiar os coordenadores na organização das 

atividades e seguir as suas instruções; 
 
 

c) Cumprir e assegurar o cumprimento pelos 
participantes das normas de saúde, higiene e 
segurança e demais normas de funcionamento 
e regras de participação; 

 
d) Verificar a adequação e as condições de 

conservação e de segurança dos materiais a 
utilizar pelos participantes, bem como zelar 
pela manutenção dessas condições; 
 

e) Cumprir o horário estabelecido; 
 
f) Promover comportamentos de boa educação e 

de disciplina por parte dos participantes; 
 
g) Manter, no grupo de participantes, um espírito 

de dinamismo, alegria e confiança; 
 
h) Realizar a medição de temperatura (sem 

registo) aquando da chegada ao ponto de 
encontro, no período da manhã; 

 
i) Utilizar máscara sempre aquando das 

entradas no autocarro e sempre que surja 
necessidade, nalguma atividade indoor; 

 
j) Cumprir as regras de higienização das mãos, 

antes da entrada no autocarro, antes e depois 
das refeições, e sempre que se justifique. 

 
 
7. Direitos dos Monitores de Grupo: 
 
a) Serem apoiados pelos coordenadores no 

desempenho das suas funções; 
 
b) Usufruir de refeições diárias; 
 
c) Usufruir de transporte para o desenvolvimento 

das atividades do programa. 
 
 
8. Deveres dos técnicos responsáveis pela 

dinamização das atividades: 
 
a) Acompanhar os participantes durante a 

execução das atividades propostas pela sua 
área; 

 
b) Verificar a adequação e as condições de 

conservação e de segurança dos materiais a 
utilizar pelos participantes, bem como zelar 
pela manutenção dessas condições; 

 
c) Cumprir o horário estabelecido; 
 
d) Manter, no grupo de participantes, um espírito 

de dinamismo, alegria e confiança. 
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9. Os técnicos responsáveis pela dinamização 
das atividades têm o direito de serem 
acompanhados pelos monitores de grupo em 
todas as atividades desenvolvidas. 

 
 
XII. DEVERES E DIREITOS DOS 
PARTICIPANTES 
 
1. Deveres dos participantes: 
 
a) Serem assíduos; 
 
b) Respeitar e cumprir as orientações dadas 

pelos monitores e pelos técnicos responsáveis 
pela dinamização das atividades; 

 
c) Respeitar os colegas e não usar de violência 

física ou verbal; 
 
d) Zelar pelos seus bens pessoais, cuja 

perda/roubo será de sua inteira 
responsabilidade; 

 
e) Adequar o vestuário de acordo com a 

programação; 
 
f) Assegurar o lanche da manhã e da tarde. 
 
g) Cumprir as regras de higienização das mãos, 

antes da entrada no autocarro, antes e depois 
das refeições, sempre que se justifique. 

 
h) Realizar a medição de temperatura antes da 

entrada no autocarro, no período da manhã, à 
chegada ao ponto de encontro.  

 
i) Utilizar máscara sempre que necessário; nas 

entradas para o autocarro e em alguma 
atividade que possa ser realizada indoor. 

 
 
2. Direitos dos participantes: 
 
a) Transporte de ida e volta, quando necessário 

ao desenvolvimento das atividades; 
 
b) Acompanhamento constante por parte dos 

monitores durante o decurso das atividades; 
 
c) Beneficiar de almoço; 
 
d) Beneficiar de seguro de acidentes pessoais; 
 
e) Ser respeitado na sua dignidade pessoal; 
 
f) Ser respeitada a confidencialidade dos 

elementos da sua ficha de inscrição; 
 
 

g) Participar em todas as atividades que forem 
propostas, exceto se houver indicação em 
contrário dos pais ou representante legal; 

 
h) Ser adequadamente assistido em caso de 

acidente ou doença súbita. 
 
 
XIII. DEVERES E DIREITOS DOS PAIS E 
REPRESENTANTES LEGAIS 
 
1. Deveres dos pais ou representantes legais: 
 
a) Respeitar os documentos que integram o 

programa de OTL; 
 
b) Respeitar o desempenho e trabalho realizado 

pela equipa técnica; 
 
c) Responsabilizar-se pela assiduidade e 

pontualidade dos participantes; 
 
d) Responsabilizar-se em não levar os jovens 

para as atividades caso eles estejam doentes; 
 
e) Comparecer nas instalações sempre que 

solicitado; 
 
f) Comunicar a eventual desistência do 

participante, por escrito; 
 
g) Comunicar necessidades de alimentação 

específica ou cuidados especiais de saúde, 
por escrito; 

 
h) Garantir que só após a medição de 

temperatura do participante, como medida 
obrigatória diariamente no início do programa, 
se pode ausentar do local; 

 
i) Obrigatoriedade de comunicação aos 

monitores e/ou coordenadores de casos 
suspeitos ou confirmação de infetados no seio 
familiar, de Covid-19. 

 
 
2. Direitos dos Pais ou Representantes legais: 
 
a) Ter acesso a informação detalhada sobre as 

normas de participação do programa de OTL; 
 
b) Ter acesso a informação detalhada sobre o 

cronograma de atividades; 
 
c) Ter acesso a informação detalhada sobre os 

locais das refeições e ementas. 
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XIV. IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO 
 
Caso ocorra incumprimento dos deveres descritos 
nas alíneas b) e c) do nº 1 do ponto XII, e após 
avaliação da gravidade da situação pela equipa 
técnica, a criança ou jovem poderá ser impedido 
de continuar a frequentar as atividades. 
 
 
XV. CERTIFICADO 
 
Finda a participação no programa, as 
crianças/jovens recebem um certificado de 
participação. 
 
 
XVI. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. Todas as candidaturas pressupõem a total 

concordância com as normas de participação 
apresentadas. 

 
2. O Município de Loures reserva-se o direito de 

proceder a alterações à programação prevista, 
caso se verifique estritamente necessário para 
a prossecução do programa. 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de transferência de verbas às entidades 
parceiras - desenvolvimento de atividades de 
animação e de apoio à família/prolongamento de 
horário, no âmbito do Serviço de Apoio à Família. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 251/2020 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família foi 

aprovada na 50.ª Reunião Ordinária, realizada 

a 20 de novembro de 2019, a proposta de 
deliberação n.º 656/2019 relativa à 
transferência de verbas às entidades parceiras 
que asseguram as atividades de animação e 
apoio à família, no ano letivo 2019/2020; 

 
B. Relativamente à Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da EB n.º 4 de 
São João da Talha não foi contemplada na 
referida proposta de deliberação a 
transferência de verba correspondente às 
candidaturas a AAAF registadas na aplicação 
SIGA na EB n.º 2 de São João da Talha e EB 
Vale Figueira; 

 
C. Na proposta de deliberação n.º 686/2019, 

aprovada na 51.ª reunião Ordinária, realizada 
a 4 de dezembro de 2019, não foi considerada 
a transferência de verba, no âmbito do Serviço 
de Apoio à Família, para o Agrupamento de 
Escolas Luís Sttau Monteiro, para 
apetrechamento de material didático na EB do 
Tojalinho, para o desenvolvimento das 
atividades de animação e de apoio à 
família/prolongamento de horário, no ano 
letivo 2019/2020. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
aprovar a transferência de verbas às entidades 
parceiras nos moldes previstos na informação n.º 
203/DE-DASE/LM, datada de 23 de abril de 2020 e 
que faz parte integrante da presente proposta. 

 
 

Loures, 12 de maio de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

 
 

Equipamento 
 

Set. 
 

Out. 
 

Nov. 
 

Dez. 
 

Jan. 
 

Fev. 
 

Mar. 
 

Abr. 
 

Mai. 
 

Jun. 
 

Total € 
Complemento mensal Total geral 

Escalão A 
10,00 € 

Escalão B 
5,00 € 

EB n.º 2 
de São João da Talha 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 278,91 € 0 45,00 € 323,91 € 

EB Vale Figueira 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 1.704,45 € 250,00 € 100,00 € 2.054,45 € 
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NIF Agrupamento 

de Escolas 
Equipamento 

Escolar 
N.º 

Crianças 
Valor 

600079325 AE Luís Sttau 
Monteiro 

EB Tojalinho 18 200,00 € 

 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

Proposta de transferência de verbas para 
entidades parceiras no acompanhamento do 
prolongamento de horário, no âmbito do Serviço 
de Apoio à Família, 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 252/2020 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família 

existem algumas entidades parceiras que, em 
colaboração com o Município, asseguram as 
atividades das AAAF - prolongamento de 
horário das crianças que frequentam os 
respetivos Jardins de Infância; 

 
B. É necessário suportar as despesas efetuadas 

com o referido apoio relativamente aos meses 
de abril (1/2 mês) e maio, tendo como 
referência as candidaturas a AAAF registadas 
na aplicação SIGA no mês de outubro do 
presente ano letivo, com exceção da EB n.º 2 
de São João da Talha e EB de Vale Figueira 
que refletem as candidaturas de abril de 2020; 

 
C. As entidades parceiras e os valores das 

verbas a transferir para cada uma encontram-
se descritas na Informação n.º 251/DE-
DASE/LM, datada de 12 de maio de 2020, que 
se encontra em anexo e que faz parte 
integrante da presente proposta. 

 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a transferência de verbas às 
entidades parceiras nos moldes previstos na 
informação n.º 251/DE-DASE/LM, no valor total de 
41.449,50 € (quarenta e um mil, quatrocentos e 
quarenta e nove euros e cinquenta cêntimos). 

 
 

Loures, 14 de maio de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
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(Aprovado por unanimidade) 
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COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 

 
INTERVENÇÃO SOCIAL 

 
Proposta de atribuição de apoio financeiro à 
Associação de Moradores de Santo António dos 
Cavaleiros. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 253/2020 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do estado de emergência e das 

limitações impostas ao funcionamento das 
comunidades como forma de combate à 
pandemia de COVID-19, verificou-se a 
necessidade de reduzir a exposição ao risco 
de contaminação e de assegurar as condições 
mínimas de sobrevivência às pessoas em 
situação de sem-abrigo (PSSA); 

 
B. O Município de Loures decidiu proceder à 

implementação de dois centros de 
acolhimento temporário para pernoita, 
alimentação e higiene pessoal das pessoas 
em situação de sem-abrigo, a funcionar desde 
dia 23 de março, sendo um nas instalações 
municipais da Casa da Cultura de Sacavém 
para 20 utentes, e o outro nas instalações da 
Associação de Moradores de Santo António 
dos Cavaleiros - AMSAC para 7 utentes; 

 
C. A disponibilização pela AMSAC das 

instalações do Centro Comunitário para a 
prossecução desta medida municipal de apoio 
social comporta custos de água, eletricidade e 
gás não previstos no plano de atividades e 
orçamento da instituição, cabendo ao 
Município de Loures, enquanto promotor e 
responsável pela prossecução do centro de 
acolhimento temporário comparticipar nos 
encargos financeiros havidos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 23.º, n.º 2, alínea h) e artigo 
33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, delibere aprovar 
a atribuição de apoio financeiro à Associação de 
Moradores de Santo António dos Cavaleiros no 
valor total de 570,00 € (quinhentos e setenta 
euros). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Loures, 14 de maio de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de atribuição de apoio financeiro à 
Associação Cultura Espírita Fernando de Lacerda. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 254/2020 

 
Considerando que:  
 
A. No âmbito do atual estado de emergência e 

das limitações impostas ao funcionamento das 
comunidades como forma de combate à 
pandemia de COVID-19, verifica-se um 
aumento exponencial por parte das famílias da 
procura de ajuda alimentar prestada pelas 
entidades de caráter social; 

 
B. O Município de Loures, atento às dificuldades 

daí decorrentes e de modo a minorar os 
impactos negativos que coloquem em causa a 
sua sustentabilidade, decidiu proceder ao 
apoio extraordinário a estas mediante a 
aplicação de um conjunto de medidas. 
Concretamente, entendeu ativar o Fundo de 
Emergência Social e atribuir apoio financeiro 
às entidades de caráter social sem fins 
lucrativos do concelho de Loures que no 
âmbito da intervenção dirigida à comunidade 
prestam apoio a indivíduos/famílias 
carenciados através de ajuda alimentar, com 
refeições confecionadas (cantina) e/ou bens 
alimentares (cabaz), no valor de 5,00 € por 
indivíduo/utente beneficiário de ajuda 
alimentar no mês de abril de 2020, e o valor 
mínimo de 500,00 € por instituição prestadora 
deste serviço; 

 
C. A Associação Cultura Espírita Fernando de 

Lacerda presta ajuda alimentar a 84 utentes, 
inserindo-se, por isso, no conjunto de 
entidades de caráter social alvo da referida 
medida municipal. 

 



 

 
N.º 10 

 

 

 

20 de MAIO 
de 2020 

 
 
 
 

40 

 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º e da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 
aprovar a atribuição de apoio financeiro à 
Associação Cultura Espírita Fernando de Lacerda 
no valor de 500,00 € (quinhentos euros). 

 
 

Loures, 13 de maio de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Proposta de atribuição de apoio financeiro à 
Fundação Obra da Nossa Senhora da Purificação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 255/2020 

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

apoio extraordinário às instituições particulares 
de solidariedade social (IPSS’s), 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. O Município de Loures entendeu ativar o Fundo 

de Emergência Social e atribuir apoio 
financeiro extraordinário às respostas sociais 
de Creche e Estabelecimento de Educação 
Pré-Escolar (JI), com acordo de cooperação 
com a Segurança Social, traduzido na 
atribuição de 50,00 € por criança/utente nos 
meses de abril e maio de 2020, de forma a ser 
possível aumentar o desconto na mensalidade 
a cobrar aos pais, numa altura em que estes 
necessitam de reduzir as suas despesas; 

 
C. A Fundação Obra da Nossa Senhora da 

Purificação presta as respostas sociais de 
Creche a 35 crianças e de Estabelecimento de 
Educação Pré-Escolar (JI) a 119 crianças, 
inserindo-se por isso no conjunto de entidades 
de caráter social alvo das referidas medidas 
municipais, mas não foi considerada nas 
propostas anteriores; 

D. O apoio financeiro extraordinário referente ao 
mês de maio foi extensível às respostas 
sociais em apreço prestadas pela União de 
Freguesias de Moscavide e Portela, 
possibilitando-lhe a adoção de critérios 
semelhantes aos praticados pelas instituições 
sociais, no que concerne à redução dos 
encargos mensais a despender pelos 
encarregados de educação, estando em falta 
o apoio financeiro extraordinário referente ao 
mês de abril. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 23.º, n.º 2, alínea h) e no artigo 
33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, delibere aprovar 
a atribuição de apoio financeiro à Fundação Obra 
da Nossa Senhora da Purificação no valor total de 
15.400,00 € (quinze mil e quatrocentos euros), e a 
atribuição de apoio financeiro à União das 
Freguesias de Moscavide e Portela no valor de 
7.950,00 € (sete mil novecentos e cinquenta 
euros). 

 
 

Loures, 13 de maio de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da minuta de Contrato-
Programa a celebrar entre o Município de Loures e 
a CREVIDE - Creche Popular de Moscavide. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 257/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Programa Operacional de Apoio às Pessoas 

Mais Carenciadas (PO APMC) pretende ser 
um instrumento de combate à pobreza e à 
exclusão social em Portugal, em que as 
principais causas são estruturais, mas 
agravadas por fatores '''conjunturais; 
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B. O Programa foi desenhado, tendo como foco 
os referidos objetivos, numa lógica de 
intervenção mediante apoio alimentar e outros 
bens de consumo básico, assim como no 
desenvolvimento de medidas de 
acompanhamento que capacitem as pessoas 
mais carenciadas a vários níveis, promovendo 
a sua inclusão; 

 
C. O Programa exige que cada território tenha 

uma organização, entre as entidades que se 
agrupam em candidaturas, que assegure a 
receção, armazenamento e distribuição, 
adequada dos vários tipos de alimento a 
fornecer às pessoas mais carenciadas, 
nomeadamente alimentos secos, frescos e 
congelados; 

 
D. A CREVIDE - Creche Popular de Moscavide, 

Associação Sem Fins Lucrativos tem, como é 
publicamente reconhecido, demonstrada 
elevada dinâmica para apresentação de novos 
projetos e desenvolvido um relevante trabalho 
social a favor da comunidade, nomeadamente 
a prestação de ajuda alimentar a famílias 
desfavorecidas; 

 
E. Esta mesma Associação desencadeou uma 

ação de mobilização junto das instituições 
sociais do Concelho de Loures tendo por 
objetivo a candidatura do território do 
Concelho de Loures à segunda fase do PO 
APMC, concretamente ao Aviso n.º POAPMC-
Fl2020-02, Tipologia de Operações 1.2.1: 
Distribuição de géneros alimentares e/ou bens 
de primeira necessidade; 

 
F. Para o efeito foi constituído um consórcio, 

mediante a celebração de um Protocolo de 
Parceria entre as seguintes Instituições: 

 
- Associação Luiz Pereira Motta; 
 
- AMSAC - Associação de Moradores de Santo 

António dos Cavaleiros; 
 
- CECSSAC - Centro Cultural e Social de Santo 

António dos Cavaleiros; 
 
- CREVIDE - Creche Popular de Moscavide, 

Associação Sem Fins Lucrativos; 
 
- Instituição Social de Apoio da Freguesia de 

Bucelas; 
 
- Jardim de Infância Nossa Senhora dos Anjos; 
 
- START.SOCIAL - Cooperativa Sócio 

Educativa Para Desenvolvimento Comunitário, 
CRL.. 

G. No referido Protocolo de Parceria, a CREVIDE 
- Creche Popular de Moscavide, Associação 
Sem Fins Lucrativos é designada como 
entidade coordenadora, tendo a 
responsabilidade de coordenar a operação, 
proceder à articulação entre as entidades 
parceiras e com a Autoridade de Gestão, e 
receber, gerir e transferir o financiamento 
atribuído; 

 
H. Esta Associação assume ainda a função de 

polo de receção, a qual implica o recurso à 
contratação de serviços logísticos a empresas 
reconhecidas na área e com armazéns em 
Loures, colmatando deste modo a insuficiência 
de recursos das entidades mediadoras no que 
se refere ao armazenamento e 
distribuição/transporte dos géneros 
alimentares; 

 
I. A despesa mensal com a contratação dos 

serviços logísticos é superior à verba atribuída 
pelo PO APMC pelo que a CREVIDE - Creche 
Popular de Moscavide, Associação Sem Fins 
Lucrativos, enquanto entidade coordenadora, 
dirige ao Município de Loures um pedido de 
comparticipação financeira que permita 
assegurar a concretização dos trabalhos 
necessários à operação. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 23.º, n.º 2, alínea h) e artigo 
33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, delibere aprovar 
a minuta do Contrato-Programa que se anexa, a 
celebrar entre o Município de Loures e a 
CREVIDE - Creche Popular de Moscavide, 
Associação Sem Fins Lucrativos, e cujo objeto é a 
atribuição de apoio financeiro à Instituição, para 
exclusiva comparticipação no pagamento das 
despesas resultantes da contratação dos serviços 
de armazém e distribuição/transporte necessários 
para a execução dessa componente do PO 
APMC, possibilitando dessa forma a operação de 
distribuição de géneros alimentares e o 
acompanhamento social às pessoas mais 
carenciadas do território de Loures. 

 
 

Loures, 14 de maio de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
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CONTRATO-PROGRAMA 
 

Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva número 501 
294 996, com sede em Loures, na Praça da 
Liberdade, devidamente representado neste ato 
pelo Presidente da Câmara, o Senhor Dr. 
Bernardino José Torrão Soares, com poderes para 
o ato, doravante designada por Município ou por 
PRIMEIRACONTRAENTE 
 
e 
 
CREVIDE - Creche Popular de Moscavide, 
Associação Sem Fins Lucrativos, pessoa coletiva 
número 501116028, com sede em Moscavide, na 
Rua Artur Ferreira da Silva, n.º 18,União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, Concelho de 
Loures, devidamente representada neste ato pela 
Senhora Dr.ª Margarida Maria Sena Ferreira 
César, que outorga na qualidade de Presidente da 
Direção, doravante designado por CREVIDE ou 
por SEGUNDA CONTRAENTE. 
 
E considerando que: 
 
1. O Programa Operacional de Apoio às Pessoas 

Mais Carenciadas (POAPMC) pretende ser um 
instrumento de combate à pobreza e à 
exclusão social em Portugal, em que as 
principais causas são estruturais, mas 
agravadas por fatores conjunturais. O 
Programa foi desenhado, tendo como foco os 
referidos objetivos, numa lógica de 
intervenção mediante apoio alimentar e outros 
bens de consumo básico, assim como no 
desenvolvimento de medidas de 
acompanhamento que capacitem as pessoas 
mais carenciadas a vários níveis, promovendo 
a sua inclusão. O Programa exige que cada 
território tenha uma organização, entre as 
entidades que se agrupam em candidaturas, 
que assegure a receção, armazenamento e 
distribuição adequada dos vários tipos de 
alimento a fornecer às Pessoas Mais 
Carenciadas, nomeadamente alimentos secos, 
frescos e congelados; 

 
2. A CREVIDE - Creche Popular de Moscavide, 

Associação Sem Fins Lucrativos tem, como é 
publicamente reconhecido, demonstrada 
elevada dinâmica para apresentação de novos 
projetos e desenvolvido um relevante trabalho 
social a favor da comunidade, nomeadamente 
a prestação de ajuda alimentar a famílias 
desfavorecidas; 

3. A CREVIDE desencadeou uma ação de 
mobilização junto das instituições sociais do 
Concelho de Loures tendo por objetivo a 
candidatura do território do Concelho de 
Loures à segunda edição do POAPMC, 
concretamente ao Aviso n.º POAPMC-Fl2019-
02, Tipologia de Operações 1.2.1: Distribuição 
de géneros alimentares e/ou de bens de 
primeira necessidade. Para o efeito foi 
celebrado o Protocolo de Parceria entre as 
seguintes Instituições: 

 
- Associação Luiz Pereira Motta 
- AMSAC - Associação de Moradores de Santo 

António dos Cavaleiros 
- CECSSAC - Centro Cultural e Social de Santo 

António dos Cavaleiros 
- CREVIDE - Creche Popular de Moscavide, 

Associação Sem Fins Lucrativos 
- Instituição de Apoio Social à Freguesia de 

Bucelas 
- Jardim de Infância Nossa Senhora dos Anjos 
- START.Social - Cooperativa Sócio Educativa 

Para Desenvolvimento Comunitário, CRL 
 
4. No referido Protocolo (Anexo 1) as Instituições 

assumem as obrigações previstas no 
Regulamento Específico do POAPMC 
enquanto entidades mediadoras, 
comprometendo-se a efetuar a distribuição de 
géneros alimentares e o acompanhamento 
social às pessoas mais carenciadas do 
território de Loures, no número de 1234 
destinatários finais, até janeiro de 2023; 

 
5. Também no âmbito do referido Protocolo, a 

CREVIDE é designada como entidade 
coordenadora, tendo a responsabilidade de 
coordenar a operação, proceder à articulação 
entre as entidades parceiras e com a 
Autoridade de Gestão, e receber, gerir e 
transferir o financiamento atribuído, 
assumindo, ainda, a função de polo de 
receção, a qual implica o recurso à 
contratação de serviços logísticos a empresas 
reconhecidas na área e com armazéns em 
Loures, colmatando deste modo a insuficiência 
de recursos das entidades mediadoras no que 
se refere ao armazenamento e 
distribuição/transporte dos géneros 
alimentares; 

 
6. A pandemia provocada pelo coronavírus 

SARS-CoV2 e da doença COVID-19, obrigou 
à adoção de medidas excecionais e 
temporárias, como resposta à questão 
epidemiológica que agravou as condições das 
pessoas mais carenciadas e aumentou o 
número de pessoas vulneráveis, constituindo-
se o POAPMC como um dos meios 
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primordiais para dar resposta a esta situação 
de emergência; 

 
7. O Instituto de Segurança Social, IP, no âmbito 

da situação acima referida, determinou o 
aumento de destinatários previstos no Aviso 
do POAPMC, sendo este aumento de 50% no 
período compreendido entre junho e julho de 
2020, e de 100% entre agosto de 2020 e maio 
de 2021; 

 
8. O valor da despesa mensal com a contratação 

dos serviços logísticos é superior à verba 
atribuída pelo POAPMC, conforme 
apresentado no Anexo 2 que integra o 
presente contrato-programa, pelo que a 
CREVIDE, enquanto entidade coordenadora, 
dirige ao Município de Loures um pedido de 
comparticipação financeira que permita 
assegurar a concretização dos trabalhos 
necessários à operação; 

 
9. De acordo com o estipulado no quadro de 

competências das autarquias locais, 
nomeadamente nas alíneas u) e v) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com a redação em vigor, são 
funções das Câmaras Municipais, apoiar 
atividades de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva recreativa ou outra de 
interesse para o município e prestar apoio a 
pessoas em situação de vulnerabilidade, em 
parceria com as entidades competentes da 
administração central e com instituições 
particulares de solidariedade social, nas 
condições constantes de regulamento 
municipal; 

 
10. A ação social é também uma das atribuições 

dos Municípios, de acordo com o consignado 
na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, com a última 
redação em vigor. 

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

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto 

 
O presente contrato-programa tem por objeto a 
atribuição de apoio financeiro pelo Município à 
CREVIDE, para exclusiva comparticipação no 
pagamento das despesas resultantes da 
contratação dos serviços de armazém e 
distribuição/transporte necessários para a 
execução dessa componente do POAPMC, 

possibilitando dessa forma a operação de 
distribuição de géneros alimentares e o 
acompanhamento social às pessoas mais 
carenciadas do território de Loures, durante os 37 
meses de vigência do POAPMC, com início no 
mês de janeiro de 2020. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Apoio financeiro 

 
1. A PRIMEIRA CONTRAENTE atribui à 

SEGUNDA CONTRAENTE o apoio financeiro 
no montante máximo global de 156.000,00 € 
(cento e cinquenta e seis mil euros), de acordo 
com o plano de pagamentos previsto no 
número 3 da presente cláusula. 

 
2. O apoio financeiro referido no número anterior 

destina-se exclusivamente a comparticipar nos 
encargos/custos havidos com a operação 
referida na cláusula primeira, mediante a 
apresentação, pela SEGUNDA 
CONTRAENTE, dos respetivos documentos 
comprovativos de despesa. 

 
3. O apoio atribuído obedece ao seguinte plano 

de pagamentos: 
 
a) no período compreendido entre janeiro e maio 

de 2020, é atribuída uma verba no valor 
máximo total de 16.250,00 € (dezasseis mil 
duzentos e cinquenta euros), correspondente 
à prestação do POAPMC no território de 
Loures a 1234 destinatários, a transferir de 
acordo com os respetivos documentos 
comprovativos de despesa mensais 
apresentados e com limite máximo de 
3.250,00 €/mês, até atingir o montante total 
referido; 

 
b) durante o período compreendido entre junho e 

julho de 2020, é atribuída uma verba no valor 
máximo total de 9.750,00 € (nove mil 
setecentos e cinquenta euros), 
correspondente à prestação do POAPMC no 
território de Loures a 1871 destinatários, a 
transferir em pagamentos mensais de acordo 
com os respetivos documentos comprovativos 
de despesa apresentados e com limite 
máximo de 4.875,00 €/mês, até atingir o 
montante total referido; 

 
c) durante o período compreendido entre agosto 

de 2020 e maio de 2021, é atribuída uma 
verba no valor máximo total de 65.000,00 € 
(sessenta e cinco mil euros), correspondente à 
prestação do POAPMC no território de Loures 
a 2468 destinatários, a transferir em 
pagamentos mensais de acordo com os 
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respetivos documentos comprovativos de 
despesa apresentados e com limite máximo 
de 6.500,00 €/mês, até atingir o montante total 
referido; 

 
d) durante o período compreendido entre junho 

de 2021 e janeiro de 2023, uma verba no valor 
máximo total de 65.000,00 € (sessenta e cinco 
mil euros), correspondente à prestação do 
POAPMC no território de Loures a 1234 
destinatários, a transferir em pagamentos 
mensais de acordo com os respetivos 
documentos comprovativos de despesa 
apresentados e com limite máximo de 
3.250,00 €/mês, até atingir o montante total 
referido. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Obrigações da Primeira Contraente 

 
A PRIMEIRA CONTRAENTE obriga-se a: 
 
a) Efetuar os pagamentos correspondentes ao 

apoio financeiro referido no número 3 da 
cláusula segunda; 

 
b) Acompanhar, controlar e verificar a execução 

do projeto desenvolvido pela SEGUNDA 
CONTRAENTE e objeto do presente contrato-
programa; 

 
c) Prestar, no âmbito dos serviços municipais, 

todo o apoio técnico necessário. 
 
 

CLÁUSULAQUARTA 
Obrigações da Segunda Contraente 

 
A SEGUNDA CONTRAENTE obriga-se a: 
 
a) Contratar os serviços de um operador logístico 

que assegure a receção, o armazenamento e 
a distribuição dos alimentos para o Concelho 
de Loures; 

 
b) Assegurar a entrega, até duas vezes por 

semana, dos bens alimentares necessários 
aos apoios em cada instituição; 

 
c) Coordenar o trabalho das sete instituições 

parceiras no apoio às pessoas apoiadas; 
 
d) Respeitar os requisitos e obrigações do 

POAPMC; 
 
e) Informar o Município da execução dos 

trabalhos e do saldo financeiro da operação 
logística para permitir o correto 
acompanhamento dos apoios; 

f) Realizar a operação nos termos previstos no 
presente contrato-programa e Protocolo de 
Parceria (Anexo1); 

 
g) Cooperar com o Município no 

acompanhamento e controlo do exato e 
pontual cumprimento do presente contrato-
programa; 

 
h) Cumprir o estabelecido no presente contrato-

programa; 
 
i) Facultar, no prazo de 10 dias úteis, todos os 

elementos que lhe forem solicitados pelo 
Município, no âmbito do objeto do presente 
contrato-programa; 

 
j) Publicitar a operação objeto do presente 

contrato-programa, fazendo referência ao 
apoio prestado pelo Município, através da 
menção expressa "Com o apoio da Câmara 
Municipal de Loures" e inclusão do respetivo 
logótipo em todos os suportes gráficos de 
promoção ou divulgação do projeto ou das 
atividades, bem como em toda a informação 
difundida nos diversos meios de comunicação, 
sempre que possível e que não seja contrário 
às normas gráficas definidas no POAPMC; 

 
k) Atender, na sua atuação, aos critérios de 

economia, eficácia e eficiência na gestão do 
apoio atribuído; 

 
l) Utilizar o apoio financeiro concedido em 

conformidade com a operação por si 
apresentada, não podendo ser desviado para 
outras finalidades; 

 
m) Comunicar de imediato ao Município qualquer 

alteração ou ocorrência que ponha em causa 
o projeto apresentado ou a sua realização 
pontual; 

 
n) Permitir o acesso ao local de realização da 

operação, bem como aos locais onde se 
encontrem os elementos e documentos 
necessários ao acompanhamento e controlo 
pelo Município. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
Acompanhamento e Controlo 

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

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
Revisão 

 
O presente contrato-programa pode ser objeto de 
revisão, por acordo expresso das partes, no que 
se mostre estritamente necessário, ou 
unilateralmente pela PRIMEIRA CONTRAENTE 
devido a imposição legal ou ponderoso interesse 
público, ficando sempre sujeita a prévia 
comunicação à SEGUNDA CONTRAENTE. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Incumprimento, Rescisão e Sanções 

 
1. O incumprimento pela SEGUNDA 

CONTRAENTE de uma ou mais condições 
estabelecidas no presente contrato-programa 
constitui motivo para a rescisão imediata do 
mesmo por parte da PRIMEIRA 
CONTRAENTE. 

 
2. A rescisão do contrato-programa, por causa 

imputável à SEGUNDA CONTRAENTE, 
implica, apenas no caso de qualquer desvio do 
apoio financeiro para fim diferente do previsto 
na cláusula primeira, a restituição do 
correspondente apoio financeiro auferido 
indevidamente, sendo a SEGUNDA 
CONTRAENTE obrigada, no prazo de 60 dias 
úteis a contar da data de receção da respetiva 
notificação, a devolver os montantes 
recebidos, acrescidos de juros à taxa legal, 
contados desde a data de recebimento dos 
ditos montantes. 

 
3. No caso de incumprimento do presente 

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

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
Denúncia 

 
O presente contrato-programa poderá ser 
denunciado pela SEGUNDA CONTRAENTE, com 
um aviso prévio de 30 dias úteis, invocando que 
os fundamentos que justificaram o pedido de apoio 
e a sua adesão ao mesmo já não subsistem e, no 
caso de já se ter verificado a atribuição de apoio 
financeiro por parte do Município e de qualquer 
desvio do apoio financeiro para fim diferente do 

previsto na cláusula primeira, procedendo à devida 
restituição do correspondente montante auferido 
indevidamente, nas condições previstas no n.º 2 
da Cláusula Sétima. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
Revogação 

 
O presente contrato-programa pode ser revogado 
a todo o tempo por acordo das partes, o qual será 
formalizado por escrito. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Vigência 

 
O presente contrato-programa entra em vigor na 
data da sua assinatura e mantém-se válido até 
integral cumprimento de todas as obrigações dele 
emergentes. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Dúvidas e Omissões 

 
As dúvidas e omissões resultantes da 
interpretação, validade ou aplicação das cláusulas 
deste contrato-programa serão resolvidas 
casuisticamente, por acordo entre as 
CONTRAENTES, segundo o princípio geral da 
interpretação mais favorável à prossecução do 
objeto expresso na cláusula primeira. 
 
 
Celebrado em duplicado, em Loures, aos __ de 
_______ de 2020, destinando-se cada um dos 
exemplares a cada uma das CONTRAENTES. 

 
 

Pela Câmara Municipal de Loures 
 

O Presidente 
 

Bernardino José Torrão Soares 
 
 
 

Pela CREVIDE - Creche Popular de Moscavide, 
Associação Sem Fins Lucrativos 

 
A Presidente 

 
Margarida Maria Sena Ferreira César 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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1 

HABITAÇÃO 
 

Proposta de aprovação da minuta de Aditamento 
ao Protocolo entre o Município de Loures e o 
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 
IHRU, l.P.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 256/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana, l.P. (IHRU, I.P.) e o Município de 
Loures celebraram um Protocolo para regular 
a cooperação institucional entre ambos com 
vista à disponibilização de solução 
habitacional a 11 (onze) agregados familiares 
residentes e registados em barracas sitas no 
Bairro da Torre sem as mínimas condições de 
habitabilidade, salubridade e segurança, por 
forma a suprir os vários riscos iminentes; 

 
B. No trabalho desenvolvido pela Divisão de 

Habitação junto dos agregados que ainda 
habitam no Bairro da Torre e atendendo às 
características das famílias, os fogos 
disponibilizados pelo IHRU não se enquadram 
nas tipologias necessárias para o 
realojamento dos restantes agregados, tendo 
sido igualmente constatado que alguns 
agregados residentes no Olival da Torre não 
aceitaram o realojamento noutros concelhos 
da Área Metropolitana de Lisboa; 

 
C. Face ao exposto, a Câmara Municipal de 

Loures propôs ao Conselho Diretivo do IHRU 
a possibilidade da atribuição dos restantes 
fogos, no âmbito do referido Protocolo, a 
outros agregados indicados pelo Município, 
não provenientes do Bairro da Torre, proposta 
que obteve aprovação por parte do mesmo 
Conselho Diretivo; 

 
D. De acordo com o estipulado no quadro de 

competências das autarquias locais, 
nomeadamente nas alíneas u) e v) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, são funções das Câmaras 
Municipais apoiar atividades de natureza 
social, cultural, educativa, desportiva, 
recreativa ou outra de interesse para o 
município e prestar apoio a pessoas em 
situação de vulnerabilidade, em parceria com 
as entidades competentes da administração 
central; 

 
 
 

E. A ação social e a habitação são também, de 
acordo com o consignado nas alíneas h) e i) 
do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, atribuições dos Municípios. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto nas alíneas u) e v) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a minuta de Aditamento ao Protocolo, a 
celebrar entre o Município de Loures e o Instituto 
da Habitação e da Reabilitação Urbana, IHRU, 
l.P.. 

 
 

Loures, 14 de maio de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 

ADITAMENTO AO PROTOCOLO 
 

Considerando que: 
 
O IHRU, I.P. e o Município de Loures celebraram 
um Protocolo para regular a cooperação 
institucional entre ambos com vista à 
disponibilização de solução habitacional a 11 
(onze) agregados familiares residentes e 
registados em barracas sitas no Bairro da Torre 
sem as mínimas condições de habitabilidade, de 
salubridade e segurança, por forma a suprir os 
vários riscos iminentes; 
 
No decorrer da promoção da resposta habitacional 
alguns dos referidos agregados familiares se 
mostraram indisponíveis para ser realojados em 
fogos do IHRU, I.P. sitos noutros concelhos da 
Área Metropolitana de Lisboa; 
 
O Município de Loures não dispõe das condições 
necessárias para promover de imediato uma 
resposta habitacional a outros agregados 
familiares, que não os suprarreferidos, mas que se 
encontram igualmente em situação de risco, pelo 
que solicitou a colaboração da administração 
central, através do Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana, IHRU, I.P. para efeitos do 
respetivo realojamento; 
 
Nos termos estatutários, o IHRU, I.P, tem por 
missão assegurar a concretização da política 
definida pelo Governo para a área da habitação, 
cabendo-lhe, designadamente, gerir o parque 
habitacional que constitui o seu património, no 
cumprimento da política definida para a habitação 
de interesse social; 
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O IHRU, I.P. é proprietário de habitações sociais 
distribuídas por diversos bairros sociais, na Área 
Metropolitana de Lisboa, cuja disponibilização é 
prioritária no quadro do realojamento urgente de 
famílias em situação de grave carência 
habitacional, como é o caso. 
 
 
Entre: 
 
o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 
I.P., adiante designado por Primeiro Outorgante ou 
IHRU, I.P., pessoa coletiva n.º 501460888, com 
sede na Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 
5, em Lisboa, aqui representado pela Presidente 
do respetivo Conselho Diretivo, Isabel Maria 
Martins Dias 
 
e 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Segundo Outorgante ou Município, pessoa 
coletiva 501294996, com sede na Praça da 
Liberdade, em Loures, aqui representado pelo 
Presidente da respetiva Câmara Municipal, 
Bernardino José Torrão Soares, 
 
é celebrado o presente aditamento ao protocolo, 
que se rege nos termos das cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
 

As partes acordam introduzir no Protocolo uma 
cláusula com a seguinte redação: 

 
Cláusula Quarta-A 

Substituição de Agregados 
 

Caso algum dos agregados familiares referidos na 
cláusula primeira se recuse a ser realojado nos 
termos definidos no presente Protocolo, o 
Município de Loures, desde que assegure o seu 
realojamento em fogo municipal, poderá substituí-
lo por outro agregado familiar que resida no 
concelho em condições idênticas às previstas na 
cláusula primeira, sendo aplicáveis ao caso as 
restantes cláusulas do Protocolo. 

 
 

Cláusula Segunda 
 

As partes reconhecem e aceitam que o Protocolo 
se mantém plenamente em vigor em todos os 
seus termos e condições com as alterações 
constantes do presente Aditamento, que daquele 
faz parte integrante. 
 
 

Assinado em Lisboa, a __/__/____, em dois 
exemplares, sendo um exemplar para cada um 
dos outorgantes. 

 
O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 

I.P. 
 

___________________________ 
 

Isabel Maria Martins Dias 
 
 
 

O Município de Loures 
 

___________________________ 
 

Bernardino José Torrão Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de alteração ao Tarifário Social dos 
Serviços lntermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 240/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Organização Mundial de Saúde classificou a 

atual situação de emergência de saúde 
pública de âmbito internacional causada pelo 
novo Coronavírus, como uma pandemia; 

 
B. As famílias obrigadas ao confinamento 

domiciliário para se defender do contágio da 
doença ou evitar a sua propagação, estão já a 
passar por sérias restrições e dificuldades que 
poderão agravar-se com a fragilização do 
mercado de trabalho e o inevitável aumento da 
taxa de desemprego e que para além disso, 
largas franjas da população do País e também 
do nosso concelho, apresentam fortes 
debilidades, com particular ênfase para 
aqueles que já tiveram ou irão ter uma quebra 
significativa nos seus rendimentos; 
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C. Por sua vez o tecido empresarial tem sofrido 
igualmente uma quebra significativa na sua 
atividade e no seu desempenho económico-
financeiro; 

 
D. Os Serviços lntermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) desenvolvem a sua 
atividade por elevados padrões de 
responsabilidade ambiental, social e financeira 
tendo atualmente como objetivo contribuir para 
minorar os efeitos negativos da situação que 
se vive, aprovou na sua 16.ª reunião 
extraordinária de Conselho de Administração 
(CA) realizada em 8 de maio de 2020 a 
proposta n.º 141/2020, de medidas 
excecionais ao seu tarifário: 

 
• Alteração das condições de acesso ao tarifário 

social, permitindo o acesso ao mesmo às 
famílias de Loures e Odivelas que se 
encontrem atualmente com dificuldades 
financeiras acrescidas, motivadas por 
comprovada perda de rendimentos. O regime 
excecional terá uma duração de 6 meses com 
início em maio de 2020; 

 
• Redução de 50% no valor referente ao 1.º 

escalão de consumo de água para clientes 
não domésticos dos concelhos de Loures e 
Odivelas, com duração de 3 meses e início em 
maio de 2020. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, conjugado com o artigo 21.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, na redação atual, 
aprovar a proposta de alteração ao Tarifário dos 
Serviços de Abastecimento de Água, Serviço de 
Águas Residuais e Serviço de Resíduos Urbanos 
e Serviços Prestados, dos Serviços 
lntermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, constante da 
proposta n.º 141/2020, aprovada pelo CA em 8 de 
maio de 2020. 

 
 

Loures, 14 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Excerto da Informação n.º 141/2020 aprovada pelo 
Conselho de Administração dos Serviços 
lntermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas em 8 de maio de 
2020. 
 
1- Alteração das condições de acesso ao 

Tarifário Social, permitindo o acesso ao 
mesmo às famílias de Loures e Odivelas 
que se encontrem atualmente com 
dificuldades financeiras acrescidas, 
motivadas por comprovada perda de 
rendimentos; 

 
2- Redução de 50 % no valor referente ao 

1.° Escalão de Consumo de Água para os 
Clientes Não-domésticos dos Concelhos 
de Loures e Odivelas, com a duração de 3 
meses e início em maio de 2020. 

 
 
Alteração das Condições de Acesso ao 
Tarifário Social 
 
1- O presente regime excecional terá a duração 

de 6 meses, com início em maio de 2020; 
 
2- Durante este período, poderão aceder ao 

Tarifário Social todos os clientes domésticos 
que comprovem uma quebra de rendimentos 
no seu agregado familiar igual ou superior a 
30%, relativamente ao auferido em fevereiro; 

 
3- O Tarifário Social isenta os consumidores das 

tarifas fixas e aumenta para 15 m3 a 
quantidade de água disponível no 1.º escalão; 

 
4- O acesso a este regime só é aplicável 

quando o rendimento per capita do 
agregado familiar for inferior a 1 IAS - 
Indexante dos Apoios Sacias que, para o 
ano de 2020 é de 438,81 €, nos termos da 
Portaria n.º 27/2020, de 31 dejaneiro; 

 
5- Serão tidos em consideração os rendimentos 

dos meses de janeiro e fevereiro de 2020, por 
comparação com os rendimentos do mês de 
abril. 

 
 
Outras condições: 
 
• O requerente tem de ser o titular do contrato 

de abastecimento de água; 
 
• Não ser devedor dos SIMAR, ou ter celebrado, 

até à data de entrega do requerimento, acordo 
de pagamento em prestações; 
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• Não ser beneficiário do tarifário social e/ou 
tarifário social noutro local de consumo 
enquanto titular de contrato. 

 
Documentos/Informação a apresentar no momento 
do requerimento junto dos Balcões dos SIMAR: 
 
1. Requerimento preenchido e assinado pelo 

titular do contrato; 
 
2. Declaração de compromisso de honra em 

como reúne os requisitos para atribuição 
excecional do Tarifário Social; 

 
3. Comunicação da leitura do contador. 
 
 
Documentos a entregar na data de aceitação do 
pedido: 
 
1. Apresentação de documento comprovativo do 

número de elementos que compõem o 
agregado familiar: 

 
- Documento do Agregado Familiar comunicado 

à Autoridade Tributária e Aduaneira - Portal 
das Finanças; 

 
ou 
 
- Declaração emitida pela Junta de Freguesia, 

no caso de agregados familiares que tenham 
registado aumento no ano de 2020. 

 
2. Apresentação de comprovativos de 

rendimentos do agregado familiar referente 
aos meses de janeiro e fevereiro (para 
apuramento da média de rendimentos 
mensal); 

 
3. Apresentação de comprovativos de 

rendimentos do agregado familiar referentes 
aos meses de abril e/ou meses subsequentes 
para benefício deste apoio (para comprovativo 
de quebra de rendimentos); 

 
4. Os SIMAR poderão ainda solicitar aos 

interessados que promovam a junção de 
outros elementos reputados necessários para 
a boa decisão do pedido. 

 
 
Comprovativos a que se referem os pontos 2 e 
3: 
 
• Declaração de IRS referente ao ano de 2019; 
 
 
 
 

• Rendimentos de trabalho dependente, 
comprovados pelos correspondentes recibos 
de vencimento ou por declaração da entidade 
patronal; 

 
• Rendimentos empresariais ou profissionais da 

categoria B do CIRS, comprovados pelos 
correspondentes recibos, ou, nos casos em 
que não seja obrigatória a sua emissão, pelas 
faturas emitidas nos termos legais; 

 
• Outros rendimentos recebidos de forma 

regular ou periódica e que não se enquadrem 
nas anteriores categorias, comprovados por 
documentos emitidos pelas entidades 
pagadoras ou por outros documentos que 
evidenciem o respetivo recebimento, 
nomeadamente obtidos dos portais da 
Autoridade Tributária e Aduaneira e da 
Segurança Social. 

 
 
Atribuição do Tarifário Social 
 
A atribuição do Tarifário Social será processada 
na faturação seguinte à data da aceitação do 
pedido ou da confirmação da situação, não tendo 
efeitos retroativos. 
 
 
Condições de verificação 
 
A situação de condição de acesso a este Tarifário 
Social será avaliada pelos SIMAR, de 2 em 2 
meses (à data da atribuição do mesmo), com a 
apresentação de documentação comprovativa da 
manutenção das condições de atribuição. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 
Prestação de Contas e Relatório de Gestão, 
relativos ao período compreendido entre 01 de 
janeiro a 31 de dezembro de 2019, dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 241/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
aprovou na sua 61.ª Reunião Ordinária, 
realizada a 30 de abril de 2020, as propostas 
132/2020 e 133/2020 relativas à Prestação de 
Contas do ano de 2019 e Relatório de Gestão 
2019, respetivamente; 

 
B. Os SIMAR já concluíram os trabalhos 

inerentes à “Prestação de Contas de 2019”, 
tendo apurado um saldo de gerência de 
3.557.008,89 € (três milhões, quinhentos e 
cinquenta e sete mil, oito euros e oitenta e 
nove cêntimos), a ser incluído no Orçamento 
em sede de 1.ª Alteração Modificativa ao 
Orçamento e Opções do Plano. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º para 
efeitos do disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 
25.º, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar e submeter à Assembleia 
Municipal a Prestação de Contas e Relatório de 
Gestão relativos ao período compreendido entre 
01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas. 

 
 

Loures, 14 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, os documentos Prestação de Contas e 
Relatório de Gestão relativos ao período 
compreendido entre 01 de janeiro a 31 de 
dezembro de 2019 dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas encontram-se 
disponibilizados em Anexo nas páginas finais da 
presente Edição. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da 1.ª Alteração 
Orçamental Modificativa ao Orçamento 2020 e 
Opções do Plano 2020-2023 dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 242/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Conselho de Administração dos Serviços 

lntermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
aprovou na sua 61.ª Reunião Ordinária, 
realizada a 30 de abril de 2020, a proposta n.º 
134/2020 relativa à 1.ª alteração modificativa 
dos seus documentos previsionais; 

 
B. A Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril, aditou à Lei 

n.º 1-A/2020,de 19 de março, que aprova 
medidas excecionais e temporárias de 
resposta à situação epidemiológica provocada 
pelo coronavírus SARS-CoV2 e da doença 
COVID-19, o artigo 3.º-A, permitindo que a 
introdução do saldo de gerência do ano 
transato possa ocorrer com a aprovação do 
mapa de fluxos de caixa pelo órgão executivo 
nos termos do artigo 129.º do Orçamento do 
Estado para 2020, sem prejuízo da revisão vir 
a ser ratificada aquando da realização da 
primeira reunião do órgão deliberativo; 

 
C. O Saldo da Gerência de 2019 utilizado foi de 

3.557.008,00 € (três milhões, quinhentos e 
cinquenta e sete mil e oito euros), valor que se 
inclui nesta 1.ª alteração modificativa. 
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Tenho a honra de propor que: 
 
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, conjugado com a Lei n.º4-B/2020, de 6 de 
abril, que aditou à Lei n.º1-A/2020, de 19 de 
março, que aprova medidas excecionais e 
temporárias de resposta à situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus SARS-CoV2 e da 
doença COVID-19 e nos termos do artigo 129.º da 
Lei do Orçamento do Estado para 2020 (Lei n.º 
2/2020, de 31 de março), seja aprovada a 1.ª 
Alteração Orçamental Modificativa ao Orçamento 
2020 e Opções do Plano 2020-2023, dos SIMAR, 
conforme documentos em anexo e posterior envio 
à Assembleia Municipal para ratificação. 

 
 

Loures, 14 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Proposta n.º134/2020, 
de 30 de abril, do Conselho de Administração dos 
Serviços lntermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, e 
o documento 1.ª Alteração Orçamental 
Modificativa ao Orçamento 2020 e Opções do 
Plano 2020-2023, dos SIMAR, encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 250/2020 
 

de 18 de maio de 2020 
 

Prorrogação da Declaração 
da Situação de Calamidade 

DL n.º 22/2020, de 16 de maio 
RCM n.º 38/2020, de 17 de maio 
2.ª Fase de Desconfinamento 

 
(registo E/48713/2020, de 20 de maio de 2020) 

 
Na sequência de recomendações anteriores da 
autoridade 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 vários Despachos da 
Presidência e da Vereação da Câmara Municipal 
de Loures, 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. 
 
Estas medidas foram seguidas 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 a evolução da situação no concelho. 
 
Perante os resultados obtidos e dando 
continuidade à estratégia seguida pelas 
autoridades sanitárias, decisivamente 
acompanhada pela adesão dos Portugueses e da 
população do concelho de Loures no cumprimento 
destas medidas, bem como do inexcedível 
trabalho em particular dos profissionais de saúde, 
do setor social, dos trabalhadores de serviços 
públicos essenciais, de interesse geral e de outros 
setores de atividade económica e logística do 
País, revelando um notável esforço nacional 
coletivo, e sem prejuízo dos efeitos positivos que 
elas já permitiram alcançar no combate à 
disseminação da doença, torna-se indispensável 
continuar a manter medidas de prevenção e 
comportamento social, que evidenciem e 
demonstrem uma diminuição da propagação do 



 

 
N.º 10 

 

 

 

20 de MAIO 
de 2020 

 
 
 
 

52 

 

vírus e que permitam que a capacidade de 
resposta do Serviço Nacional de Saúde continue a 
estar assegurada, sob pena de o esforço feito até 
aqui vir a ser desperdiçado. 
 
De todo o modo, mantendo como prioridade a 
prevenção e controle da doença, a contenção da 
pandemia e a garantia de segurança dos 
portugueses, entendeu o Governo e a DGS - 
Direção-Geral de Saúde que seria possível 
levantar gradualmente as suspensões e 
interdições decretadas e abrir caminho a um 
regresso gradual da atividade social e económica, 
a ser implementada por várias fases, e sempre 
condicionada a uma avaliação permanente da 
evolução do quadro epidemiológico do País. 
 
Em consequência, nos termos constitucionais 
e legais, o Governo, ao abrigo da Lei de Bases 
de Proteção Civil, Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, 
na sua redação atual, do Sistema de Vigilância 
em Saúde Pública, estabelecido na Lei n.º 
81/2009, de 21 de agosto, na sua redação atual 
e nos termos dos artigos12.º e 13.º do DL n.º 
10-A/2020, de 13 de março, na sua redação 
atual, por força do disposto no artigo 2.º da Lei 
n.º 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação 
atual, o DL n.º 22/2020, de 16 de maio e a RCM 
n.º 38/2020, de 17 de maio, resolveu prorrogar a 
"Situação de Calamidade" em todo o território 
nacional até às 23:59h do dia 31 de maio de 
2020, qualificada como - 2.ª fase de 
desconfinamento - continuando a adotar 
medidas excecionais e temporárias de 
resposta à situação em causa, procedendo à 
regulamentação desta fase, sem prejuízo de 
prorrogação ou modificação destas medidas. 
 
 
Nesta 2.ª fase de desconfinamento, e mantendo a 
prioridade da prevenção da doença, contenção da 
pandemia e garantia de segurança dos 
portugueses e da população do concelho de 
Loures, torna-se possível levantar gradualmente 
as suspensões e interdições anteriores, num 
processo de regresso à normalidade social 
controlada, de retoma progressiva da atividade 
económica, mantendo, em simultâneo, a vigilância 
e avaliação do quadro epidemiológico, sanitário, 
social e económico do concelho. 
 
Assim, mantém-se a fixação de limites e 
condicionamentos à circulação e à aglomeração 
de pessoas, assim como a racionalização da 
utilização de serviços públicos. 
 
 
 
 

Renovam-se as medidas excecionais e 
específicas quanto a atividades relativas aos 
estabelecimentos de comércio a retalho, de 
prestação de serviços, estabelecimentos de 
restauração, ao acesso a serviços  e edifícios 
públicos, bem como a utilização de parques de 
campismo, caravanismo e de áreas de serviço de 
autocaravanas. 
 
Mantém-se o "confinamento obrigatório", em 
estabelecimento de saúde ou no respetivo 
domicílio, às pessoas doentes e em vigilância 
ativa. 
 
Recomenda-se à população em geral que deve 
procurar cumprir o dever cívico de recolhimento 
domiciliário, dando primazia às atividades, 
decisões e deslocações que não impliquem um 
contacto social alargado. 
 
Privilegia-se o "regime de teletrabalho" no 
exercício da atividade profissional, sempre que as 
funções em causa o permitam, recomendando-se 
que, nos casos em que tal não é possível, seja 
adotado o "regime de escalas de rotatividade". 
 
Amplia-se a atividade comercial, designadamente 
o comércio local de proximidade, de entrada direta 
da rua e com dimensão limitada a 400 m2. 
 
Também podem funcionar os estabelecimentos 
que disponham de uma área superior a 400 m2, 
quando o respetivo funcionamento tenha sido 
autorizado pelo município territorialmente 
competente e desde que garantidas as demais 
regras e exigências. Os estabelecimentos que 
disponham de uma área superior a 400 m2 devem 
restringir a área de venda ou de prestação de 
serviços a uma área não superior àquele valor. 
 
Permite-se a reabertura dos estabelecimentos de 
restauração e similares, desde que a sua 
ocupação não exceda 50% da respetiva 
capacidade e sejam cumpridas todas as 
orientações de higiene sanitária da DGS, definidas 
para o setor. 
 
Permite-se que as entidades exploradoras de 
parques de campismo e caravanismo assegurem 
que a capacidade máxima de acampamento 
corresponde a 2/3 da área legalmente fixada. 
 
São estabelecidas regras para o acesso a 
museus, monumentos, palácios, sítios 
arqueológicos e locais similares. 
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Finalmente, destaca-se ainda o aconselhamento 
da não concentração de pessoas na via pública e 
a dispersão das concentrações superiores a 10 
pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo 
agregado familiar. 
 
 
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 pelos artigos 
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: 
 
A- Enunciar a Síntese do DL n.º 22/2020, de 16 

de maio e RCM n.º 38/2020, de 17 de maio, 
aprovados em Conselho de Ministros - 
Prorrogação da Declaração da Situação de 
Calamidade - 2.ª fase de desconfinamento. 

 
A prorrogação da situação de calamidade tem 
a duração de 15 dias, iniciando-se às 0:00 
horas do dia 18 de maio de 2020 e cessando às 
23:59 horas do dia 31 de maio de 2020. 
 
 
Confinamento obrigatório 
 
Mantém-se a regra do confinamento 
obrigatório, em estabelecimento de saúde, no 
respetivo domicílio ou noutro local definido 
pelas autoridades de saúde, para: 
 
- Os doentes com Covid-19 e os infetados com 

SARS-CoV-2; 
 
- Os cidadãos relativamente a quem a 

autoridade de saúde ou outros profissionais de 
saúde tenha determinado a vigilância ativa. 

 
As autoridades de saúde comunicam às forças e 
serviços de segurança o local de residência e a 
aplicação das medidas de confinamento 
obrigatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dever cívico de recolhimento domiciliário 
 
Mantém-se em vigor a regra que estabelece que 
os cidadãos se devem abster de circular em 
espaços e vias públicas, bem como em espaços 
e vias privadas equiparadas a vias públicas, e 
permanecer no respetivo domicílio, exceto para 
deslocações autorizadas: 
 
- aquisição de bens e serviços; 
- deslocação para efeitos de desempenho de 

atividades profissionais ou equiparadas; 
- procura de trabalho ou resposta a uma oferta 

de trabalho; 
- 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; 

- deslocações para acolhimento de emergência 
de vítimas de violência doméstica ou tráfico de 
seres humanos, bem como de crianças e 
jovens em risco; 

- deslocações para assistência de pessoas 
vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, 
progenitores, idosos ou dependentes; 

- deslocações para efeitos de fruição de 
momentos ao ar livre, designadamente em 
parques, nas marginais, em calçadões, nas 
praias, mesmo que para banhos, ou 
similares; 

- deslocações de menores e seus 
acompanhantes para frequência dos 
estabelecimentos escolares e creches; 

- deslocações de pessoas com deficiência para 
frequência de centros de atividades 
ocupacionais; 

- deslocações a bibliotecas, arquivos, museus, 
monumentos, palácios e sítios arqueológicos 
ou similares, bem como a espaços verdes e 
ao ar livre nestes equipamentos culturais; 

- deslocações para efeitos de atividade física e 
prática desportiva individual e ao ar livre, 
incluindo náutica ou fluvial; 

- deslocações para a prática da pesca de lazer 
e da caça; 

- deslocações para visitas a jardins zoológicos, 
oceanários, fluviários e afins; 

- deslocações para participação em ações de 
voluntariado social; 

- deslocações por outras razões familiares 
imperativas, designadamente o cumprimento 
de partilha de responsabilidades parentais; 

- deslocações para visitas, quando autorizadas, 
ou entrega de bens essenciais a pessoas 
incapacitadas ou privadas de liberdade de 
circulação; 
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- deslocações para participação em atos 
processuais junto das entidades judiciárias ou 
em atos da competência de notários, 
advogados, solicitadores e oficiais de registo; 

- deslocação a estabelecimentos, repartições ou 
serviços não encerrados; 

- deslocações de curta duração para efeitos de 
passeio dos animais de companhia e para 
alimentação de animais; 

- 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; 

- deslocações por parte de pessoas portadoras 
de livre-trânsito; 

- 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; 

- deslocações necessárias ao exercício da 
liberdade de imprensa; 

- retorno ao domicílio pessoal; 
- deslocações para a frequência de formação e 

realização de provas e exames; 
- deslocações para outras atividades de 

natureza análoga ou por outros motivos de 
força maior ou necessidade impreterível, 
desde que devidamente justificados. 

 
 
Os veículos particulares podem circular na via 
pública para realizar as atividades referidas ou 
para reabastecimento em postos de combustível. 
 
A atividade dos atletas de alto rendimento ou que 
integrem seleções nacionais e seus treinadores, 
bem como acompanhantes desportivos do 
desporto adaptado é equiparada a atividade 
profissional. 
 
 
Teletrabalho e organização do trabalho 
 
É obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, 
independentemente do vínculo laboral, sempre 
que as funções em causa o permitam. 
 
Nas funções em que este não seja possível, 
devem ser estabelecidas, dentro dos limites 
previstos na lei ou em regulamentação laboral 
aplicável ao respetivo trabalhador, escalas de 
rotatividade de trabalhadores, diárias ou 
semanais, e com horários diferenciados de 
entrada e saída. 
 

Eventos 
 
Podem ser realizadas celebrações e outros 
eventos que impliquem uma aglomeração de até 
10 pessoas. No entanto, são permitidas 
concentrações superiores a 10 pessoas, se 
pertencerem ao mesmo agregado familiar. 
 
Em situações devidamente justificadas, os 
membros do Governo responsáveis pelas áreas 
da administração interna e da saúde podem, 
conjuntamente, autorizar a realização de 
celebrações ou eventos, definindo os respetivos 
termos. 
 
 
Visitas a utentes de estruturas residenciais 
 
São permitidas visitas a utentes de estruturas 
residenciais para idosos, unidades de cuidados 
continuados integrados da Rede Nacional de 
Cuidados Continuados Integrados e outras 
respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como 
a crianças, jovens e pessoas com deficiência, 
desde que sejam observadas as regras definidas 
pela DGS. 
 
Mediante avaliação da situação epidemiológica 
específica, pode ser determinada pela DGS, em 
articulação com a autoridade de saúde local e 
coordenadamente com o membro do Governo 
responsável pela área da saúde, a suspensão de 
visitas à instituição por tempo limitado. 
 
 
Funerais 
 
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. 
 
A fixação deste limite não pode impedir a 
presença no funeral de cônjuge ou unido de facto, 
ascendentes, descendentes, parentes ou afins. 
 
 
Atividade física e desportiva 
 
A prática de atividade física e desportiva em 
contexto não competitivo e ao ar livre pode ser 
realizada, desde que se assegurem as seguintes 
condições: 
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- respeito de um distanciamento mínimo de 2 m 
entre cidadãos, para atividades que se 
realizem lado-a-lado, ou de 4 m, para 
atividades em fila; 

- impedimento de partilha de materiais e 
equipamentos, incluindo sessões com 
treinadores pessoais; 

- impedimento de acesso à utilização de 
balneários; 

- o cumprimento de um manual de 
procedimentos de proteção de praticantes e 
funcionários. 

 
Não têm de obedecer a estas limitações os 
praticantes desportivos profissionais ou de alto 
rendimento ou que integrem seleções nacionais, 
desde que as respetivas competições ainda 
decorram. 
 
É permitido o exercício de atividade física e 
desportiva até cinco praticantes com 
enquadramento de um técnico, ou a prática de 
atividade física e desportiva recreacional até 
dois praticantes. 
 
 
Transportes públicos e creches 
 
Foram alteradas as regras relativas às limitações a 
cumprir no acesso a espaços frequentados pelo 
público. 
 
É obrigatório o uso de máscara ou viseira por 
todas as crianças a partir dos 10 anos quer nos 
transportes públicos, quer nas escolas. 
 
A falta da máscara nos transportes públicos pode 
acarretar uma coima entre120 e 350 euros. 
 
É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras 
para o acesso ou permanência nos 
estabelecimentos de ensino e creches, pelos 
funcionários docentes, não docentes e pelos 
alunos maiores de 10 anos. 
 
O uso de máscara ou viseira é também obrigatório 
nos espaços e estabelecimentos comerciais, de 
prestação de serviços e nos serviços e edifícios de 
atendimento ao público. 
 
 
Transportes 
 
Em matéria de transportes é ainda necessário que 
a oferta seja adequada à procura e às 
necessidades de transporte, por parte das 
autoridades de transporte. 
 
 

Desde 3 de maio que vigoram novas regras 
relativas a transportes públicos que determinam 
a lotação máxima e a desinfeção, a garantir pelas 
entidades quer públicas quer privadas 
responsáveis por transporte coletivo de 
passageiros. 
 
É preciso salvaguardar a continuidade do serviço 
público essencial e o cumprimento das regras de 
salvaguarda da saúde, mas as autoridades de 
transporte devem articular com os respetivos 
operadores de transportes as necessárias 
alterações. 
 
Refira-se que, nos municípios, as autoridades de 
transportes são competentes quanto aos serviços 
públicos de transporte de passageiros municipais. 
 
 
Serviços públicos 
 
Os serviços públicos mantêm o atendimento 
presencial por marcação. 
 
As Lojas de Cidadão permanecem encerradas, 
sem prejuízo de poderem aceitar marcações para 
atendimento presencial a realizar após 1 de junho 
de 2020, mantendo-se o atendimento presencial 
por marcação nas Lojas de Cidadão apenas nas 
localidades onde não existam balcões 
desconcentrados, bem como a prestação desses 
serviços através dos meios digitais e dos centros 
de contacto com os cidadãos e as empresas. 
 
 
Museus, monumentos, palácios, sítios 
arqueológicos e similares 
 
É permitido o funcionamento dos museus, 
monumentos, palácios, sítios arqueológicos e 
similares desde que: 
 
- observem as normas e as instruções definidas 

pela DGS referentes ao distanciamento físico, 
higiene das mãos e superfícies, etiqueta 
respiratória; 

 
- garantam que cada visitante dispõe de uma 

área mínima de 20 m2 e distância mínima de 2 
m para qualquer outra pessoa que não seja 
sua coabitante; 

 
- assegurem, sempre que possível: 
 
• a criação de um sentido único de visita; 
 
• a limitação do acesso a visita a espaços 

exíguos; 
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• a eliminação ou, se não for possível, redução 
do cruzamento de visitantes em zonas de 
estrangulamento; 

 
- minimizem as áreas de concentração dos 

visitantes com equipamentos interativos, 
devendo, preferencialmente, desativar os 
equipamentos que necessitem ou convidem à 
interação dos visitantes; 

 
- no caso de visitas de grupo, recorram, 

preferencialmente, a mecanismos de 
marcação prévia, a fim de evitar situações de 
espera para entrar no equipamento cultural, 
bem como no espaço exterior; 

 
- sejam colocadas barreiras nas áreas de 

bilheteira e atendimento ao público; 
 
- privilegiem a realização de transações por 

TPA. 
 
A admissão dos visitantes deve ser realizada de 
forma livre ou por conjunto de pessoas, 
dependendo da área do referido equipamento 
cultural, devendo ser assegurada a regra de 
ocupação máxima indicativa de 0,05 pessoas por 
metro quadrado de área. 
 
É permitida a ocupação ou o serviço em 
esplanadas dos equipamentos culturais, desde 
que respeitadas, com as necessárias adaptações, 
as orientações da DGS para o setor da 
restauração. 
 
Nas áreas de consumo de restauração e bebidas 
dos equipamentos culturais devem respeitar-se as 
orientações definidas pela DGS para o setor da 
restauração. 
 
 
Recursos humanos na Administração Pública 
 
Estão suspensos (efeitos a 13 de março), os 
limites estabelecidos para a realização de 
trabalho extraordinário ou suplementar, na Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LGTFP) e o Código de Trabalho, em todos os 
órgãos, organismos, serviços e demais 
entidades: 
 
• dos serviços essenciais das autarquias locais; 
• dos serviços essenciais das instituições 

particulares de solidariedade social, 
associações sem fins lucrativos, cooperativas 
e demais entidades da economia social que 
exerçam atividades essenciais da área social 
e da saúde, nomeadamente serviços de 
saúde, estruturas residenciais ou de 
acolhimento ou serviços de apoio domiciliário 

para populações vulneráveis, pessoas idosas 
e pessoas com deficiência; 

• do Ministério da Saúde; 
• das forças e serviços de segurança; 
• da Autoridade Nacional de Emergência e 

Proteção Civil; 
• do Hospital das Forças Armadas(HFAR); 
• do Laboratório Militar de Produtos Químicos e 

Farmacêuticos (LMPQF); 
• do Instituto de Ação Social das Forças 

Armadas, I.P. (IASFA,I.P.); 
• da Direção-Geral de Reinserção e Serviços 

Prisionais (DGRSP); 
• do Instituto Nacional de Medicina Legal e 

Ciências Forenses, I.P.(INMLCF,I.P.); 
• da Autoridade para as Condições do Trabalho 

(ACT); 
• do Instituto da Segurança Social, I.P.; 
• do Instituto de Informática, I.P.. 
 
 
Consideram-se serviços essenciais das autarquias 
locais: 
 
• os serviços públicos essenciais que são 

prestados diretamente ou através de 
entidades  por si detidas (fornecimento de 
água, energia elétrica, gás natural e GPL 
canalizados, comunicações eletrónicas, 
serviços postais, recolha e tratamento de 
águas residuais, gestão de resíduos sólidos 
urbanos e transporte de passageiros); e 

• as atividades essenciais da área social e da 
saúde, nomeadamente de apoio domiciliário a 
populações vulneráveis, pessoas idosas e 
pessoas com deficiência. 

 
 
Atendibilidade de documentos expirados 
 
As autoridades públicas continuam a aceitar, para 
todos os efeitos legais, a exibição de documentos 
suscetíveis de renovação cujo prazo de validade 
expire a partir de 14 de março de 2020 ou nos 15 
dias imediatamente anteriores. 
 
São aceites até 30 de outubro de 2020, quando 
a sua validade expire a partir de 14 de março ou 
nos 15 dias anteriores: 
 
• o cartão do cidadão; 
 
• a carta de condução; 
 
• certidões e certificados emitidos pelos serviços 

de registos e da identificação civil; 
 
• documentos e vistos relativos à permanência 

em território nacional; 
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• licenças e autorizações. 
 
Estes documentos continuam a ser aceites 
após 30 de outubro de 2020, desde que o seu 
titular faça prova de que já procedeu ao 
agendamento da respetiva renovação. 
 
Em regra, também é aceite até 30 de outubro de 
2020 o cartão de beneficiário familiar de ADSE. 
 
 
Regras especiais para restaurantes, feiras e 
mercados 
 
Restauração e similares 
 
É permitido o funcionamento de estabelecimentos 
de restauração e similares desde que: 
 
- observem as instruções especificamente 

elaboradas para o efeito pela DGS, bem como 
as regras e instruções previstas no regime de 
estado de calamidade; 

- a ocupação, no interior do estabelecimento, 
não exceda 50% da respetiva capacidade; 

- a partir das 23:00h o acesso ao público fique 
excluído para novas admissões; 

- recorram a mecanismos de marcação prévia, 
a fim de evitar situações de espera para 
atendimento nos estabelecimentos, bem como 
no espaço exterior. 

 
É permitida a ocupação ou o serviço em 
esplanadas, desde que respeitadas, com as 
necessárias adaptações, as orientações da DGS 
para o setor da restauração. 
 
Os estabelecimentos de restauração e similares 
que pretendam manter a respetiva atividade, total 
ou parcialmente, para efeitos de confeção 
destinada a consumo fora do estabelecimento ou 
entrega no domicílio, diretamente ou através de 
intermediário, estão dispensados de licença para 
confeção destinada a consumo fora do 
estabelecimento ou entrega no domicílio e podem 
determinar aos seus trabalhadores, desde que 
com o seu consentimento, a participação nas 
respetivas atividades, ainda que as mesmas não 
integrassem o objeto dos respetivos contratos de 
trabalho. 
 
 
Feiras e mercados 
 
Para cada recinto de feira ou mercado, deve existir 
um plano de contingência para a COVID-19, 
elaborado pela autarquia local competente ou 
aprovado pela mesma, no caso de feiras e 
mercados sob exploração de entidades privadas. 
 

O plano de contingência deve ser disponibilizado 
no sítio do município na Internet. 
 
A reabertura das feiras e mercados deve ser 
precedida de ações de sensibilização de todos os 
feirantes e comerciantes, relativas à 
implementação do plano de contingência e sobre 
outras medidas de prevenção e práticas de 
higiene. 
 
Esse plano de contingência deve, com as 
necessárias adaptações, respeitar as regras em 
vigor para os estabelecimentos de comércio a 
retalho quanto a ocupação, permanência e 
distanciamento físico, assim como as orientações 
da DGS, prevendo um conjunto de procedimentos 
de prevenção e controlo da infeção, 
designadamente: 
 
- procedimento operacional sobre as ações a 

desencadear em caso de doença, sintomas ou 
contacto com um caso confirmado da doença 
COVID-19; 

- implementação da obrigatoriedade do uso de 
máscara ou viseira por parte dos feirantes e 
comerciantes e dos clientes; 

- medidas de distanciamento físico adequado 
entre lugares de venda, quando possível; 

- medidas de higiene, nomeadamente a 
obrigatoriedade de cumprimento de medidas 
de higienização das mãos e de etiqueta 
respiratória, bem como a disponibilização 
obrigatória de soluções desinfetantes 
cutâneas, nas entradas e saídas dos recintos 
das feiras e mercados, nas instalações 
sanitárias, quando existentes, bem como a 
respetiva disponibilização pelos feirantes e 
comerciantes, quando possível; 

- medidas de acesso e circulação relativas, 
nomeadamente: 

 
• à gestão dos acessos ao recinto das feiras e 

dos mercados, de modo a evitar uma 
concentração excessiva, quer no seu interior, 
quer à entrada dos mesmos; 

• às regras aplicáveis à exposição dos bens, 
preferencialmente e sempre que possível, 
mediante a exigência de disponibilização dos 
mesmos pelos feirantes e comerciantes; 

• aos procedimentos de desinfeção dos veículos 
e das mercadorias, ajustados à tipologia dos 
produtos e à organização da circulação; 

 
- plano de limpeza e de higienização dos 

recintos das feiras e dos mercados; 
- protocolo para tratamento dos resíduos, em 

particular no que diz respeito aos 
equipamentos de proteção individual. 
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O reinício da atividade, em feiras e mercados, de 
prestação de serviços de restauração e bebidas 
não sedentária ou de outros prestadores de 
serviços acompanha a reabertura faseada das 
atividades correspondentes exercidas em 
estabelecimento comercial. 
 
Sem prejuízo das competências das demais 
autoridades, as autoridades de fiscalização 
municipal, a polícia municipal e as entidades 
responsáveis pela gestão dos recintos das feiras e 
dos mercados, consoante os casos, podem 
contribuir na monitorização do cumprimento dos 
procedimentos contidos nos planos de 
contingência. 
 
 
Comércio a retalho em estabelecimentos de 
comércio por grosso 
 
Até 31 de maio de 2020 é permitido aos titulares 
da exploração de estabelecimentos de comércio 
por grosso de distribuição alimentar vender os 
seus produtos diretamente ao público, exercendo 
cumulativamente a atividade de comércio a 
retalho. 
 
Os bens destinados à venda a retalho devem 
exibir o respetivo preço de venda ao público e 
ser disponibilizados para aquisição sob forma 
unitária. 
 
Os titulares da exploração de estabelecimentos de 
comércio por grosso de distribuição alimentar nos 
quais se realizem vendas a retalho devem adotar, 
se necessário, medidas para acautelar que as 
quantidades disponibilizadas a cada consumidor 
são adequadas e dissuasoras de situações de 
açambarcamento. 
 
Os titulares da exploração de estabelecimentos de 
comércio por grosso de distribuição alimentar que 
pretendam exercer atividade de comércio a retalho 
nos termos do número anterior estão obrigados ao 
cumprimento das regras de ocupação, 
permanência e distanciamento físico, de higiene, 
relativas a equipamentos de proteção individual e 
soluções desinfetantes cutâneas, horários de 
atendimento, atendimento prioritário, livro de 
reclamações em formato físico e ao dever de 
prestação de informações, previstas no presente 
regime. 
 
Mantêm-se regras de ocupação, permanência e 
distanciamento físico 
 
Apesar de serem mais as atividades e 
estabelecimentos que podem reiniciar a sua 
atividade, as regras de ocupação, permanência e 
distanciamento físico permanecem iguais. 

Instalações e estabelecimentos encerrados 
 
No Anexo I da RCM n.º 38/2020, de 17 de maio, é 
publicada a lista dos estabelecimentos que se 
encontram encerrados ao público. 
 
Deixam de estar encerrados museus, 
monumentos e palácios, mas as grutas 
permanecem encerradas. 
 
Passam a ser permitidas atividades desportivas 
que integrem seleções nacionais, e os campos de 
futebol, rugby e similares passam a poder estar 
abertos, tal como os estádios. 
 
Todos os equipamentos desportivos cobertos 
passam a poder estar abertos, permanecendo 
proibido o acesso a equipamentos desportivos 
fechados, como por exemplo campos de tiro, 
courts de ténis, paddel e similares, pistas de 
patinagem, hóquei no gelo e similares, 
velódromos, hipódromos e pistas de atletismo. 
 
 
Instalações e estabelecimentos permitidos 
 
A lista de estabelecimentos e atividades 
permitidas também foi alterada e consta do Anexo 
lI da RCM n.º 38/2020, de 17 de maio. 
 
Assim, passam a poder estar abertos restaurantes 
e similares, cafetarias, casas de chá e afins, 
restaurantes de hotel, e esplanadas. 
 
Também passam a poder abrir: 
 
- os estabelecimentos que disponham de uma 

área superior a 400 m2, quando o respetivo 
funcionamento tenha sido autorizado pelo 
município territorialmente competente e desde 
que garantidas as demais regras e exigências 
previstas no presente regime; 

- os estabelecimentos que, ainda que 
disponham de uma área superior a 400 m2, 
restrinjam a área de venda ou de prestação de 
serviços a uma área não superior àquele valor. 

 
 
Regras de ocupação, permanência e 
distanciamento físico 
 
Continuam em vigor estas regras. Assim, em 
todos os locais onde são exercidas atividades de 
comércio e de serviços, sejam estabelecimentos 
de comércio por grosso ou a retalho, ou grandes 
superfícies comerciais, conjuntos comerciais, 
mercados, lotas ou estabelecimentos de prestação 
de serviços, devem ser observadas as seguintes 
regras de ocupação, permanência e 
distanciamento físico: 
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- a afetação dos espaços acessíveis ao público 
deve observar regra de ocupação máxima 
indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado 
de área, com exceção dos estabelecimentos 
de prestação de serviços; 

- a adoção de medidas que assegurem uma 
distância mínima de 2 m entre as pessoas, 
incluindo aquelas que estão efetivamente a 
adquirir o produto ou a receber o serviço, 
podendo, se necessário, determinar-se a não 
utilização de todos os postos de atendimento 
ou de prestação do serviço; 

- a garantia de que as pessoas permanecem 
dentro do estabelecimento apenas pelo tempo 
estritamente necessário à aquisição dos bens 
ou serviços; 

- a proibição de situações de espera para 
atendimento no interior dos estabelecimentos 
de prestação de serviços, devendo os 
operadores económicos recorrer, 
preferencialmente, a mecanismos de 
marcação prévia; 

- a definição, sempre que possível, de circuitos 
específicos de entrada e saída nos 
estabelecimentos, utilizando portas separadas; 

- a observância de outras regras definidas pela 
Direção-Geral da Saúde (DGS); 

- o incentivo à adoção de códigos de conduta 
aprovados para determinados setores de 
atividade ou estabelecimentos, como os já 
existentes para cabeleireiros, óticas e setor 
automóvel. 

 
 
Regras de higiene 
 
Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços onde sejam exercidas 
atividades nos termos do presente regime devem 
observar as seguintes regras de higiene: 
 
- a prestação do serviço e o transporte de 

produtos devem ser efetuados mediante o 
respeito das necessárias regras de higiene 
definidas pela DGS; 

- os operadores económicos devem promover a 
limpeza e desinfeção diárias e periódicas dos 
espaços, equipamentos, objetos e superfícies, 
com os quais haja um contacto intenso; 

- os operadores económicos devem 
promover a limpeza e desinfeção, após 
cada utilização ou interação, dos terminais 
de pagamento automático (TPA), 
equipamentos, objetos, superfícies, 
produtos e utensílios de contacto direto 
com os clientes; 

- os operadores económicos devem promover a 
contenção, tanto quanto possível, pelos 
trabalhadores ou pelos clientes, do toque em 
produtos ou equipamentos bem como em 

artigos não embalados, os quais devem 
preferencialmente ser manuseados e 
dispensados pelos trabalhadores; 

- nos estabelecimentos de comércio a retalho 
de vestuário e similares, durante a presente 
fase, deve ser promovido o controlo do acesso 
aos provadores, salvaguardando-se, quando 
aplicável, a inativação parcial de alguns destes 
espaços, por forma a garantir as distâncias 
mínimas de segurança, e garantindo-se a 
desinfeção dos mostradores, suportes de 
vestuário e cabides após cada  utilização, bem 
como a disponibilização de soluções 
desinfetantes cutâneas para utilização pelos 
clientes; 

- em caso de trocas, devoluções ou retoma de 
produtos usados, os operadores devem, 
sempre que possível, assegurar a sua limpeza 
e desinfeção antes de voltarem a ser 
disponibilizados para venda, a menos que tal 
não seja possível ou comprometa a qualidade 
dos produtos; 

- outras regras definidas em códigos de conduta 
aprovados para determinados setores de 
atividade ou estabelecimentos. 

 
Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços onde sejam exercidas 
atividades nos termos do presente regime devem 
procurar assegurar a disponibilização de soluções 
desinfetantes cutâneas, para os trabalhadores e 
clientes, junto de todas as entradas e saídas dos 
estabelecimentos, assim como no seu interior, em 
localizações adequadas para desinfeção de 
acordo com a organização de cada espaço. 
 
 
Horários de atendimento 
 
Os horários de funcionamento dos 
estabelecimentos de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços podem ser ajustados, por 
forma a garantir um desfasamento da hora de 
abertura ou de encerramento, por iniciativa dos 
próprios, por decisão concertada, por decisão dos 
gestores dos espaços onde se localizam os 
estabelecimentos ou do membro do Governo 
responsável pela área da economia. 
 
Os estabelecimentos não podem, em qualquer 
caso, abrir antes das 10:00h, e os 
estabelecimentos cujo horário de abertura habitual 
seja alterado por efeito das novas regras para os 
horários acima referida podem adiar o horário de 
encerramento num período equivalente. 
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Esta limitação de horário não se aplica: 
 
• aos salões de cabeleireiro, barbeiros e 

institutos de beleza, que funcionam mediante 
marcação prévia; e 

• a restaurantes e similares, cafetarias, casas 
de chá e afins, independentemente da 
respetiva área ou localização. 

 
Tal como previsto anteriormente, os 
estabelecimentos de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços podem encerrar em 
determinados períodos do dia para assegurar 
operações de limpeza e desinfeção dos 
funcionários, dos produtos ou do espaço. 
 
 
Atendimento prioritário 
 
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 os profissionais de saúde, 
os elementos das forças e serviços de segurança, 
de proteção e socorro, o pessoal das forças 
armadas e de prestação de serviços de apoio 
social. 
 
 
Dever de prestação de informações 
 
Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços onde sejam exercidas 
atividades nos termos do presente regime devem 
informar, de forma clara e visível, os clientes 
relativamente às novas regras de ocupação 
máxima, funcionamento, acesso, prioridade, 
atendimento, higiene, segurança e outras 
relevantes aplicáveis a cada estabelecimento. 
 
 
Parques de campismo e caravanismo e áreas 
de serviço de autocaravanas 
 
No atual contexto da doença COVID-19, as 
entidades exploradoras de parques de campismo 
e caravanismo asseguram que a capacidade 
máxima de acampamento é de 2/3 da área 
legalmente fixada para os parques de campismo e 
caravanismo. 
 
As entidades exploradoras de áreas de serviço de 
autocaravanas asseguram a lotação máxima de 
2/3 da sua capacidade total. 
 
 
 
 
 

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 ao abrigo deste regime; 
- para o exercício das atividades de comércio a 

retalho ou de prestação de serviços 
autorizadas ao abrigo deste regime; 

- 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. 

 
 
A- Para além das medidas enunciadas e 

resultantes da Prorrogação da Declaracão 
de Situação de Calamidade, aprovada 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, em espaço fechado ou 
ao ar livre, que impliquem a concentração de 
pessoas em número superior a 10 presenças, 
salvo se pertencerem ao mesmo agregado 
familiar; 

 
2. A continuidade da suspensão da atividade 

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

 
3. A continuidade da suspensão da atividade nos 

pólos 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, com 
exceção da distribuição aos munícipes de 
máscaras comunitárias; 

 
4. A reabertura da atividade na creche municipal, 

cumprindo todas as regras higiénicas e 
sanitárias determinadas pela DGS; 

 
5. Na área da Cultura, abertura de bibliotecas, 

arquivos, museus e galerias municipais, com 
horário reduzido, lotação limitada, 
distanciamento físico e regras sanitárias 
aplicáveis; 
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6. A reabertura de todas as atividades de feiras e 
mercados de rua, com respeito pelos planos 
de contingência e medidas de higiene e 
sanitárias determinadas pela DGS e 
Autarquias Locais; 

 
7. A reabertura dos cemitérios, com limitação do 

número máximo de 10 pessoas presentes no 
espaço e condicionada à adoção de medidas 
organizacionais e ao controlo das distâncias 
de segurança; na realização de funerais e 
cerimónias fúnebres, do limite anteriormente 
fixado não pode resultar a impossibilidade da 
presença no funeral de cônjuge ou unido de 
facto, ascendentes, descendentes, parentes 
ou afins; 

 
8. A reabertura de todos os serviços de 

atendimento presencial à população, incluindo 
as tesourarias; os referidos atendimentos 
devem ser agendados com marcação prévia, 
por via telefónica e/ou recorrendo à internet; 
todos os atendimentos deverão salvaguardar 
todas as medidas e condições específicas de 
funcionamento dos serviços, incluindo regras 
de lotação, utilização de equipamentos de 
proteção individual e distanciamento físico; 

 
9. A retoma geral das atividades de fiscalização 

nas várias áreas de competência municipal, 
condicionadas às medidas de segurança 
sanitária exigíveis; 

 
10. 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; 

 
11. 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; 

 
12. A continuidade do encerramento de todos os 

parques de diversões e recreativos para 
crianças e similares; abertura condicionada ao 
cumprimento das regras sanitárias aplicáveis, 
dos Parques Urbanos de Santa Iria de Azóia, 
da Quinta dos Remédios; reabertura do 
Parque Municipal do Cabeço de Montachique 
a 23 de maio do corrente; 

 
 

13. A manutenção da suspensão, por parte da 
LouresParque - Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda., da 
fiscalização do cumprimento do pagamento do 
estacionamento tarifado à superfície, 
retomando as restantes atividades de 
fiscalização e o atendimento sujeito a 
marcação prévia; 

 
14. 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; 

 
15. 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; 

 
16. 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 Municípios de Loures e 
Odivelas, através dos canais digitais/internet, 
telefónicos e plataformas disponíveis nas suas 
páginas oficiais; 

 
17. No âmbito da atividade e gestão urbanística, a 

suspensão, por quinze (15) 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 555/99,de16 de 
dezembro, na sua redaçãovigente; 

 
18. O reforço do Fundo de Emergência Social, a 

antecipação de transferência de recursos 
financeiros (meses de Abril e maio), e o 
financiamento adicional destinado às 
Organizações Sociais e Associações de 
Bombeiros, a fim de, entre outros apoios, 
disponibilizar E.P.I.'s – Equipamentos de 
Proteção Individual aos trabalhadores dos 
serviços essenciais e suas estruturas 
associativas, o apoio social às populações 
mais fragilizadas, e permitindo, deste modo, 
reforçar a capacitação destas Instituições e 
melhorar a sua capacidade operacional de 
apoio às populações do concelho; 
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19. Flexibilização e moratória do pagamento de 
rendas do foro habitacional e não 
habitacional do parque municipal, durante 
os meses respeitantes ao "estado de 
emergência e de calamidade" (e do mês 
subsequente), mantendo em vigor os 
respetivos contratos de arrendamento e 
desde que se verifiquem, 
comprovadamente, os pressupostos de 
quebra do rendimento do agregado familiar 
superior a 20% do rendimento e/ou uma 
taxa de esforço superior a 35%, permitindo 
que o pagamento dos respetivos valores 
deva ser efetuado dentro dos 12meses 
contados do termo desse período, em 
prestações mensais não superiores a um 
duodécimo do montante total, pagas 
juntamente com a renda de cada mês; 

 
20. 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, 

designadamente a lavagem das mãos, o 
distanciamento social e o uso de máscaras na 
comunidade, especialmente em espaços 
interiores fechados, por exemplo em 
transportes públicos, em supermercados, 
farmácias, lojas ou qualquer estabelecimento 
comercial, enquanto medidas adicionais de 
proteção, de prevenção e 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 contato preferencial para obter apoio 
e orientação perante eventuais casos 
suspeitos; 

 
 
As medidas adotadas vigoram pelo período 
temporal estabelecido na prorrogação da 
Declaração de Estado de Calamidade, 
iniciando-se às 00:00 horas do dia 18 de maio e 
cessando às 23:59 horas do dia 31 de maio de 
2020. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
 

n.º 5090/2020 
 

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: Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística 
Endereço: Rua Ilha da Madeira, n.º 4 
Código postal: 2674-504 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Telefone: 211150519 
Endereço Eletrónico: obrascoercivas_dpgu@cm-
loures.pt 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Conclusão das Obras de 
Urbanização em falta e reformulação do acesso à 
Urbanização dos Cerejais - Vila de Rei, Bucelas 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
Conclusão das Obras de Urbanização em falta e 
reformulação do acesso à Urbanização dos 
Cerejais 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 215433.79 
EUR 
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Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 45111290 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: 01.03/01/2020/DPGU 
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 Bucelas 
 
6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Dias 
120 dias 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional 
Sim 
Tipo: 
Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas 
Descrição: 
1.ª Subcategoria da 2.ª Categoria o qual deve ser 
da classe que cobra o valor global da proposta a 
apresentar pelo adjudicatário 
 
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: 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística - Divisão de Fiscalização Técnica 
Urbanística 
Endereço desse serviço: Rua Ilha da Madeira, n.º 
4 - 5.º Piso 
Código postal: 2674-504 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150519 
Endereço Eletrónico: obrascoercivas_dpgu@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 17:00 do 45.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: Melhor relação qualidade - preço 
Ponderação: 100% 
Critério relativo ao custo 
Nome: Não aplicável 
Ponderação: 0% 
 
12 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Sim 5% 
 
13 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística - Divisão de Fiscalização 
Técnica Urbanística 
Endereço: Rua Ilha da Madeira, n.º 4 - 5.º Piso 
Código postal: 2674-504 
Localidade: Loures 
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Telefone: 211150519 
Endereço Eletrónico: obrascoercivas_dpgu@cm-
loures.pt 
 
14 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2020/05/15 
 
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 96, de 18 de maio de 2020] 

 
 
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
 

n.º 924/2020 
 

Aviso de prorrogação de prazo 
do Anúncio de procedimento 

n.º 1325/2020, de 2020-02-07, 
com ID 412984799 

 
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: Departamento 
de Ambiente 
Endereço: Rua do Funchal, 49 
Código postal: 2674-364 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Telefone: 211150708 
Fax: 211150718 

Endereço da Entidade: www.cm-loures.pt 
Endereço Eletrónico: da_empreitadas@cm-
loures.pt 
 
9 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 
 
Até às 17:00 do 5.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
14 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2020/05/15 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Renata Gabriela Pedro Guilherme 
Cargo: Técnico Superior 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 96, de 18 de maio de 2020] 

 
 
 



 

 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 236/2020 
 
 

6.ª Alteração Orçamental Permutativa 
 

ao Orçamento de 2020 e Opções do Plano 2020-2023 
 
 
 



Orçamento 2020

Grandes Opções do

Plano 2020 - 2023



NOTA 

 

 

Na sequência da integração no SNC-AP, a software house (MEDIDATA) tem desenvolvido 

modificações nos mapas da aplicação no sentido de adequar os modelos à legislação em vigor, 

no caso particular das Alterações Orçamentais. 

Os documentos que integram a proposta da 6ª Alteração Permutativa refletem os novos 

modelos, nomeadamente: 

1 – O atual modelo denominado,” Proposta de Alteração ao Orçamento Municipal para o ano 

de 2020” substitui o documento designado “Mapa de Modificações ao Orçamento de Despesa 

Pedidos”; 

2. – O modelo, “Alterações ao Plano Plurianual” presente na proposta, substitui o anterior 

documento “Mapa de Modificações ao Plano”.  

Alerta-se que a leitura do atual modelo de “Alterações ao Plano Plurianual”, difere na disposição 

da informação apresentada. A coluna identificada como 13 (Modificação), reflete as variações 

de dotação para o exercício em vigor, com sinal negativo por diminuições ou anulações, e o 

contrário por reforço\inscrições.  A dotação corrigida (coluna 7), é o valor final após as variações 

proposta na presente alteração permutativa.  

A informação que acompanha estes novos mapas é fundamentalmente a mesma, os valores que 

constam nas listagens são os mesmos, as mudanças introduzidas resultam de modelos de 

apresentação. 



Dotação Dotação Dotação

Inicial Atual Reforços Diminuições Final

RECEITAS CORRENTES

Impostos Diretos 59.518.286,00 59.518.286,00 59.518.286,00

Impostos Indiretos 3.044.262,00 1.200.855,00 1.200.855,00

Taxas, Multas e Outras Penalidades 2.337.353,00 4.180.760,00 4.180.760,00

Rendimentos de Propriedade 2.320.000,00 2.320.000,00 2.320.000,00

Transferências Correntes 32.176.892,50 34.778.055,50 34.778.055,50

Venda de Bens e Serviços Correntes 10.276.120,00 10.276.120,00 10.276.120,00

Outras Receitas Correntes 12.513.435,00 12.513.435,00 12.513.435,00

Total Receitas Correntes 122.186.348,50 124.787.511,50 0,00 0,00 124.787.511,50

RECEITAS DE CAPITAL

Venda de Bens de Investimento 163.529,00 163.529,00 163.529,00

Transferências de Capital 16.514.106,50 17.027.339,50 17.027.339,50

Passivos Financeiros 4.650.199,00 4.650.199,00 4.650.199,00

Outras Receitas de Capital 128.900,00 128.900,00 128.900,00

Total Receitas de Capital 21.456.734,50 21.969.967,50 0,00 0,00 21.969.967,50

OUTRAS RECEITAS

Reposições não Abat.nos Pagamentos 37.500,00 37.500,00 37.500,00

Saldo da Gerância Anterior 30.806.885,13 30.806.885,13

Total Outras Receitas 37.500,00 30.844.385,13 0,00 0,00 30.844.385,13

TOTAL GERAL 143.680.583,00 177.601.864,13 0,00 0,00 177.601.864,13

Dotação Dotação Dotação

Inicial Atual Reforços Diminuições Final

DESPESAS CORRENTES

Despesas com Pessoal 50.917.736,00 51.182.736,00 51.182.736,00

Aquisição de Bens e Serviços 32.037.929,00 46.763.733,13 1.640.669,00 694.408,00 47.709.994,13

Juros e Outros Encargos 403.338,00 401.338,00 401.338,00

Transferências Correntes 13.397.787,00 20.269.839,00 33.950,00 12.211,00 20.291.578,00

Subsídios 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00

Outras Despesas Correntes 1.477.750,00 1.457.150,00 130.682,00 1.326.468,00

Total Despesas Correntes 99.284.540,00 121.124.796,13 1.674.619,00 837.301,00 121.962.114,13

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 40.286.043,00 48.172.301,00 2.078.700,00 2.459.700,00 47.791.301,00

Transferências de Capital 3.050.000,00 4.714.578,00 300.000,00 4.414.578,00

Ativos Financeiros 156.318,00 156.318,00 0,00

Passivos Financeiros 1.060.000,00 3.433.871,00 3.433.871,00

Total Despesas de Capital 44.396.043,00 56.477.068,00 2.078.700,00 2.916.018,00 55.639.750,00

TOTAL GERAL 143.680.583,00 177.601.864,13 3.753.319,00 3.753.319,00 177.601.864,13

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

Modificação

Modificação



 
 

 

 
Princípio do Equilíbrio Orçamental 
 

 

De acordo com o estipulado no artigo 40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, apresenta-se o 

cálculo do equilíbrio orçamental à data. 

 

RECEITA CORRENTE BRUTA (1)

(2)

TOTAL (1)+(2) (3)

DESPESA CORRENTE (4)

MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES** (5)

DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES (6)

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL [ (3) - (6) ]

MONTANTE MÁXIMO DAS DESPESAS 

CORRENTES A CONSIDERAR

RÁCIO [ (3) / (6) ]

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

RECEITA CORRENTE BRUTA  > = [ DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS DE M/L 

PRAZOS ]

6ª Alteração Permutativa - 

2020

SALDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL APLICADO NA DESPESA CORRENTE*
21.854.881,13

146.642.392,63

121.962.114,13

3.271.128,56

125.233.242,69

21.409.149,94

143.371.264,07

1,17

124.787.511,50

 

 

 

* De acordo com o estipulado no nº 5 do artº 40º da Lei 51/2018, 16 agosto de 2018. 

 

** O cálculo da média das amortizações dos empréstimos de MLP, de acordo com o estipulado no artigo 

40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, é de 3.271.128,56 €. 



Alteração 

Permutativa 

Orçamento

da Despesa







Alteração

Permutativa

GOP’s
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 239/2020 
 
 

Projeto de Revisão 
 

do Regulamento de Taxas do Município de Loures 
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NOTA JUSTIFICATIVA  

 

 

A presente “Nota Justificativa” é elaborada nos termos do artigo 99.º do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 

 

Assim: 

A entrada em vigor, quer do Regime Geral das Taxas das Autarquias, aprovado pela Lei 

n.º53-E/2006, de 29 de dezembro, quer da Lei n.º2/2007, de 15 de janeiro, que aprovou a 

Lei das Finanças Locais, ora já revogada, tornou necessária a análise e a reformulação quer 

do Regulamento de Taxas Municipal, quer da Tabela de Tarifas Municipais então em vigor. 

 

Tal análise iniciou-se no âmbito das realidades qualificadas como taxas constantes do então 

Regulamento de Taxas e Licenças Municipais. 

 

Da supra referida reformulação, resultou o Regulamento de Taxas do Município de Loures até 

então em vigor, publicado no Diário da República, 2.ª série, dia 25 de setembro de 2009 – 

Regulamento n.º 392/2009. 

 

Assim, o supra citado Regulamento de Taxas, datado de 2009, veio dar cumprimento ao 

exigido quer na Lei n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, que aprovou o Regime Geral das 

Taxas das Autarquia, quer na Lei das Finanças Locais (Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro) 

vigente naquela data. 

 

Contudo, no período temporal decorrido entre 2009 e a presente data, o legislador produziu 

diversos diplomas legais; revogando, inclusive, a citada Lei das Finanças Locais e aprovando 

a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que agora estabelece o regime financeiro das 

autarquias locais e das entidades intermunicipais. 

 

Tal produção legislativa determinou a aprovação de novas taxas pelos órgãos municipais, 

que apesar de respeitarem a sistematização do Regulamento supra melhor identificado, 

carecem de ser integradas numa estrutura única de regulamento por forma a permitir um 

melhor conhecimento e uma maior compreensão das mesmas pelos seus destinatários, 

sendo disso exemplo as taxas inerentes às premissas administrativas no âmbito do “Balcão 

de Empreendedor”. E causou a necessidade de adaptação do Regulamento vigente às 

alterações legislativas, entretanto produzidas, como por exemplo as concebidas em matéria 

de urbanismo e de feiras e mercados.  

 

 

 



 

2 

 

 

 

Para além das alterações legislativas, existem, também, realidades factuais que suportam a 

aplicação de taxas contempladas no Regulamento de Taxas Municipais vigente desde 2009 e 

que sofreram alterações; importando, agora, adaptá-las e atualizá-las, através da sua 

compatibilização com o Regulamento de Taxas Municipal, como sucede, por exemplo, no 

âmbito dos cemitérios municipais e da higiene e salubridade.  

 

E outras que, neste espaço temporal, surgiram e necessitam dum enquadramento tributário 

claro, como por exemplo os serviços prestados pela Polícia Municipal. 

 

Assim, face ao tempo decorrido, o Regulamento de Taxas necessita de ser revisto 

objetivando-se a sua compatibilização com novos diplomas legais e novas realidades, 

permitindo-se, por um lado, ao Município, a cobrança de taxas legalmente previstas e, por 

outro, aos destinatários uma melhor compreensão do mesmo.  

 

Considerando a reformulação regulamentar que o referido nos parágrafos anteriores 

acarreta, aproveita-se, também, para rever os normativos constantes nos diversos Capítulos 

do Regulamento, objetivando-se uma sistematização mais facilitadora da compreensão dos 

mesmos, exemplificando-se com os artigos relativos à restauração e bebidas não 

sedentárias, às vistorias/inspeções sanitárias, cujos preceitos regulamentares foram 

introduzidos noutros Capítulos como no agora designado “Mercados, Feiras e Restauração ou 

Bebidas não Sedentárias” (restauração e bebidas não sedentária) e no novo Capítulo relativo 

à “Higiene, Salubridade e Ruído” (vistorias/inspeções sanitárias). Com Capítulos que foram 

reestruturados, como o Capítulo da “Instalação de abastecimento ou armazenamento e 

abastecimento de combustíveis” que mudou o nome para “Instalações especiais”, passando a 

incluir diversas realidades, além das relativas a combustíveis, quer novas, quer antes 

constantes no Capítulo da “Urbanização e edificação”, o Capítulo do “Ruído” cujos preceitos 

regulamentares foram introduzidos no novo Capítulo relativo à “Higiene, Salubridade e 

Ruído” e o Capítulo dos “Terrenos do Domínio Municipal Não Utilizados em Habitação”, cujos 

preceitos regulamentares foram introduzidos no Capítulo da “Utilização e Aproveitamento do 

Domínio Municipal” e, ainda, com o Capítulo criado apenas para a matéria das compensações 

por áreas de cedência em falta. Bem como, uniformizar conteúdos transversais aos vários 

Capítulos, como por exemplo a taxação do ato do deferimento tácito produzido nos diversos 

procedimentos administrativos e não apenas no urbanístico. Bem como, clarificar 

procedimentos a adotar em determinadas matérias, designadamente, no âmbito da 

liquidação e do pagamento das taxas.  

 

Objetivando-se que as decisões no âmbito dos pedidos de isenções e do pagamento a 

prestações sejam tomadas atempadamente por forma a assegurar que o requerente tenha o 

seu pedido decidido de forma célere e eficaz, não estando dependente da periodicidade da 

reunião do órgão executivo do Município, agilizam-se procedimentos, designadamente 

naqueles âmbitos, acautelando-se, contudo, a transparência e a imparcialidade com que esta 
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matéria deve ser tratada; bem como, a ligação das taxas a objetivos de natureza extra 

fiscal, alheios à arrecadação de despesa, que se prendem com a ordenação da comunidade e 

orientação do respetivo comportamento; bem como a adequação desta matéria a novas 

realidades ora introduzidas no Regulamento de Taxas. Destaca-se, ainda, no âmbito 

respeitante à concessão de isenções ou reduções de taxas, a necessidade do requerente da 

mesma não ser devedor ao Município de Loures.  

 

Atendendo, também, ao período temporal decorrido, e ao facto das taxas constantes do 

Regulamento de Taxas Municipais não terem sofrido até então, em geral, atualizações nos 

seus valores, importa rever o valor das mesmas, bem como, a sua fundamentação 

económico-financeira, ora baseada em documentos financeiros recentes e em critérios de 

desincentivo ou incentivo à prática de certos atos ou operações atuais, por forma a existir 

uma compatibilização entre os valores constantes do Regulamento de Taxas Municipais e a 

conjuntura económica vivida.  

 

Pelo que, atendendo ao supra exposto, procede-se à alteração do Regulamento de Taxas do 

Município de Loures (Regulamento n.º392/2009, de 25 de setembro), nos termos que se 

seguem. 
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PREÂMBULO  

 

Considerando os preceitos legais plasmados na redação vigente da Lei n.º53-E/2006, de 29 

de dezembro, que aprova o Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais; 

 

Considerando o articulado vigente da Lei n.º73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o 

Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais: 

 

As taxas das autarquias locais são tributos que assentam na prestação concreta de um 

serviço público local, na utilização privada de bens do domínio público e privado das 

autarquias locais ou na remoção de um obstáculo jurídico ao comportamento dos 

particulares. 

 

A criação de taxas pelas autarquias locais visa objetivos de natureza fiscal relacionados com 

a angariação de receita, mas, também, objetivos de natureza extra fiscal relacionados com a 

ordenação da comunidade e orientação do respetivo comportamento. 

 

Assim, apesar, do valor das taxas das autarquias locais dever ser fixado de acordo com o 

princípio da proporcionalidade e não dever ultrapassar o custo da atividade pública local ou o 

benefício auferido pelo particular; bem como, respeitar o princípio da prossecução do 

interesse público local e visar a satisfação das suas necessidades financeiras. 

 

Estando, portanto, este tributo, subordinado quer ao princípio da equivalência jurídica (é 

cobrado em virtude duma prestação administrativa efetivamente provocada ou aproveitada 

pelo particular), quer ao princípio da equivalência económica (ordenação das taxas ao custo 

ou valor das prestações que lhes dão origem).  

 

O legislador permite que o valor das taxas, respeitando a necessária proporcionalidade, 

possa ser fixado com base em critérios de desincentivo à prática de certos atos ou operações 

e a sua criação pode visar a promoção de finalidades sociais e de qualificação urbanística, 

territorial e ambiental.  

 

Logo, as taxas são instrumentos tributários que não servem apenas para a satisfação de 

necessidades financeiras das autarquias, mas também motivar ou desmotivar 

comportamentos variados.  

 

Assim, considerando que, é necessário adaptar o Regulamento de Taxas do Município de 

Loures quer às alterações legislativas, introduzidas em matérias que regulam a atividade do 

Município, quer aos bens e serviços prestados pelos serviços municipais, quer às realidades 

atualmente existentes e compatibilizar os valores das taxas com a conjuntura económica 
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vivida, observando-se o princípio da proporcionalidade e o incentivo e desincentivo de certas 

condutas. 

 

Ao abrigo do disposto nos artigos 238.º e 241.º da Constituição da República Portuguesa, no 

Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º53-E/2006, de 29 de 

dezembro, na redação vigente, no Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º73/2013, de 3 de setembro, e respetivas atualizações, 

na Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º398/98, de 17 de dezembro, com as 

alterações subsequentes, no Código de Procedimento e Processo Tributário, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º433/99, de 26 de outubro, com as alterações que lhe foram posteriormente 

introduzidas, no Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º4/2015, de 7 de janeiro, e na Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, com as alterações 

subsequentes, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprova o Estatuto 

das Entidades Intermunicipais, estabelece o Regime Jurídico da Transferências de 

Competências do Estado para as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais e 

aprova o Regime Jurídico do Associativismo Autárquico, procede-se à alteração do 

Regulamento de Taxas do Município de Loures. 

 

O presente Regulamento é constituído pelas normas regulamentares constantes dos 

Capítulos I (Disposições Gerais), II (Administração Geral), III (Urbanização e Edificação), IV 

(Compensação de Áreas de Cedência em Falta), Capítulo V (Instalações Especiais), VI 

(Utilização e Aproveitamento do Domínio Municipal), VII (Condução de Veículos), VIII (Polícia 

Municipal), IX (Publicidade), X (Mercados, Feiras e Restauração ou Bebidas não Sedentárias), 

XI (Licenciamento do Exercício de Atividades), XII (Cemitérios Municipais), XIII (Higiene, 

Salubridade e Ruído)) e XIV (Disposições Finais), pelo Anexo I que comporta a 

fundamentação económico-financeira do valor das taxas previstas no presente Regulamento, 

pelo Anexo II que retrata a fundamentação das isenções ou reduções e os Anexos III e IV 

respeitantes aos requisitos exigidos nas isenções no âmbito da revitalização urbana.   

 

Nestes termos, ao abrigo da alínea k) do n.º1 do artigo 33.º e das alíneas b) e g) do n.º1 do 

artigo 25.º, todos do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, na redação vigente, 

que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprova o Estatuto das Entidades 

Intermunicipais, estabelece o Regime Jurídico da Transferências de Competências do Estado 

para as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais e aprova o Regime Jurídico do 

Associativismo Autárquico, por deliberação da Assembleia Municipal de Loures tomada na 

..... sessão ........... realizada em .........., sob proposta da Câmara Municipal de Loures 

deliberada na ....... reunião ............ realizada em...................., e após submissão a 

audiência dos interessados e a consulta pública, é aprovado o Regulamento de Taxas do 

Município de Loures. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo e nos termos dos artigos 238.º e 241.º da 

Constituição da República Portuguesa, do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, 

aprovado pela Lei n.º53-E/2006, de 29 de dezembro, do Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º73/2013, de 3 de setembro, e 

respetivas atualizações, da Lei Geral Tributária, aprovada pelo Decreto-Lei n.º398/98, de 17 

de dezembro, com as alterações subsequentes, do Código de Procedimento e Processo 

Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º433/99, de 26 de outubro, com as alterações que 

lhe foram posteriormente introduzidas, do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º4/2015, de 7 de janeiro, e da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, com 

as alterações subsequentes, que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprova 

o Estatuto das Entidades Intermunicipais, estabelece o Regime Jurídico da Transferências de 

Competências do Estado para as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais e 

aprova o Regime Jurídico do Associativismo Autárquico. 

 

Artigo 2.º 

Objeto 

1 - O presente Regulamento estabelece o regime a que fica sujeita a incidência, liquidação, 

cobrança e pagamento de taxas e outras formas de extinção desta prestação tributária, na 

área do Município de Loures. 

2 – O presente Regulamento estabelece, ainda, a fundamentação económico-financeira, 

constante no Anexo I que faz parte integrante do mesmo, a fórmula de cálculo e os 

respetivos quantitativos das taxas na área do Município de Loures.  

3 – O presente Regulamento prevê, igualmente, as isenções e reduções de taxas, bem como 

a respetiva fundamentação, constando esta última no Anexo II que faz parte integrante do 

presente Regulamento.  

 

Artigo 3.º  

Âmbito de aplicação territorial 

O presente Regulamento é aplicável a toda a área territorial do concelho de Loures. 
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Secção I – Incidência  

Artigo 4.º 

Incidência objetiva 

1 - As taxas previstas no presente Regulamento incidem sobre as utilidades prestadas aos 

particulares ou geradas pela atividade do Município, designadamente:  

a) Pela concessão de licenças, prática de atos administrativos e satisfação 

administrativa de outras pretensões de caráter particular; 

b) Pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas primárias e 

secundárias; 

c) Pela utilização e aproveitamento de bens do domínio público e privado municipal; 

d) Pela gestão de equipamentos públicos de utilização coletiva; 

e) Pela gestão de tráfego e de áreas de estacionamento; 

f) Pelas atividades de promoção de finalidades sociais e de qualificação urbanística, 

territorial e ambiental; 

g) Pelas atividades de promoção do desenvolvimento e competitividade local e regional. 

2 – Nos casos de deferimento tácito de pretensão dos particulares no âmbito de qualquer 

procedimento administrativo, designadamente no âmbito das matérias de urbanismo e 

edificação, é devido o pagamento da taxa que seria exigida pela prática dos respetivos atos 

expressos.  

 

Artigo 5.º 

Incidência subjetiva 

1 - O sujeito ativo da relação jurídico-tributária geradora da obrigação de pagamento das 

taxas previstas no presente Regulamento é o Município de Loures. 

2 – As taxas previstas no presente Regulamento podem ser aplicadas pelas entidades que 

exerçam competências municipais em regime de delegação de competências. 

3 - O sujeito passivo da relação jurídico-tributária geradora da obrigação de pagamento das 

taxas previstas no presente Regulamento são as pessoas singulares ou coletivas e outras 

entidades legalmente equiparadas que, nos termos da lei e dos regulamentos municipais, 

estejam vinculadas ao cumprimento da prestação tributária. 

4 – Sendo vários os sujeitos passivos, todos são solidariamente responsáveis pelo 

pagamento, salvo disposição em contrário.  
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Secção II – Isenções ou reduções 

 

Artigo 6.º  

Isenções subjetivas 

1 – Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente Regulamento, estão isentas do 

pagamento de taxas previstas no presente Regulamento as pessoas singulares, coletivas ou 

equiparadas que por força da lei gozem dessa isenção.  

2 – Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente Regulamento, estão isentas do 

pagamento de taxas previstas no presente Regulamento as seguintes entidades:  

a) As pessoas coletivas de direito público ou de utilidade pública administrativa ou de 

mera utilidade pública, legalmente constituídas e sem fins lucrativos, no que respeita 

à realização de atividades ou operações que se destinem diretamente à realização 

dos seus fins e contribuam para a prossecução do interesse público;  

b) As associações de bombeiros, as associações religiosas, as associações de caráter 

cultural ou social ou desportiva ou recreativa, legalmente constituídas e sem fins 

lucrativos, no que respeita à realização de atividades ou operações que se destinem 

diretamente à realização dos seus fins e contribuam para a prossecução do interesse 

público; 

c) As fundações, legalmente constituídas e sem fins lucrativos, no que respeita à 

realização de atividades ou operações que se destinem diretamente à realização dos 

seus fins e contribuam para a prossecução do interesse público;  

d) As instituições particulares de solidariedade social, legalmente constituídas e sem fins 

lucrativos, no que respeita à realização de atividades ou operações que se destinem 

diretamente à realização dos seus fins e contribuam para a prossecução do interesse 

público;  

e) As cooperativas, suas uniões, federações e confederações desde que constituídas, 

registadas e funcionando nos termos da legislação cooperativa, sem fins lucrativos, 

no que respeita à realização de atividades ou operações que se destinem 

diretamente à realização dos seus fins e contribuam para a prossecução do interesse 

público;  

f) As comissões especiais previstas no Código Civil e as entidades sem fins lucrativos 

que desenvolvam uma atividade de interesse municipal de natureza social, cultural, 

desportiva ou recreativa; 

g) As entidades organizadoras de celebrações ou eventos semelhantes que beneficiem 

do apoio do Município.  

3 - Os titulares do Cartão-jovem Munícipe Geração L beneficiam das isenções constantes do 

respetivo Regulamento, sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente Regulamento.  
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4 – Os bombeiros voluntários beneficiam das isenções nos termos constantes do 

Regulamento Municipal de Atribuição de Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários do 

Concelho de Loures, sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente Regulamento.  

 

 

Artigo 7.º  

Isenções ou reduções objetivas  

1 – Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente Regulamento, estão isentas do 

pagamento das taxas previstas no Capítulo III “Urbanização e Edificação” do presente 

Regulamento as seguintes realidades: 

a) As intervenções que vierem a ser definidas, para este efeito, na estratégia local de 

habitação;  

b) As obras em imóveis classificados de interesse municipal. 

2 – Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente Regulamento, as áreas ocupadas 

por construções destinadas a atividades económicas beneficiam da redução de 30% a aplicar 

sobre as taxas previstas no presente Regulamento relativas à licença ou comunicação prévia 

de construção de obras novas, ampliação, reconstrução ou alteração e realização, 

manutenção e reforço de infraestruturas. Caso a sede social das empresas esteja localizada 

no Município de Loures, acresce uma redução de 30% às referidas taxas.  

3 – Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente Regulamento, as intervenções em 

Áreas de Reabilitação Urbana beneficiam de uma redução de 80% sobre as taxas previstas 

no Capítulo III “Urbanização e Edificação” do presente Regulamento aplicáveis às operações 

urbanísticas que promovam a reabilitação de imóveis ou conjunto de imóveis, bem como as 

demais operações de reabilitação urbana.  

4 - As áreas de construção destinadas a serem cedidas ao Município de Loures estão isentas 

do pagamento das taxas previstas no presente Regulamento, observando-se o disposto no 

artigo 10.º do mesmo.  

5 – A ocupação temporária do espaço público pela realização de obras de conservação está 

isenta do pagamento de taxas nos primeiros 4 meses, aplicando-se a partir de tal período as 

taxas aplicáveis nos termos do presente Regulamento.  

6 - A utilização e aproveitamento de terrenos municipais com explorações agrícolas de tipo 

artesanal (hortas), numa área até 500m2 ou por reformados, está isenta do pagamento das 

taxas inerentes à utilização e aproveitamento de terrenos municipais do domínio municipal 

nos setores de atividades primário, secundário e terciário, sem prejuízo do disposto no artigo 

10.º do presente Regulamento. 
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7 – A reprodução autenticada de documentos, para entrega em entidades públicas, cuja lei 

imponha este formalismo, está isenta do pagamento da respetiva taxa, observando-se para 

o efeito o disposto no artigo 10.º do presente Regulamento.  

 

 

Artigo 8.º  

Reduções no âmbito das AUGI 

1 – Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente Regulamento, as taxas aplicáveis, 

nos termos do Capítulo III “Urbanização e Edificação”, bem como a taxa pela realização, 

manutenção e reforço de infraestruturas e a compensação por falta de áreas de cedência, 

aferidas à superfície de pavimento, relativa a habitação e seus anexos, inserida em 

operações de reconversão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), de iniciativa particular 

ou de iniciativa municipal com o apoio da Administração Conjunta, têm uma redução de 50% 

se for efetuada a sua liquidação no momento da emissão do título de reconversão, sem 

prejuízo do disposto no n.º10 do artigo 39.º e nos n.ºs2 e 4 do artigo 58.º do presente 

Regulamento.  

2 - Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente Regulamento, quando não 

liquidadas no momento da emissão do respetivo título de reconversão, as taxas referidas no 

número anterior podem ter apenas as seguintes reduções:  

a) De 50% para processos de legalização/licenciamento admitidos ao abrigo da Lei 

n.º91/95, de 2 de setembro, na redação vigente, antes da emissão do título de 

reconversão, nas edificações unifamiliares e bifamiliares ou habitação própria e 

permanente.  

b) De 50% para processos de legalização/licenciamento ou comunicação prévia de 

edificações unifamiliares e bifamiliares ou habitação própria e permanente, em AUGI 

com título de reconversão emitido, por um período de três anos, contados a partir da 

emissão do título de reconversão, desde que com admissão nos serviços, nesse 

prazo, do respetivo procedimento. 

c) De 25% nas edificações unifamiliares e bifamiliares ou habitação própria e 

permanente, para processos de legalização em AUGI com título de reconversão 

emitido, até à entrada em vigor do presente Regulamento, excecionalmente e por 

um período de dois anos, contados a partir da entrada em vigor do presente 

Regulamento desde que, com admissão nos serviços, nesse prazo, do respetivo 

procedimento. 

3 – Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente Regulamento, as aplicáveis às 

atividades económicas e seus anexos, relativas à compensação por falta de áreas de 

cedência, aferidas à superfície de pavimento, inserida em operação de reconversão 

urbanística de AUGI, de iniciativa particular ou de iniciativa municipal com o apoio da 

Administração Conjunta, têm uma redução de 50%, se for efetuada a sua liquidação no 
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momento da emissão do título de reconversão, sem prejuízo do disposto nos n.ºs 2 e 4 do 

artigo 58.º do presente Regulamento.  

 

 

Artigo 9.º 

Isenções no âmbito da revitalização urbana 

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º, estão isentas as pessoas singulares ou coletivas 

que exerçam uma atividade comercial, de serviços ou de restauração e/ou bebidas nas áreas 

delimitadas no Anexo III do presente Regulamento, do pagamento das taxas relativas à 

utilização e aproveitamento do domínio municipal com alpendres ou palas; com toldos; com 

bancas e expositores; com quiosques; com suportes publicitários e com esplanadas abertas, 

todas previstas no Capítulo VI “Utilização e Aproveitamento do Domínio Municipal” e das 

taxas relativas à produção de publicidade em bandeiras, bandeirolas e pendões previstas no 

Capítulo IX “Publicidade”, ambos do presente Regulamento, por um período de cinco anos, 

desde que se encontrem cumpridas as exigências constantes no Anexo IV do presente 

Regulamento.  

2 – Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º, as intervenções efetuadas nas áreas 

delimitadas no Anexo III do presente Regulamento e que promovam a reabilitação de 

imóveis ou conjunto de imóveis estão isentas do pagamento das taxas previstas no Capítulo 

III “Urbanização e Edificação” do presente Regulamento aplicáveis às operações urbanísticas 

que promovam tal reabilitação.   

3 – Sem prejuízo do disposto no artigo 10.º do presente Regulamento, a instalação de 

quiosques nas áreas delimitadas no Anexo III deste mesmo Regulamento está isenta do 

pagamento das taxas previstas no Capítulo III “Urbanização e Edificação” do mesmo, desde 

que a estrutura e localização do quiosque sejam enquadradas nas normas e no conceito 

definidos para cada Centro Urbano e validadas pelo serviço responsável pelo Projeto de 

Revitalização Urbana.  

 

 

Artigo 10.º 

Reconhecimento das isenções ou reduções 

1 – As isenções ou reduções referidas nos n.ºs1 e 3 do artigo 6.º e nos n.ºs2, 4, 5, 6 e 7 do 

artigo 7.º todos do presente Regulamento são reconhecidas, nos termos do presente artigo, 

pelo serviço municipal competente em razão da matéria sobre a qual recai a isenção ou 

redução.  

2 - As isenções referidas no n.ºs2 e 4 do artigo 6.º e no n.º3 do artigo 7.º todos do presente 

Regulamento são reconhecidas mediante despacho do Presidente da Câmara, com faculdade 

de subdelegação no Vereador com competências delegadas/subdelegadas na matéria sobre a 
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qual recai a isenção, após apreciação do pedido, nos termos do presente artigo, pelo 

respetivo serviço municipal.  

3 - As isenções ou reduções referidas no n.º1 do artigo 7.º, no artigo 8.º e no artigo 9.º 

todos do presente Regulamento são reconhecidas pela Câmara Municipal de Loures, após 

apreciação do pedido, nos termos do presente artigo, pelo serviço municipal competente em 

razão da matéria sobre a qual recai a isenção ou redução.  

4 – As isenções ou reduções previstas no presente Regulamento não dispensam o 

interessado de requerer as necessárias permissões administrativas.  

5 - As isenções ou reduções devem ser requeridas, pelo sujeito passivo, através de 

requerimento devidamente fundamentado, designadamente, com os seguintes elementos:  

a) Identificação do requerente (sujeito passivo); 

b) Documento comprovativo da qualidade em que se requer a isenção ou redução; 

c) Descrição sumária dos motivos e da finalidade do pedido de isenção ou redução; 

d) Comprovativo do requerimento de emissão da correspondente permissão 

administrativa ou mera comunicação prévia; 

e) Documento comprovativo de qualquer outro requisito exigido para a concessão da 

isenção ou redução.  

6 - Os serviços municipais sempre que considerem necessário podem solicitar, ao 

requerente, outros documentos necessários e indispensáveis à apreciação do requerimento.  

7 - As falsas declarações determinam a obrigação de devolução ao Município da quantia 

integral objeto de isenção, bem como o pagamento de juros compensatórios.  

8 - Os serviços municipais, ao apreciarem e remeterem o requerimento de isenção ou 

redução para decisão/deliberação, devem indicar:  

a) A norma que prevê a aplicação da taxa; 

b) O valor da taxa; 

c) A norma em que se enquadra a isenção ou redução; 

d) O fundamento do deferimento ou do indeferimento do pedido de isenção ou redução. 

9 - As isenções ou reduções não são cumulativas, beneficiando o sujeito passivo da isenção 

mais vantajosa para o mesmo.  

10 - As isenções ou reduções não podem ser concedidas por um período superior a 5 anos, 

sendo possível a sua renovação por uma vez com igual limite temporal, nos termos da Lei 

n.º73/2013, de 3 de setembro.  

11 – A existência de dívidas ao Município de Loures, sem processo de reclamação ou outro 

legalmente admissível, determina a impossibilidade de concessão das isenções ou reduções 

previstas no presente Regulamento.  
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12 - As isenções ou reduções não autorizam os beneficiários a utilizar meios suscetíveis de 

lesar o interesse municipal e não abrangem as indemnizações por danos causados ao 

património municipal. 

 

Secção III – Liquidação  

 

Artigo 11.º 

Regras gerais 

1 - A liquidação consiste na determinação do montante a pagar por aplicação do presente 

Regulamento com base nos elementos fornecidos pelo sujeito passivo aos serviços 

municipais competentes, podendo ser confirmados por estes últimos. 

2 - Ao valor das taxas constantes do presente Regulamento é acrescido, quando devidos, o 

Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) à taxa legal em vigor e o Imposto de Selo. 

3 - As taxas diárias, mensais ou anuais são devidas por cada dia, mês, ano ou fração. 

4 - O valor liquidado das taxas, incluindo os casos de aplicação de liquidação adicional e 

juros de mora ou outros, deve ser sempre em unidades de euros, pela aplicação do 

arredondamento legalmente definido. 

5 – Salvo as situações em que o momento definido para o pagamento da taxa é o da 

apresentação do pedido, o ato de liquidação, a notificar ao sujeito passivo, deve conter os 

seguintes elementos: 

a) Indicação do autor que praticou o ato e a menção de delegação ou subdelegação 

de poderes, quando exista; 

b) Identificação do destinatário; 

c) Enunciação dos factos ou atos que lhe deram origem; 

d) Conteúdo ou sentido da decisão e respetiva fundamentação; 

e) Data em que é praticado o acto; 

f) Prazo para pagamento voluntário, nos termos do artigo 13.º do presente 

Regulamento; 

g) Advertência da consequência do não pagamento, nos termos do artigo 13.º do 

presente Regulamento; 

h) Indicação dos meios de defesa e prazo para reagir contra o ato, conforme 

disposto no artigo 19.º do presente Regulamento. 

6 – O direito de liquidar as taxas previstas no presente Regulamento caduca se a liquidação 

não for validamente notificada ao sujeito passivo no prazo de quatro anos a contar em que o 

facto tributário ocorreu.  
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Artigo 12.º 

Erro na liquidação 

1 - Se na liquidação das taxas se verificar que houve erros ou omissões dos quais resultaram 

perdas para o Município, promove-se a liquidação adicional. 

2 - Sem prejuízo da responsabilidade contraordenacional que daí resulte, quando o erro do 

ato de liquidação for da responsabilidade do próprio sujeito passivo, nomeadamente por falta 

ou inexatidão de declarações a cuja apresentação esteja obrigado nos termos das normas 

legais e regulamentares aplicáveis, este é responsável pelo pagamento de juros 

compensatórios e pelas despesas que a sua conduta tenha provocado. 

3 - O sujeito passivo é notificado, por carta registada com aviso de receção, para no prazo 

de 15 dias, pagar a diferença, sob pena de cobrança através de execução fiscal. 

4 - Da notificação referida no número anterior deve constar: 

a) Indicação da entidade que praticou o ato e a menção de delegação ou subdelegação de 

poderes, quando exista; 

b) Identificação do destinatário; 

c) Enunciação dos factos ou atos que lhe deram origem; 

d) Conteúdo ou sentido da decisão e respetiva fundamentação; 

e) Data em que é praticado o ato; 

f) Prazo para pagamento, nos termos do presente artigo; 

g) Advertência da consequência do não pagamento, nos termos do presente artigo; 

h) Indicação dos meios de defesa e prazo para reagir contra o ato, conforme disposto no 

artigo 19.º do presente Regulamento. 

5 - Quando haja sido liquidada quantia superior à devida devem os serviços municipais, 

independentemente de reclamação, promover a revisão do acto de liquidação e a restituição 

ao interessado da importância indevidamente paga. 

6 – No caso de revisão do ato de liquidação por iniciativa do sujeito passivo, deve o mesmo 

apresentar requerimento devidamente instruído com fundamentação e elementos 

necessários à sua procedência.  

7 – Não há lugar a liquidação adicional ou a restituições de quantias indevidamente 

recebidas uma vez decorrido o prazo legal de caducidade do direito à liquidação em causa, 

nos termos do n.º6 do artigo 11.º.  
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Secção IV – Pagamento  

 

Artigo 13.º 

Regras gerais 

1 - As taxas extinguem-se através do seu pagamento ou de outras formas de extinção nos 

termos da Lei Geral Tributária.  

2 - As taxas podem ser pagas em moeda corrente, cheque, débito em conta, transferência 

bancária e vale postal. 

3 - No caso de não ser estabelecido outro prazo de pagamento ou do pagamento dever ser 

efetuado no momento da liquidação, o prazo de pagamento voluntário é de 30 dias após a 

notificação do ato de liquidação.  

4 - Os prazos para pagamento são contínuos, isto é, não se suspendem aos sábados, 

domingos e feriados. Caso o prazo termine num sábado, domingo, dia feriado ou de 

tolerância de ponto transfere-se para o primeiro dia útil imediatamente seguinte.  

5 - Findo o prazo de pagamento voluntário das taxas, começam a vencer-se juros de mora à 

taxa legal. 

6 - Findo o prazo de pagamento voluntário será extraída, pelos serviços competentes, 

certidão de dívida que servirá de base à instrução do processo de execução fiscal nos termos 

do Código de Procedimento e de Processo Tributário. 

 

Artigo 14.º 

Pagamento em prestações 

1 - Compete ao Presidente da Câmara, com faculdade de subdelegação no Vereador com 

competências delegadas/subdelegadas na matéria sobre a qual recai o pedido, autorizar o 

pagamento em prestações das taxas e das compensações previstas no presente 

Regulamento, desde que o valor da taxa ou outra receita seja igual ou superior a 150,00€ e 

se encontrem reunidas as condições para o efeito, designadamente mediante a prévia 

comprovação, pelo sujeito passivo, de que a sua situação económica não lhe permite o 

pagamento integral da dívida de uma vez só no prazo legal ou regulamentarmente 

estabelecido.  

2- O pagamento em prestações pode ser fracionado até ao máximo de 24 prestações 

mensais, sendo que o valor mínimo de cada uma não pode ser inferior a 150€.  

3– O pagamento em prestações não é aplicável às taxas devidas pelas meras comunicações 

prévias, comunicações prévias e autorizações.  
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4 - O requerimento para pagamento em prestações deve conter a identificação do 

requerente, a natureza e montante da dívida e o número de prestações pretendido, bem 

como os motivos que fundamentam o pedido. 

5 - O requerimento deve ser instruído pelo requerente com documentos aptos a demonstrar 

a incapacidade de pagamento integral da taxa de uma só vez.  

 

6 - No caso de deferimento do pedido, o valor de cada prestação mensal corresponderá ao 

total da dívida dividido pelo número de prestações autorizado, acrescendo ao valor de cada 

prestação os juros de mora contados sobre o respetivo montante desde o termo do prazo 

para pagamento até à data do pagamento efetivo de cada uma das prestações. 

7 - O pagamento de cada prestação deve ocorrer até ao dia 8 do mês a que esta 

corresponder, salvo se outro prazo for estabelecido. 

8 - A falta de pagamento de qualquer prestação determina o vencimento imediato das 

seguintes, assegurando-se a execução fiscal da dívida remanescente mediante a extração da 

respetiva certidão de dívida.  

9 - A autorização do pagamento em prestações das compensações, da taxa devida pela 

realização, reforço e manutenção das infraestruturas urbanísticas, bem como das taxas 

devidas pela emissão dos alvarás de licença de loteamento, obras de urbanização e obras de 

edificação e comunicações prévias está condicionada à prestação de caução, nos termos da 

lei (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação).  

10 - Na situação prevista no número anterior o número de prestações mensais autorizadas 

não pode ultrapassar o termo do prazo de execução fixado no respetivo alvará.  

11 - A entrega de qualquer título ocorre aquando da prestação da caução ou do pagamento 

integral das prestações autorizadas.  

 

Artigo 15.º 

Dação em cumprimento 

1 - As taxas devidas no âmbito do presente Regulamento podem ser pagas total ou 

parcialmente através da dação em cumprimento sempre que se considere que tal é 

compatível com o interesse público e sempre mediante avaliação, pelos serviços municipais, 

dos bens dados em pagamento.  

2 - O pedido de pagamento através da dação em cumprimento deve ser realizado através de 

requerimento do sujeito passivo, que deve ser fundamentado e conter a indicação dos bens a 

ceder e a indicação de todos os elementos necessários à determinação do interesse público 

no caso concreto. 
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3 - Compete à Câmara Municipal deliberar autorizar a dação em cumprimento, aprovando o 

documento que a formalize, o qual deverá conter, designadamente, a informação e os 

elementos mencionados no n.º 1 do presente artigo.   

 

 

Artigo 16.º  

Compensação 

1 - As taxas devidas no âmbito do presente Regulamento podem ser pagas total ou 

parcialmente por compensação sempre que se considere que tal é compatível com o 

interesse público e sempre após verificação, pelos serviços municipais, dos créditos a 

compensar.  

2 - O pedido de pagamento por compensação deve ser realizado através de requerimento do 

sujeito passivo, que deve ser fundamentado e conter a indicação dos créditos a ceder e a 

indicação de todos os elementos necessários à determinação do interesse público no caso 

concreto. 

3 - Compete à Câmara Municipal deliberar autorizar a compensação, aprovando o documento 

que a formalize, o qual deverá conter, designadamente, a informação e os elementos 

mencionados no n.º 1 do presente artigo.   

 

 

Artigo 17.º 

Sub-rogação 

A requerimento do sujeito passivo, devidamente fundamentado, a Câmara Municipal pode 

aceitar o pagamento total ou parcial das taxas por terceiros, com sub-rogação, desde que 

cumpridos os requisitos legais exigidos. 

 

 

Secção V – Disposições finais 

 

Artigo 18.º 

Prescrição 

1 - As dívidas por taxas prescrevem no prazo de oito anos a contar da data em que o facto 

tributário ocorreu.  

2 - A citação, a reclamação e a impugnação interrompem a prescrição.  

3 - A paragem dos processos de reclamação, impugnação e execução fiscal por prazo 

superior a um ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar a interrupção da 
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prescrição, somando-se, neste caso, o tempo que decorreu após aquele período ao que tiver 

decorrido até à data da autuação.  

 

 

Artigo 19.º 

Garantias 

1 - O sujeito passivo das taxas pode reclamar ou impugnar a respetiva liquidação. 

2 - A reclamação é deduzida perante o órgão que efetuou a liquidação da taxa no prazo de 

30 dias a contar da notificação da liquidação. 

3 - A reclamação presume-se indeferida para efeitos de impugnação judicial se não for 

decidida no prazo de 60 dias. 

4 - Do indeferimento tácito ou expresso cabe impugnação judicial para o tribunal 

administrativo e fiscal da área do Município, no prazo de 60 dias a contar do indeferimento. 

5 - A impugnação judicial depende da prévia dedução de reclamação. 

6 - Não podem ser negadas prestações de serviços, a emissão de 

licenças/autorizações/comunicações prévias ou outras permissões administrativas, a 

utilização de bens do domínio público e privado do Município em razão do não pagamento de 

taxas, quando o sujeito passivo tiver deduzido reclamação ou impugnação e for prestada, 

nos termos da lei, garantia idónea. 

 

 

Secção VI – Cálculo financeiro  

 

Artigo 20.º 

Fórmula de cálculo 

O valor das taxas previstas no presente Regulamento é apurado com base na seguinte 

fórmula:  

∑ [(Ct + PPI) * ¥] * µ *ß ) 

 

Onde: Ct – Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo; 

           PPI – Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos); 

           ¥ - Tempo médio de execução; 

           µ – Beneficio auferido pelo particular; 

           ß – Incentivo/Desincentivo à pratica de certos atos ou operações – (impacto 

ambiental, qualificação urbanística, impacto social). 

 



 

19 

 

 

Artigo 21.º 

Fundamentação económico-financeira 

A fundamentação económico-financeira do valor das taxas previstas no presente 

Regulamento consta do Anexo I que faz parte integrante do mesmo.  

 

 

CAPÍTULO II 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

Secção I – Atos administrativos e contratos 

 

Artigo 22.º 

Atos administrativos 

1 - A prática dos atos administrativos e a satisfação administrativa das pretensões de 

carácter particular que se seguem estão sujeitas ao pagamento, pelo requerente, das 

respetivas taxas, a cobrar por unidade salvo estipulação em contrário, no momento da 

apresentação da pretensão:  

a) Averbamento não especificado no presente Regulamento.………………………………….5,00€ 

b) Certidão…………………………………………………………………………………………………………………22,00€ 

c) Fotocópia autenticada….…………………………………………………………………….…………..……22,00€ 

d) Fotocópia simples, por página…………………………………………………………………....………..0,25€  

e) Termo de abertura e encerramento em livros sujeitos a esta formalidade, por cada 

livro.........................................................................................................5,00€  

f) Termo de entrega de documentos juntos a processos cuja restituição haja sido 

autorizada................................................................................................5,00€ 

g)  Termo de responsabilidade, identidade, idoneidade, justificação administrativa ou 

semelhante……..........................................................................................5,00€ 

h) Rúbrica em livros, processos, documentos, quando legalmente exigida, por cada 

rubrica………………………………………………………………………………………………………………………1,00€ 

i) Reprodução por meio visual de documento administrativo……………………………….13,00€ 

j) Reprodução por meio digital de documento administrativo….……………………………16,00€  

k) Fornecimento, mediante requerimento, do registo sonoro das reuniões/sessões dos 

órgãos autárquicos, ou de outros atos administrativos, por cada período de uma hora 

ou fração......…………………………………………………………………………………………………………35,00€ 

l) Registo de minas e nascentes de água mineromedicinais………………………………….91,00€ 

2 - O montante a cobrar pela componente municipal do serviço prestado no âmbito da Lei 

n.º37/2006, de 9 de agosto, e da Portaria n.º1334-D/2010, de 31 de dezembro, com as 

respetivas alterações, é de 50% sobre o valor da taxa fixada nos termos daquela mesma 

Portaria.  
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Secção II – Recintos itinerantes e improvisados  

 

Artigo 23.º 

Recintos itinerantes 

Pela licença de instalação e de funcionamento de recinto itinerante, é devida, pelo 

requerente, no momento da sua emissão, a seguinte taxa, a cobrar por unidade e por 

dia.....................................................................................................................8,00€ 

 

Artigo 24.º 

Recintos improvisados 

Pela licença de instalação e de funcionamento de recinto improvisado, é devida, pelo 

requerente, no momento da sua emissão, a seguinte taxa, a cobrar por unidade e por dia 

........................................................................................................................11,00€ 

 

 

 

Secção III – Disposição final 

 

Artigo 25.º 

Utilização e aproveitamento do domínio municipal 

A utilização do domínio municipal está sujeita ao pagamento da taxa correspondente 

consagrada no Capítulo “Utilização e aproveitamento do domínio municipal”. 

 
 
 

CAPÍTULO III 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 

 

Secção I – Informação prévia  

 

Artigo 26.º 

Saneamento e apreciação 

1 - Pelo saneamento e apreciação do pedido de informação prévia ao abrigo do nº1 do artigo 

14º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação é devida, pelo requerente, no momento 

da apresentação do requerimento a taxa de saneamento e apreciação…………………….…180,00€ 

2 - Pelo saneamento e apreciação do pedido de informação prévia ao abrigo do nº2 do artigo 

14º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação é devida, pelo requerente, no momento 

da apresentação do requerimento:  
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a) Taxa de saneamento…………………...............................................................180,00€ 

b) Taxa de apreciação……………..….0,25€ por m2 da superfície de pavimento preconizada  

 

 

Secção II – Operações de loteamento e obras de urbanização  

 

Artigo 27.º 

Saneamento e apreciação  

Pelo saneamento e apreciação de pedido de licença ou comunicação prévia para efeitos de 

realização de operação de loteamento e obras de urbanização são devidas, pelo requerente 

ou comunicante, no momento da apresentação do requerimento ou comunicação, a seguinte 

taxa………………………………………………………………………….……...…………………………………………....180,00€ 

 

 

Artigo 28.º  

Licença ou comunicação prévia de loteamento e obras de urbanização 

Pela licença ou comunicação prévia de loteamento e respetivas obras de urbanização é 

devida, pelo titular, a taxa apurada de acordo com os seguintes critérios cumulativos e 

valores respetivos:  

a) 70,00€, por cada mês licenciado ou preconizado para a concretização das obras 

previstas;  

b) Valor a cobrar por m2 de superfície de pavimento destinada a: 

b1) Habitação….......................................................................................0,90€  

           b2) Terciário…………………………………………………………….……………………………………………1,10€             

           b3) Equipamentos (em domínio privado)………………………………………...................1,00€  

           b4) Turismo………………….…….…………….……………………………..……………………..…………1,25€  

b5) Atividades industriais………………………….................…….………………………………0,30€  

b6) Atividades de logística………………………………………………………………………….………0,35€  

           b7) Estacionamentos (para além da dotação regulamentar imposta)……………...0,50€  

    b8) Outros …...........................................................................................1,00€  

c) Valor determinado relativamente à taxa pela realização, manutenção e reforço de 

infraestruturas, nos termos do artigo 39.º do presente Regulamento.  

d) Caso a licença ou comunicação prévia respeite informação prévia favorável em vigor, 

nos termos do n.º2 do artigo 14.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 

na data de instrução da pretensão, à parcela de cálculo mencionada na alínea b) do 

presente artigo, será descontado o valor cobrado nos termos da alínea b) do n.º2 do 

artigo 26.º do presente Regulamento. 
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Artigo 29.º 

Alteração à licença ou comunicação prévia de loteamento 

1 - Pelo saneamento e apreciação de pedido de alteração à licença ou comunicação prévia de 

operação de loteamento é devida, pelo requerente ou comunicante, no momento da 

apresentação do requerimento ou comunicação, a seguinte taxa……………………………….180,00€ 

2 - Pelo aditamento ao alvará de loteamento decorrente da alteração requerida é devida a 

taxa calculada de acordo com os critérios mencionados no artigo anterior, aplicados à 

variação de área de construção e de usos resultante, quando tal variação for positiva.  

 

 

Artigo 30.º 

Licença ou comunicação prévia de obras de urbanização 

1 - Pela licença ou comunicação prévia de obras de urbanização não previstas no artigo 28.º 

do presente Regulamento é devida, pelo titular, a taxa apurada de acordo com os seguintes 

critérios cumulativos e valores respetivos:  

a) 70,00€, por cada mês de licença ou preconizado para a concretização das obras 

previstas;  

b) 12,00€, por m2 de área de intervenção.  

2 - Pela licença ou comunicação prévia de obras de urbanização, na sequência de emissão de 

certidão do Plano de Pormenor com efeitos registais, nos termos do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão do Território, são devidas, pelo titular as taxas a cobrar nos termos 

do artigo 28.º do presente Regulamento, tomando em consideração a capacidade de 

edificação preconizada no Plano de Pormenor respetivo.  

 

 

Artigo 31.º 

Liquidação e pagamento 

1 - As taxas devidas pelas licenças previstas nos artigos 28.º e 30.º do presente 

Regulamento são liquidadas no momento em que seja deferido o respetivo pedido de 

licenciamento, sendo notificado o titular do montante da taxa a pagar.  

2 – As taxas aplicáveis nos termos dos artigos 28.º e 30.º do presente Regulamento para 

execução de obra no âmbito da comunicação prévia são liquidadas no final do prazo previsto 

para a respetiva apreciação liminar.  

3 - Após a notificação do ato de liquidação e do deferimento do pedido, o titular da licença 

ou da comunicação prévia dispõe do prazo fixado no Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação para o pagamento das respetivas taxas. 
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Artigo 32.º  

Prorrogações 

Pela prorrogação dos prazos para realização das obras de urbanização é devido o 

pagamento, no momento da sua concessão, pelo requerente, das seguintes taxas, apuradas 

com base nos seguintes critérios, em função da área de intervenção e do período de tempo 

adicional requerido:  

a) 1.ª prorrogação….........................................................0,15€, por m2 e por mês  

b) 2.ª prorrogação (acabamentos)......................................0,30€, por m2 e por mês 

desde que por prazo inferior ao da 1.ª prorrogação e sucessivamente agravado 

para o dobro quando ultrapassados sucessivos períodos equivalentes ao prazo da 

1.ª prorrogação  

 

 

Secção III – Obras de edificação e demolição 

 

Artigo 33.º 

Saneamento e apreciação  

Pelo saneamento e apreciação de pedido de obras de edificação, incluídas no âmbito da 

alínea a) do artigo 2.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, bem como de pedido 

de obras de demolição, sujeitas a licença ou comunicação prévia é devida, pelo requerente 

ou comunicante, no momento da apresentação do requerimento ou comunicação, a seguinte 

taxa………………………………………………………………………………………………………………………..…………180,00€ 

 

Artigo 34.º  

Licença ou comunicação prévia de construção 

1 - Pela licença ou comunicação prévia de obras de edificação, incluídas no âmbito definido 

no artigo anterior, é devida, pelo titular, a taxa apurada de acordo com os seguintes critérios 

cumulativos e valores respetivos: 

a) 70,00€, por cada mês de licença ou preconizado para a concretização das obras 

previstas; 

b) Valor a cobrar por metro linear, destinado a muros e vedações………………………….1,50€ 

c) Valor, a cobrar por m2, de superfície de pavimento destinada a:  

c1) Habitação………………………………………………………………………………………………….…..….3,00€  

c2) Terciário……………….…………………………………………………………………............……......3,50€ 

c3) Equipamentos…………………….…………………………………..…………………………………....…3,50€  

c4) Turismo………………………….………….……….………………………………………………………......3,50€ 

c5) Atividades industriais............................................................................3,00€  

c6) Atividades de logística..........................................................................3,50€  

c7) Terraços………………………………………………………….…………………………………………………1,50€  
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c8) Outros…..…………………………………………………………………………………………………………..2,00€  

d) Valor a cobrar por m3 de volume de construção destinado a 

piscinas………………………………………………………………………………………………………………..….2,00€   

e) Nas obras de edificação não abrangidas por alvará de loteamento ou servidos por 

obras de urbanização licenciadas nos termos do n.º2 do artigo 30.º do presente 

Regulamento, valor determinado relativamente à taxa pela realização, manutenção e 

reforço de infraestruturas, nos termos do artigo 39.º do presente Regulamento, 

calculado pela diferença entre o valor aplicável à ocupação preconizada e o valor que 

seria aplicável à ocupação precedente devidamente licenciada. 

f) Quando as obras a realizar se refiram a ampliação de construção existente e 

devidamente legalizada, para efeitos das alíneas b), c), d) e e) do presente artigo 

apenas são contabilizáveis as construções ou espaços que integram a ampliação em 

questão.  

g) Quando as obras a realizar se refiram a alterações, com modificação de uso, tem 

lugar a aplicação dos critérios mencionados nas alíneas c), d) e e) do presente artigo, 

calculados pela diferença entre o valor aplicável ao uso preconizado e o valor 

aplicável ao uso pré-existente licenciado, caso tal diferença seja positiva. 

h) Caso a licença ou comunicação prévia respeite informação prévia favorável em vigor, 

nos termos do n.º2 do artigo 14.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, à 

parcela de cálculo mencionada na alínea c) do presente artigo, desta será descontado 

o valor cobrado nos termos da alínea b) do n.º2 do artigo 26.º do presente 

Regulamento.  

2 - As taxas devidas pela licença prevista neste artigo são liquidadas no momento em que 

seja deferido o respetivo pedido de licenciamento, sendo notificado o titular do montante da 

taxa a pagar.  

3 - As taxas aplicáveis para a execução de obra previstas neste artigo, no âmbito da 

comunicação prévia, são liquidadas no final do prazo previsto para a respetiva apreciação 

liminar.  

4 - Após a notificação do ato de liquidação e do deferimento do pedido, o titular da licença ou 

da comunicação prévia dispõe do prazo fixado no Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação para o pagamento das respetivas taxas. 

 

Artigo 35.º 

Obras de demolição não previstas em obras de reconstrução  

Pela licença de obras de demolição não previstas em obras de reconstrução é devida, pelo 

titular, a taxa apurada de acordo com o seguinte critério: 

a) Por cada mês de licença para a realização das obras…………………………………………70,00€ 
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Artigo 36.º  

Prorrogações 

Pela prorrogação dos prazos para realização das obras mencionadas nos artigos 34.º e 35.º 

do presente Regulamento é devido o pagamento, no momento da sua concessão, pelo 

requerente, das seguintes taxas, apuradas com base no período de tempo adicional 

requerido:  

a) 1.ª prorrogação…......................................................................140,00€, por mês  

b) 2.ª prorrogação........................................................................210,00€, por mês  

 

 

Secção IV – Trabalhos de remodelação 

 

Artigo 37.º 

Saneamento e apreciação  

Pelo saneamento e apreciação de pedido de trabalhos de remodelação de terrenos, definidos 

na alínea m) do artigo 2.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, sujeitas a licença 

ou comunicação prévia é devida, pelo requerente ou comunicante, no momento da 

apresentação do requerimento ou comunicação a seguinte taxa………………………….…….180,00€ 

 

Artigo 38.º  

Licença ou comunicação prévia 

Pela licença ou comunicação prévia para trabalhos de remodelação de terrenos, definidos na 

alínea m) do artigo 2.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, é devida, pelo titular, 

no momento do pedido de emissão de licença ou comunicação prévia, a taxa calculada de 

acordo com os critérios estabelecidos no artigo 30.º relativo às obras de urbanização.  

 

 

Secção V – Realização, manutenção e reforço de infraestruturas  

 

Artigo 39.º  

Realização, manutenção e reforço de infraestruturas 

1 - A taxa pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas cujos correspondentes 

custos já estejam programados e assumidos pelo Município, é aplicável às seguintes 

operações urbanísticas, em ordem ao acréscimo de ocupação urbana preconizada, imputada 

aos respetivos titulares:  

a) Operação de loteamento; 

b) Obras de urbanização não integradas em operações de loteamento; 

c) Obras de construção ou ampliação, ou legalização de construções existentes em 

parcela ou lote, desde que este não resulte de alvará de loteamento ou não seja 
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servido por obras de urbanização licenciadas nos termos do n.º2 do artigo 30.º do 

presente Regulamento. 

2 - A determinação da taxa aplicável é calculada em função da edificação nova a realizar, 

existente a legalizar, ou preconizada, caso se trate de operação de loteamento ou execução 

de plano de pormenor com idênticos efeitos registrais, de acordo com o seguinte critério:  

a) Valor a cobrar por m2 de superfície de pavimento destinada a:  

a1) Habitação….......................................................................................9,00€  

a2) Terciário………………............................................................................10,00€  

a3) Turismo…………….…...........................................................................10,50€  

a4) Atividades industriais……………………….……………………………………………………..….…6,00€  

a5) Atividades de logística ……………………………………………………..…………………………..9,00€  

a6) Estacionamento (para além da dotação regulamentar imposta)……….………10,00€ 

a7) Outros…...........................................................................................8,00€  

3 - A taxa pela realização, manutenção e reforço de infraestruturas é aplicável sem prejuízo 

da realização das obras de urbanização previstas na operação do loteamento ou das obras de 

arranjo do local da obra pelo titular da licença ou comunicação prévia. 

4 - No caso de se verificar a situação prevista nos n.ºs1 e 3 do artigo 25.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação, reduz às taxas previstas no n.º2 do presente artigo, 

30% a executar fora do perímetro do loteamento, até ao máximo de metade do montante 

apurado no n.º2 do presente artigo.  

5 - Como a taxa aplicável se aplica apenas a edificação nova, será sempre deduzida a área 

de construção pré-existente a remover desde que a mesma se encontre devidamente 

licenciada.  

6 – Nas AUGI, à taxa devida nos termos deste artigo, são deduzidos, até ao limite do valor 

das taxas a liquidar e mediante deliberação da Câmara Municipal, os seguintes montantes, 

despendidos pela respetiva Administração Conjunta: 

a) Montante despendido na realização, manutenção e reforço de infraestruturas 

urbanísticas, fora do polígono da AUGI; 

b)  Montante despendido na manutenção e reforço de infraestruturas urbanísticas, 

dentro do polígono da AUGI; 

c) Montante despendido na realização de levantamentos topográficos atualizados, de 

estudos de caraterização geotécnica, necessários à reconversão da AUGI.  

7 - As taxas devidas nos termos deste artigo são liquidadas no momento em que seja 

deferido o respetivo pedido de licenciamento, sendo notificado o titular do montante da taxa 

a pagar.   

8 – As taxas aplicáveis previstas neste artigo, no âmbito da comunicação prévia, são 

liquidadas no final do prazo previsto para a respetiva apreciação liminar. 
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9 - Após a notificação do ato de liquidação e do deferimento do pedido, o titular da licença da 

comunicação prévia dispõe do prazo fixado no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 

para o pagamento das respetivas taxas. 

10 – Sem prejuízo do disposto nos n.ºs1 e 2 do artigo 8.º do presente Regulamento, nas 

AUGI, o pagamento das taxas urbanísticas previstas neste artigo é diferido para o momento 

estabelecido para a legalização/licenciamento ou comunicação prévia das construções, a 

calcular na proporção dos parâmetros urbanísticos previstos para cada lote.  

 

 

Secção VI – Utilização e aproveitamento do domínio municipal por motivos de 

obras 

 

 Artigo 40º   

Utilização e aproveitamento do domínio municipal  

A utilização e aproveitamento do domínio municipal por motivo de obras de construção, 

reconstrução, demolição, conservação, alteração, está sujeita ao pagamento, no momento 

da emissão de licença ou da comunicação prévia, pelo utilizador, da taxa calculada pela área 

afetada, nas condições admitidas, e pelo tempo, contabilizado até à completa reposição das 

condições originais do domínio municipal utilizado, conforme as seguintes situações:  

a) Ocupação com área vedada por tapumes ou outros resguardos ao nível do solo:  

a1) Em espaços de circulação pedonal, que salvaguarde a libertação de corredor de 

circulação integralmente desobstruído de largura mínima de 2,20 m, no mesmo 

lado do espaço afetado………………………………...............................2,50€, por m2 e 

por mês  

a2) Em espaço de circulação pedonal que não satisfaça a condição mencionada no 

ponto anterior ……………………………………………….……………………….5,00€, por m2 e por 

mês  

a3) Em espaço público de utilização rodoviária com condicionamento do seu 

desempenho…………………………………………………………….…………..10,00€, por m2 e por 

mês  

b) Ocupação do espaço aéreo, libertando a fruição pública ao nível do solo, adequada ao 

uso vocacional (pedonal ou rodoviário) em condições de segurança e sem prejuízo da 

capacidade de circulação original………………………………………….….1,25€, por m2 e por 

mês 

c) A ocupação temporária do espaço público fora de tapumes ou outros resguardos por 

motivo de obras de construção, reconstrução, demolição, conservação, alteração está 

sujeita ao pagamento, no momento da emissão de licença ou da comunicação prévia, 

pelo utilizador, da taxa calculada pela conjugação dos seguintes critérios:  

c1)  A cobrar por dia ….........................................................................15,00€ 

c2) À taxa prevista na alínea anterior acresce, cobrar por m2 de domínio 

municipal utilizado…..........................................................................2,50€   
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d) Por motivo de abertura de valas está sujeita ao pagamento, no momento da emissão 

de licença, pelo utilizador, das seguintes taxas: 

d1)  A cobrar por dia….........................................................................15,00€ 

d2) À taxa prevista na alínea anterior acresce, cobrar por m3 de domínio 

municipal utilizado............................................................................3,00€ 

 

 

Secção VII – Licença parcial  

 

Artigo 41.º 

Licença parcial 

1 - Pela licença parcial prevista nos n.ºs 6 e 7 do artigo 23.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação, é cobrada, ao respetivo titular, no momento em que é pedida a 

emissão de licença, a taxa de 30% do valor da taxa devida para emissão do alvará de licença 

de construção definitiva.  

2 - O valor pago ao abrigo do n.º1 do presente artigo é abatido aquando da liquidação da 

taxa devida pela licença definitiva. 

 

 

Secção VIII – Obras inacabadas 

 

Artigo 42.º 

Saneamento e apreciação  

Pelo saneamento e apreciação do pedido para obras inacabadas é devida, pelo requerente, 

no momento da apresentação do requerimento, a seguinte taxa.............................180,00€ 

 

 

Artigo 43.º 

Licença ou comunicação prévia 

Pela licença ou comunicação prévia prevista no artigo 88.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação é devida, pelo titular, no momento do pedido de emissão de 

licença ou da comunicação prévia, a taxa calculada de acordo com os critérios estabelecidos 

para a 2.ª prorrogação constante no artigo 32.º do presente Regulamento ou no 36.º deste 

mesmo Regulamento, consoante se trate de obras de urbanização ou de obras de edificação 

respetivamente.  
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Secção IX – Utilização de edifícios ou suas frações  

 

Artigo 44.º 

Saneamento e apreciação  

Pelo saneamento e apreciação para emissão de autorização de utilização de edifícios ou suas 

frações, ou alteração de utilização, é devida, pelo requerente, no momento da apresentação 

do requerimento, a seguinte taxa........................................................................180,00€  

 

 

Artigo 45.º 

Autorização ou alteração de utilização  

1 - Pela autorização de utilização ou alteração de utilização é devida, pelo titular, a taxa 

calculada de acordo com o seguinte critério: 

a) Por m2 de superfície de pavimento: 

a1) Habitação.........................................................................................0,80€  

a2) Terciário…….…….................................................................................1,00€  

a3) Equipamento………………………………………..………….…………………………………….………0,85€  

a4) Turismo….........................................................................................1,20€  

a5) Atividades Industriais…………………………………………………………………………………….0,30€ 

a6) Atividades de Logística………………………………………………………….………………………0,40€   

a7) Outros……….......................................................................................0,85€  

2 - As taxas devidas pelas autorizações ou alterações previstas neste artigo são liquidadas 

no momento em que seja deferido o respetivo pedido de autorização, sendo notificado o 

titular do montante da taxa a pagar.  

3 - Após a notificação do ato de liquidação e do deferimento do pedido, o titular da 

autorização ou da alteração dispõe do prazo fixado no Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação para o pagamento das respetivas taxas.  

4 - As taxas previstas nos números anteriores são devidas pela autorização de utilização de 

edificação nova ou alteração de utilização de edifício reconstruído, ampliado ou alterado. 
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Secção X – Vistorias e inspeções 

 

Artigo 46.º  

Disposições genéricas 

1 - As vistorias só são realizadas depois de pagas as respetivas taxas. 

2 - O pagamento das taxas previstas nesta seção é efetuado no ato de entrega do 

requerimento. 

 

Artigo 47.º 

Receção provisória ou definitiva de obras de urbanização 

1 - Pela realização de vistoria para efeitos de receção provisória ou definitiva de obras de 

urbanização é devida, pelo requerente, no momento de apresentação do pedido para receção 

das obras, a taxa, calculada em função dos seguintes critérios: 

a) Área de intervenção inferior a 20.000m2………………………..............................200,00€  

b) Área de intervenção igual ou superior a 20.000m2 e inferior a 100.000m2....250,00€  

c) Área de intervenção superior a 100.000m2 ………………………….………….……………..350,00€ 

2 - Caso se verifique a necessidade de realização de nova vistoria, provisória ou definitiva 

das obras de urbanização, por não se terem verificado condições de receção em vistoria 

precedente, as taxas mencionadas no número anterior serão agravadas uma vez e meia 

relativamente às taxas cobradas na vistoria antecedente.  

 

Artigo 48.º  

Constituição propriedade horizontal 

Pela realização de vistorias para constituição de propriedade horizontal é devida, pelo 

requerente, a seguinte taxa a cobrar por fração ou unidade de ocupação...................30,00€ 

 

Artigo 49.º 

Dever de conservação 

Pela realização de vistorias para efeitos dos artigos 12.º do Regulamento Geral de 

Edificações Urbanas e 89.º do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, é devida, pelo 

requerente, a seguinte taxa a cobrar por fração ou unidade de ocupação….................50,00€ 

 

Artigo 50.º 

Ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes 

Pela realização de inspeções periódicas ordinárias, extraordinárias e reinspecções a 

ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes é devida, pelo requerente, 

por unidade, a seguinte taxa................................................................................95,00€ 
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Artigo 51.º 

Outras vistorias  

Pela realização de outras vistorias não previstas no presente capítulo é devida, pelo 

requerente, a seguinte taxa………………………………..……………………...……………………….….….192,00€ 

 

 

Secção XI – Legalização de operações urbanísticas  

 

Artigo 52.º  

Saneamento e apreciação  

Pelo saneamento e apreciação de pedido de legalização de operações urbanísticas, sujeitas a 

licença ou comunicação prévia, nos termos do n.º1 do artigo 102º-A do Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação, é devida, pelo requerente ou comunicante, no momento da 

apresentação do requerimento ou comunicação, a seguinte a taxa…………………….………180,00€ 

 

Artigo 53.º  

Licença ou comunicação prévia 

Pela licença ou comunicação prévia de legalização de operação urbanística, nos termos do 

n.º1 do artigo 102.º-A do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, é devida, conforme o 

tipo de operação em concreto, o dobro da taxa calculada de acordo com critérios definidos na 

alínea b) do n.º1 e no n.º2 ambos do artigo 30.º, nas alíneas b), c) e d) do artigo 34.º e no 

artigo 38.º, sendo neste artigo, na referência ao artigo 30.º, excluída a sua alínea a), todos 

do presente Regulamento. 

 

Artigo 54.º 

Legalização oficiosa 

Nas situações em que haja lugar ao procedimento de legalização oficiosa, não havendo lugar 

ao saneamento e apreciação, a taxa devida a imputar ao titular do prédio que respeita à 

operação urbanística em questão, será apurada de acordo com os critérios estipulados no 

artigo anterior, acrescida de 100% ao valor total apurado. 

 

 

Secção XII – Atos administrativos  

 

Artigo 55.º  

Atos administrativos 

A prática dos atos administrativos e a satisfação administrativa das pretensões de carácter 

particular que se seguem ficam sujeitas ao pagamento, pelo requerente, das respetivas 
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taxas, a cobrar por unidade salvo estipulação em contrário, no momento da apresentação da 

pretensão: 

a) Averbamentos em processos de licença ou comunicação prévia de obra em nome do 

requerente ou comunicante, do titular do alvará de construção ou do título de registo 

emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliários de Construção – IMPIC, 

I.P. responsável por qualquer dos projetos apresentados, do Diretor de Obra ou 

Diretor da Fiscalização de Obra…..................................................................40,00€  

b) Pelo depósito do exemplar da ficha técnica de habitação, por cada fogo.…22,00€ 

c) Desselagem de máquinas, aparelhos e demais equipamentos de estabelecimentos 

industriais……...................................................................14,00€  

d) Reprodução de desenhos em papel: 

d1) A preto e branco:  

i. A4 e A3, por página…………………………………………………………………………………..3,60€  

ii. Formatos superiores a A3, por m2 ………………………………………………………….6,50€                              

d2) A cores: 

i. A4 e A3, por página………………………………….……………………………………….…….11,50€ 

ii. Formatos superiores a A3, por m2 ………………………….…………………………….17,00€                              

e) Fornecimento de impressos a que se referem os artigos 12.º e 78.º do Regime Jurídico 

da Urbanização e Edificação…………………………………....................………………5,00€   

f) Reprodução de peças processuais urbanísticas em suporte digital: 

f1) Documentos digitais constantes de processos, por unidade……………………….…….2,00€ 

f2) Documentos em papel constantes de processos, por página….…………………………3,50€ 

f3) Em suporte digital (CD ou outro similar) acresce aos valores constantes nos pontos 

f1) e f2)……………………………………….………………………………………………………………………..….1,50€ 

f4) Considera-se unidade cada documento instrutório ou outro documento constante 

no processo. 

 

Artigo 56.º  

Pedidos de Destaque 

1 - Pela apreciação de pedidos autónomos de operações de destaque ou operações de 

desanexação com anexação de parcelas, é devida pelo requerente, no momento da entrega 

do pedido, a seguinte taxa………………………………………………………………………….…………….……180,00€  

2 - Acresce a taxa pela emissão da certidão respetiva, quando requerida. 
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CAPÍTULO IV  

COMPENSAÇÃO DE ÁREAS DE CEDÊNCIA EM FALTA 

 

Artigo 57.º  

Regime geral  

1 - Para o efeito de aplicação do estabelecido nos n.ºs 4 e 5 do artigo 44.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação, para determinação do valor da compensação de áreas 

de cedência em falta determinadas pelo licenciamento de operações de loteamento ou de 

outras operações urbanísticas enquadradas nos n.ºs 5 e 6 do artigo 57.º daquele Regime 

Jurídico, estabelecem-se os seguintes critérios de cálculo, conforme a localização da 

operação de urbanística em questão, sem prejuízo do número e artigo seguintes:  

a) A sul da CREL...................................200,00€, por m2 de área de cedência em falta  

b) A norte da CREL…………………………..…..….120,00€, por m2 de área de cedência em falta  

2 - Para o efeito de aplicação do estabelecido nos n.ºs 4 e 5 do artigo 44.º do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação, o valor da compensação de áreas de cedência em falta 

determinadas pelo licenciamento de operações de loteamento destinado a atividades 

económicas com uso dominante ou de outras operações urbanísticas destinadas a atividades 

económicas com uso dominante enquadradas nos n.ºs 5 e 6 do artigo 57.º daquele Regime 

Jurídico, é de 100,00€, a cobrar por m2 de área de cedência em falta.  

3 - O pagamento da compensação devida nos termos dos números anteriores é condição da 

emissão do alvará de loteamento, da licença de construção ou da comunicação prévia 

conforme a operação urbanística em questão.  

4 - Nas situações em que se admita o pagamento em espécie, este deve corresponder ao 

valor apurado de acordo com os critérios estabelecidos no presente artigo, e, para efeitos do 

n.º3, passar para o domínio privado do Município ou caucionado, no valor em questão, na 

forma de garantia bancária autónoma à primeira solicitação, hipoteca sobre bens imóveis 

propriedade do requerente, depósito em dinheiro ou seguro-caução.  

 

Artigo 58.º  

Regime aplicável às Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI)  

1 - Em AUGI, a determinação do valor da compensação pela falta de áreas de cedência ao 

domínio municipal, far-se-á pela seguinte fórmula:  

                              TC AC = (AC – ACL) * [TC * (AC – ACL) / AC)] 
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Sendo: 

TC AC — taxa de compensação de área de cedência para equipamentos de utilização coletiva 

e/ou para espaços verdes públicos; 

TC — taxa de compensação prevista no n.º 1 do artigo anterior; 

AC — área de cedência para equipamentos de utilização coletiva e/ou para espaços verdes 

públicos; 

ACL — área de cedência para equipamentos de utilização coletiva prevista no projeto de 

loteamento e/ou para espaços verdes públicos. 

2-Sem prejuízo do disposto no n.º3 do artigo anterior, o pagamento da compensação, na 

proporção dos parâmetros urbanísticos previstos para cada lote, poderá ser diferido, para o 

momento da legalização/licenciamento ou comunicação prévia das construções, sem prejuízo 

da imposição de pagamento com a emissão do título de reconversão, relativamente a algum 

ou alguns lotes.  

3-Nos processos de reconversão de iniciativa municipal, sem o apoio da Administração 

Conjunta, onde se preveja a aquisição na freguesia da AUGI, por parte do Município, de 

áreas de cedência ao domínio municipal, a determinação do valor da compensação de área 

de cedência em falta é calculada de acordo com o critério de 86,00€ por m2 e far-se-á pela 

seguinte fórmula:  

TCIM = (ACN – ACC) × 86€ 

TCIM — Taxa compensação pela falta de área de cedência em processos de iniciativa 

municipal 

ACN — Áreas de cedência necessárias 

ACC — Áreas de cedência concretizadas 

4-Quando haja lugar ao pagamento da compensação prevista no número anterior, esta é 

devida no prazo estabelecido para a legalização/conformação das construções com o título 

legal respetivo, sendo paga pelos proprietários dos lotes no momento da emissão da 

autorização de utilização das edificações, na proporção dos parâmetros urbanísticos previstos 

para cada lote, sem prejuízo da imposição de pagamento com a emissão do título de 

reconversão ou na legalização/licenciamento ou comunicação prévia das construções na 

relativamente a algum ou alguns lotes.  

 

5-Em caso de incumprimento do prazo estabelecido no número anterior, a Câmara Municipal 

pode exigir o pagamento integral e imediato da compensação devida.  

6-Nas situações em que, mediante deliberação da Câmara Municipal, se admita o pagamento 

em espécie, este será concretizado através da cedência de áreas que devem integrar o 

domínio municipal, adquiridas fora do polígono da AUGI.  
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7-Para efeitos do número anterior, a contabilização faz-se através da sua inclusão nos 

parâmetros urbanísticos da AUGI, como áreas a ceder ao domínio municipal, como condição 

da emissão do título de reconversão, pela soma às outras parcelas equiparadas que integram 

aquele polígono.  

 

 

CAPÍTULO V  

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 

 

Secção I – Antenas, aerogeradores e painéis solares (térmicos ou fotovoltaicos)  

 

Artigo 59.º  

Saneamento e apreciação  

Pelo saneamento e apreciação para instalação e funcionamento de infraestruturas de suporte 

de radiocomunicações, aerogeradores, painéis solares (térmicos ou fotovoltaicos) é devida, 

pelo requerente, no momento da apresentação do requerimento, a seguinte taxa…….180,00€  

 

Artigo 60.º  

Licença ou autorização 

1 - Pela licença ou autorização para instalação e funcionamento de infraestruturas de suporte 

de radiocomunicações é devida, pelo titular, a seguinte taxa, a cobrar por 

unidade……………………………………………………………………………………………………………….…………5.000,00€  

2 - Pela licença ou autorização para instalação e funcionamento de aerogeradores, com 

altura superior a 10 m contados da interseção com o solo até ao ponto mais alto da 

instalação, é devida, pelo titular, a seguinte taxa, a cobrar por unidade……………..….2.782,50€  

3 - Pela licença ou autorização para instalação e funcionamento de painéis solares (térmicos 

ou fotovoltaicos), fora de coberturas edificadas devidamente licenciadas, é devida, pelo 

requerente ou titular, a seguinte taxa, por m2 de solo afetado-coberto….………………………5,00€ 

4 - As taxas devidas pelas licenças ou autorizações previstas neste artigo são liquidadas no 

momento em que seja deferido o respetivo pedido de licenciamento ou autorização, sendo 

notificado o titular do montante da taxa a pagar. 

5 - Após a notificação do ato de liquidação e do deferimento do pedido, o titular da licença ou 

autorização dispõe do prazo fixado no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação para o 

pagamento das respetivas taxas. 
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Secção II – Instalações de abastecimento ou armazenamento de combustíveis  

 

Artigo 61.º 

Saneamento e apreciação 

Pelo saneamento e apreciação do pedido de obras de edificação de instalações de 

abastecimento ou armazenamento de combustíveis é devida, pelo requerente, no momento 

da apresentação do requerimento, a seguinte taxa:  

a) Com projeto aprovado por entidade creditada……………………………………….………..180,00€ 

b) Sem projeto aprovado por entidade creditada………………………….………………………300,00€ 

 

Artigo 62.º  

Licença ou comunicação prévia de construção 

Pela licença ou comunicação prévia de obras de edificação, incluídas no âmbito definido no 

artigo anterior, é devida, pelo requerente, a taxa apurada de acordo com os seguintes 

critérios cumulativos e valores respetivos:  

a) Regime aplicável às obras de urbanização, nos termos do artigo 30.º do presente 

Regulamento aferido à área de intervenção;  

b) Regime aplicável às obras de edificação, nos termos do artigo 34.º do presente 

Regulamento aferido às superfícies de pavimento;  

c) Relativamente aos reservatórios associados: 

c1) Com capacidade total dos reservatórios superior ou igual a 50 m3 e inferior a 

500 m3: 

i. Taxa base – 580,00€ 

ii. Por cada 10 m3 acima dos 50 m3 – 8,00€  

c2) Com capacidade total dos reservatórios superior ou igual a 500 m3 e inferior a 

5000 m3: 

i. Taxa base – 1.100,00€ 

ii. Por cada 10 m3 acima dos 500 m3 – 8,00€  

c3) Com capacidade total dos reservatórios superior ou igual a 5000 m3: 

i. Taxa base – 3.000,00€ 

ii. Por cada 100 m3 acima dos 5000 m3 – 8,00€  

d) Pela licença ou comunicação prévia para a execução das redes de distribuição, objeto 

do Decreto-Lei n.º125/97, de 23 de maio, quando associadas a reservatórios de GPL, 

com capacidade inferior a 50 m3, é devida, pelo requerente, no momento da 

emissão da licença ou da comunicação prévia, a seguinte taxa……………..…….…125,00€  
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Artigo 63.º 

Autorização de utilização ou licença de exploração 

Pela autorização de utilização ou licença de exploração de instalações de armazenamento de 

produtos de petróleo ou postos de abastecimento de combustíveis, são devidas pelo 

requerente, no momento da emissão da licença as taxas que se seguem, sem prejuízo das 

taxas aplicáveis nos termos dos artigos 61.º e 62.º do presente Regulamento, quando as 

mesmas tenham lugar:  

a) Pela autorização de utilização ou licença de exploração:  

a1) Postos de abastecimento de combustíveis – Venda ao Público……....2.000,00€, 

por mangueira de abastecimento  

a2) Postos de abastecimento de combustíveis para consumo próprio ou 

cooperativo……………….……………………………………..………………750,00€, por unidade  

a3) Instalações de armazenagem de combustíveis, acima e abaixo da cota 

soleira……………………………………………………………………..……….100,00€, por unidade 

b) Pela autorização de utilização ou licença de exploração: 

b1) Reservatórios de GPL com capacidade até 22,2 m3………….500,00€, por 

unidade  

b2) Reservatórios de GPL com capacidade superior a 22,2 m3 e inferior a 50 m3 

……………………………………………………………………………….………1.000,00€, por unidade  

b3) Parques de garrafas com capacidade igual ou inferior a 12 m3…………500,00€, 

por unidade  

b4) Parques de garrafas com capacidade superior a 12 m3……………....1.000,00€, 

por unidade  

 

Artigo 64.º  

Vistorias 

1 - São devidas, pelo requerente, as seguintes taxas, pela realização de vistorias, inspeções 

ou reinspecções:  

a) Postos de abastecimento de combustíveis – Venda ao Público……………………..600,00€ 

b) Postos de abastecimento de combustíveis para consumo próprio ou 

cooperativo……………………………………………………………………………………………………….550,00€ 

c) Instalações de Armazenagem de Combustíveis…………….……………………………….550,00€ 

d) Reservatórios de GPL………………………………………………………………………….…………..550,00€ 

e) Parques de garrafas………………………………………………………………………………………….550,00€ 

f) Postos de garrafas…………………………………………………………………………………………….550,00€ 

2 - As vistorias só são realizadas depois de pagas as respetivas taxas. 

3 - O pagamento das taxas previstas no neste artigo é efetuado no ato de entrega do 

requerimento. 
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Artigo 65.º  

Averbamentos 

A prática dos atos administrativos que se seguem fica sujeita ao pagamento, pelo 

requerente, das seguintes taxas, a cobrar por unidade, no momento da apresentação do 

requerimento: 

a) Averbamento à licença de exploração de instalações de armazenamento de produtos 

de petróleo………………………………………………………………………….………………………….…….63,00€  

b) Averbamento à licença de exploração de postos de abastecimento de 

combustíveis………………………………………………………………………………………………………….63,00€ 

 

 

Secção III – Empreendimentos turísticos  

 

Artigo 66.º 

Classificação de empreendimento turístico 

Pela realização de auditoria de classificação de empreendimento turístico são devidas, pelo 

requerente, as taxas que se seguem:  

a) Parques de campismo e caravanismo, por m2 de área de intervenção……………….0,30€  

b) Turismo de habitação, por m2 de superfície de pavimento utilizada..................0,35€ 

c) Turismo no espaço rural, por m2 de superfície de pavimento utilizada……………….0,35€ 

 

 

Secção IV – Parques ou recintos descobertos de armazenamento de contentores ou 

mercadorias a granel  

 

Artigo 67.º  

Saneamento e apreciação 

Pelo saneamento e apreciação do pedido de obras de edificação ou instalação de parque ou 

recinto descoberto de armazenamento de contentores, ou mercadorias a granel, é devida, 

pelo requerente, no momento da apresentação do requerimento, a seguinte taxa….…180,00€  

 

Artigo 68.º 

Licença ou comunicação prévia de edificação 

Pela licença ou comunicação prévia de obras de edificação, incluídas no âmbito definido no 

artigo anterior, é devida a taxa apurada de acordo com os seguintes critérios cumulativos e 

valores respetivos:  

a) Regime aplicável às obras de urbanização, nos termos dos artigos 30.º do presente 

Regulamento aferido à área de intervenção; 
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b) Regime aplicável às obras de edificação, nos termos do artigo 34.º do presente 

Regulamento aferido às superfícies de pavimento. 

 

Artigo 69.º  

Autorização de utilização ou licença de exploração 

Pela autorização de utilização ou licença de exploração dos recintos ou parques de 

contentores, são devidas pelo requerente, no momento da emissão da licença as taxas 

apuradas de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 45.º do presente Regulamento.  

 

 

Secção V – Outras atividades económicas 

 

Artigo 70.º 

Mera comunicação prévia – indústria 

Pela mera comunicação prévia aplicável aos estabelecimentos industriais tipo III, previstos 

no SIR (Sistema de Indústria Responsável) é devida, pelo comunicante no momento da 

comunicação, a seguinte taxa…………………………………………………………………….…………………..145,00€ 

 

Artigo 71.º  

Mera comunicação prévia – estabelecimentos 

Pela mera comunicação prévia aplicáveis à instalação e modificação de estabelecimentos de 

restauração e bebidas, de comércio de bens, de prestação de serviços ou de armazenagem, 

é devida, pelo comunicante, no momento da comunicação, a seguinte taxa ………………145,00€  

    

Artigo 72.º 

Autorização - estabelecimentos 

Pela autorização aplicável à instalação e modificação de estabelecimentos de restauração e 

bebidas, de comércio de bens, de prestação de serviços ou de armazenagem, é devida, pelo 

requerente, a seguinte taxa:  

a) No momento da apresentação do pedido ………………….....................................160,00€ 

b) No momento do deferimento tácito ou expresso……….....................................160,00€ 

 

Artigo 73.º  

Comunicação prévia com prazo – alojamento local 

Pela comunicação prévia com prazo relativa ao registo de estabelecimentos de alojamento 

local, é devida, pelo comunicante, no momento da apresentação do pedido, por 

estabelecimento de alojamento local, as seguintes taxas:  

a) Moradia………………………………………………………………………………….……………………….…..130,00€  

b) Apartamento………………………………………………………………………………………….……………110,00€ 
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c) Estabelecimento de hospedagem…………………………………………………………………..…….50,00€ 

d) Quartos…………………………………………………………………………………………………………….……30,00€  

 

 

Secção VI – Disposição final 

 

Artigo 74.º 

Utilização e aproveitamento do domínio municipal 

A utilização do domínio municipal está sujeita ao pagamento da taxa correspondente 

consagrada no Capítulo “Utilização e aproveitamento do domínio municipal”. 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

UTILIZAÇÃO E APROVEITAMENTO DO DOMÍNIO MUNICIPAL 

Secção I – Infraestruturas e equipamentos  
 

Artigo 75.º 

Utilização e aproveitamento do domínio municipal por infraestruturas ou 

equipamentos 

1 - A utilização e aproveitamento do domínio municipal por infraestruturas ou equipamentos 

está sujeita ao pagamento, no momento da emissão da licença, pelo utilizador, das 

respetivas taxas, a cobrar por ano: 

a) Tubo, conduta, cabo condutor, armário, fibra ótica, cabos telefónico ou elétrico, 

instalação eletrónica, instalação de redes de informática ou outra cablagem, gás, 

água e semelhante, por metro linear de domínio municipal utilizado……………….…3,00€ 

b) Posto de transformação, cabina elétrica ou semelhantes, por m3 de domínio 

municipal utilizado.…………………………..……………..…………………………………………….….…52,00€ 

c) Suporte de fios e semelhantes, por unidade…...........................................….35,00€ 

d) Cabina telefónica, por unidade.……………………….............................................35,00€  

e) Galeria técnica, por metro linear de domínio municipal utilizado.......................4,00€ 

f) Aerogerador, por unidade…….……………......……............................................130,00€ 

g) Antena, por m3 de domínio municipal utilizado.………………………...……………….….…52,00€  

h) Painel solar (térmico ou fotovoltaico), por m2…………………………….………………………45,00€ 

i) Depósitos subterrâneo e à superfície com exceção dos mencionados nas alíneas j) e 

K), por m2 de domínio municipal utilizado…………..........................................36,00€  

j) Instalação de armazenamento de produtos de petróleo, à superfície e subterrâneos, 

por m2 de domínio municipal utilizado…………….…………….…………………………………..12,00€ 

k) Posto de abastecimento, por m2 de domínio municipal utilizado………………………12,00€   
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l) Bombas de ar e água instaladas inteiramente no domínio municipal, por 

unidade…………………………………………............................................................100,00€  

m) Bombas de ar e água instaladas inteiramente em propriedade privada, mas 

abastecendo no domínio municipal, por unidade…………..….............................45,00€ 

n) Bombas de ar e água instaladas em propriedade privada, mas com depósito ou 

compressor no domínio municipal, por unidade………………….………….………………….90,00€ 

o) Tomada de ar instaladas noutras bombas:  

o1) Com compressor saliente no domínio municipal, por unidade ..................70,00€  

o2) Com compressor ocupando apenas o subsolo do domínio municipal, por 

unidade………………………………………………………………………………………………..……………….60,00€   

o3) Com compressor em propriedade particular ou dentro de qualquer bomba, mas 

abastecendo no domínio municipal, por unidade……….…………………………………….…36,00€   

p) Tomada de água abastecendo no domínio municipal, por unidade..................35,00€ 

q) Área de lavagem de veículos e outros serviços de apoio, por m2 de domínio 

municipal utilizado……………………………………………….…………………………………………….…12,00€  

r) Poste de carregamento da rede de mobilidade elétrica, por unidade………………100,00€ 

2 - A utilização e aproveitamento do domínio municipal prevista nas alíneas l) a r) inclui a 

utilização e o aproveitamento do domínio municipal com os tubos condutores que forem 

necessários à instalação. 

3- Nos termos do artigo 106.º da Lei das Comunicações Eletrónicas e do artigo 12.º do 

Decreto-Lei n.º123/2009, de 21 de maio, pela utilização e aproveitamento dos bens do 

domínio municipal, que se traduza na construção ou instalação, por parte de empresas que 

ofereçam redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, de 

infraestruturas aptas ao alojamento de comunicações eletrónicas, é devida a taxa municipal 

de direitos de passagem (TMDP), referida no citado artigo 106.º, determinada com base na 

aplicação de um percentual, 0,25%, sobre o total da faturação mensal emitida pelas 

empresas que oferecem redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, 

para todos os clientes finais na área do Município.  

4– A taxa prevista no n.º1 do presente artigo não incide sobre os sujeitos passivos da TMDP 

prevista no n.º3 deste mesmo artigo, relativamente aos equipamentos que originaram a 

incidência deste último tributo.  
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Secção II - Utilizações diversas  

 

Artigo 76.º 

Utilização e aproveitamento do domínio municipal aéreo 

A utilização e aproveitamento do domínio municipal aéreo está sujeita ao pagamento, no 

momento da emissão da licença, pelo utilizador, das respetivas taxas, a cobrar por mês:  

a) Pala, por m2 de domínio municipal utilizado..................................................2,00€   

b) Fios ou outros dispositivos de qualquer natureza ou fim, por metro linear de domínio 

municipal utilizado..……………………….………….……………………………………………………………8,00€  

c) Outras utilizações do domínio municipal aéreo, por metro linear de domínio municipal 

utilizado…………………………………………….……..………………………………………………………….…2,00€ 

 

Artigo 77.º  

Utilização e aproveitamento do domínio municipal com instalações especiais  

A utilização e aproveitamento do domínio municipal com instalações especiais, está sujeita 

ao pagamento, no momento da emissão da licença, pelo utilizador, das respetivas taxas:  

a) Instalação provisória por motivos de festejos ou outras celebrações, por m2 de 

domínio municipal utilizado e por dia...........................................................2,50€ 

b) Acampamento ocasional, por dia e por unidade de ocupação……….…………………….2,00€ 

c) Quiosque, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês………….……………………8,00€ 

d) Unidade móvel de restauração ou bebidas, por m2 de domínio municipal utilizado e 

por mês………………………………………………………………………………………………………………….14,00€ 

e) Esplanada fechada, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês.............10,00€ 

f) Alpendre, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês.............................2,00€  

g) Guindaste e semelhantes, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês……10,00€ 

h) Suporte publicitário, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês………………3,50€  

i) Recinto itinerante, por m2 de domínio municipal utilizado e por dia…………………..0,30€  

j) Recinto improvisado, por m2 de domínio municipal utilizado e por dia…………….…0,35€  

k) Outras instalações não incluídas nas alíneas anteriores, por m2 de domínio municipal 

utilizado e por dia......................................................................................0,30€ 

 

Artigo 78.º  

Utilização e aproveitamento diversas do domínio municipal 

A utilização e aproveitamento do domínio municipal está sujeita ao pagamento, no momento 

da emissão de licença, pelo utilizador, das respetivas taxas:  

a) Queimada ou fogueira, por unidade e por dia………………………………………….……………6,00€ 

b) Terreno do domínio municipal, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês: 

b1) Com atividade do setor primário…………….................................................0,40€   

b2) Com atividade do setor secundário.......................................................10,00€   
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b3) Com atividade do setor terciário…........................................................10,00€   

c) Filmagem ou sessão fotográfica, por hora:  

c1) Em equipamento municipal……………………………….……………………………………….….50,00€ 

c2) Na via pública………………………………………………………………………………………………….25,00€ 

c3) Em espaço verde….…………………………………………………….………………………………...25,00€ 

d) Espaço verde, por m2 de domínio municipal utilizado e por dia……………………….….3,00€  

e) Mercado local de produtores, por m2 de domínio municipal utilizado e por dia….1,50€  

f) Outras utilizações e aproveitamentos do domínio municipal, por m2 de domínio 

municipal utilizado e por dia…………….……………..…….………………………………………………2,00€  

 

 

Secção III – Meras comunicações prévias e autorizações  

 

Artigo 79.º 

Mera comunicação prévia  

Pela mera comunicação prévia relativa à utilização e aproveitamento do domínio municipal 

para fins conexos com estabelecimentos de restauração ou de bebidas, de comércio de bens, 

de prestação de serviços ou de armazenagem são devidas, pelo comunicante, as seguintes 

taxas, a cobrar no momento da comunicação:  

a) Toldo, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês…….…………………………….…2,50€   

b) Sanefa, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês………………………………..…3,00€  

c) Floreira, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês………………………………….3,00€  

d) Expositor, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês……………………………….3,00€   

e) Vitrina, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês…………………….…………….3,00€  

f) Arca ou máquina de gelados, por m2 de domínio municipal utilizado e por 

mês………………………………………………………………………………………………………………………...3,00€  

g) Brinquedo mecânico e equipamentos similares, por m2 de domínio municipal 

utilizado e por mês……………………………………………………………………………..……………….…3,00€   

h) Esplanada aberta, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês……………….…3,00€  

i) Guarda-vento, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês………………….…….3,00€  

j) Estrado, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês………….…….……….……...3,00€  

k) Balão ou insuflável, por unidade e por mês…………….…………………………………………...4,00€  

l) Fita ou faixa, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês………………..….….…3,00€  

m) Bandeira, bandeirola, pendões, por unidade e por mês…..………………..…………………4,00€  

n) Suporte publicitário não referido nas alíneas anteriores, por m2 de domínio municipal 

utilizado e por mês….………….……………………….………………………………………………………..3,00€ 
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Artigo 80.º  

Autorização 

1 - Pela autorização relativa à utilização e aproveitamento do domínio municipal para fins 

conexos com estabelecimentos de restauração ou de bebidas, de comércio de bens, de 

prestação de serviços ou de armazenagem são devidas, pelo requerente, as seguintes taxas:  

a) Toldo, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês………….………………….…...12,00€ 

b) Sanefa, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês……..………………………….12,00€ 

c) Floreira, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês……..…………………………12,00€ 

d) Expositor, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês……………..………………12,00€  

e) Vitrina, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês………………………………….12,00€ 

f) Arca ou máquina de gelados, por m2 de domínio municipal utilizado e por 

mês…………………………………………………………………………………………………….………………….12,00€ 

g) Brinquedo mecânico e equipamentos similares, por m2 de domínio municipal 

utilizado e por mês……………………………………………………………………………………….………12,00€ 

h) Esplanada aberta, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês………………..12,00€ 

i) Guarda-vento, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês………………………12,00€ 

j) Estrado, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês…………….………………….12,00€ 

k) Balão ou insuflável, por unidade e por mês……………………………….…………………….…14,00€ 

l) Fita ou faixa, por m2 de domínio municipal utilizado e por mês…………………………12,00€ 

m) Bandeira, bandeirola, pendões, por unidade e por mês………………….….………………14,00€ 

n) Suporte publicitário não referido nas alíneas anteriores, por m2 de domínio municipal 

utilizado e por mês…………………………………….…………………………………………………………12,00€ 

2 – As taxas previstas no número anterior são pagas em duas prestações de igual valor, uma 

no momento da apresentação do pedido e outra no momento do deferimento expresso ou 

tácito do pedido. 

 

 

 

CAPÍTULO VII  

CONDUÇÃO DE VEÍCULOS  

 

Artigo 81.º 

Táxis 

1 - Pelas licenças dos veículos automóveis ligeiros de passageiros (Táxis) que se seguem são 

devidas, pelo requerente, as respetivas taxas, a cobrar por unidade, no momento da sua 

emissão: 

a) Emissão da licença……………………….............................................................308,00€ 

b) Renovação da licença...............................................................................32,00€  
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c) Substituição da licença…...........................................................................15,00€ 

2 - A prática do ato administrativo que se segue fica sujeita ao pagamento, pelo requerente, 

da respetiva taxa, a cobrar por unidade, no momento da apresentação da pretensão: 

a) Averbamento……………………..........................................................................8,00€ 

 

 

 

CAPÍTULO VIII 

POLÍCIA MUNICIPAL 

 

Artigo 82.º 

Prestação de serviços pela Polícia Municipal 

Os serviços prestados pela Polícia Municipal são efetuados por um período mínimo de 4 

horas, sendo o cálculo da taxa efetuado, após o decurso desse período, em frações com 

duração de 60 minutos adicionais à duração mínima do serviço, vencendo-se a primeira 

fração decorridos 15 minutos após o período de 4 horas e as frações subsequentes 

imediatamente após o decurso do período de 60 minutos, sendo devidas, pelo requerente, 

no momento da apresentação do pedido, as seguintes taxas: 

 

a) Serviço prestado a entidade ou organismo públicos: 

a1) Por período de 4horas e por agente………………………..…….…………………………….30,00€ 

a2) Por cada hora acrescida ou fração superior a 15 minutos e por agente….……7,50€ 

b) Serviço prestado a particular ou entidade particular: 

b1) Por período de 4horas e por agente…………………………………………………………..…50,00€   

b2) Por cada hora acrescida ou fração superior a 15 minutos e por agente..……12,50€   

 

 

 

CAPÍTULO IX 

PUBLICIDADE 

 

Secção I – Permissões administrativas 

 
Artigo 83.º  

Publicidade afeta a mobiliário urbano 

Pela licença de produção de publicidade afeta a mobiliário urbano, são devidas, pelo titular, 

no momento da emissão da licença, as taxas que se seguem, a cobrar por m2 e por ano:  
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a) Anúncios não luminosos............................................................................43,00€   

b) Anúncios luminosos ou diretamente iluminados…........................................154,00€  

c) Abrigos….................................................................................................25,00€  

 

Artigo 84.º  

 Publicidade em edifícios ou em outras construções 

1 - Pela licença de publicidade em edifícios ou em outras construções, são devidas, pelo 

titular, no momento da emissão da licença, as taxas que se seguem, a cobrar por m2 e por 

ano: 

a) Anúncios luminosos ou diretamente iluminados……….....................................20,00€ 

b) Anúncios não luminosos…………………............................................................15,00€ 

2 - Pela licença de publicidade instalada em andaimes, tapumes e resguardos, é devida, pelo 

respetivo titular, no momento da emissão da licença, a seguinte taxa a cobrar por m2 e por 

mês ……………………………………………….…………………….………...…..........................................2,50€ 

3 - Pela licença de colocação de frisos luminosos, quando sejam complementares dos 

anúncios mencionados no n.º1 e não entrem na sua medição, é devida, pelo respetivo 

titular, no momento da emissão da licença, a seguinte taxa a cobrar por metro linear e por 

ano....................................................................................................................1,25€ 

 

Artigo 85.º  

Publicidade em veículos 

1 – Com salvaguarda do disposto nos números seguintes, pela licença de publicidade em 

veículos são devidas pelo titular, no momento da emissão da licença, as taxas que se 

seguem, a cobrar por veículo e por ano:  

a) Ciclomotores e motociclos….......................................................................15,00€  

b) Veículos ligeiros……...................................................................................50,00€  

c) Veículos pesados…....................................................................................70,00€  

d) Reboques e semi-reboques….....................................................................40,00€  

2 - Pela licença de publicidade em veículos utilizados exclusivamente para o exercício de 

atividade publicitária, é devida, pelo titular, no momento da emissão da licença, a seguinte 

taxa a cobrar por veículo e por mês.....................................................................150,00€ 

3 - Pela licença de publicidade em transportes públicos são devidas, pelo titular, no momento 

da emissão da licença, as taxas que se seguem: 

a) Transportes coletivos, por m2 e por ano.....................................................22,00€  

b) Táxis, por viatura e por ano.....................................................................100,00€ 

4 - Pela licença de publicidade em outros meios móveis, é devida, pelo titular, no momento 

da emissão da licença, a seguinte taxa a cobrar por veículo e por mês…....................50,00€ 
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5 - A publicidade em veículos que transitem por vários municípios apenas é licenciável pela 

Câmara do Município onde os proprietários individuais tenham residência permanente ou as 

empresas proprietárias ou locatárias tenham a sua sede social. 

 

Artigo 86.º 

Publicidade aérea 

1 - Pela licença para a colocação de publicidade em avionetas, helicópteros, parapentes, para 

quedas e outros semelhantes é devida, pelo titular, no momento da emissão da licença, a 

seguinte taxa a cobrar por dispositivo publicitário e por dia……………...........................52,00€ 

2 - Pela licença para publicidade em fita anunciadora, é devida, pelo titular, no momento da 

emissão da licença, a seguinte taxa a cobrar por m2 e por mês................................12,00€  

 

Artigo 87.º 

Publicidade sonora 

Pela licença para produção de publicidade sonora, na ou para a via púbica, é devida, pelo 

titular, no momento da emissão da licença, a seguinte taxa a cobrar por dia……………….60,00€ 

 

Artigo 88.º  

Campanhas publicitárias de rua 

Pela licença para a realização de campanhas publicitárias de rua, são devidas, pelo titular, no 

momento da emissão da licença, as taxas que se seguem, a cobrar por campanha e por dia: 

a) Distribuição de panfletos……………………………..................................................80,00€  

b) Distribuição de produtos….........................................................................25,00€  

c) Provas de degustação…………......................................................................30,00€  

d) Outras ações promocionais de natureza publicitária………………………..................25,00€  

 

Artigo 89.º  

Publicidade diversa 

Pelas licenças para produção de publicidade não prevista nos artigos anteriores, são devidas, 

pelo titular, no momento da emissão da licença, as taxas que se seguem: 

a) Bandeiras, bandeirolas e pendões por unidade e por mês………………................12,00€   

b) Baias, por unidade e por mês………………………………….…….………………….………………..30,00€ 

c) Balão ou insuflável, por unidade e por mês………………….…………………………………….12,00€ 

d) Outra publicidade não incluída nos artigos anteriores, por m2 e por mês…………25,00€  
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Artigo 90.º  

Placas de proibição 

Pela licença para a colocação de placas de proibição, é devida, pelo titular, no momento da 

emissão da licença, a seguinte taxa a cobrar por cada uma e por ano..........................6,00€  

 

 

Secção II – Disposição final  

 

Artigo 91.º 

Utilização e aproveitamento do domínio municipal 

A utilização do domínio municipal está sujeita ao pagamento da taxa correspondente 

consagrada no Capítulo “Utilização e aproveitamento do domínio municipal”. 

 

 

 

CAPÍTULO X 

MERCADOS, FEIRAS E RESTAURAÇÃO OU BEBIDAS NÃO 

SEDENTÁRIAS  

 

Secção I – Mercados municipais 
 

Artigo 92.º 

Utilização das bancas  

1 - As bancas nos mercados municipais classificam-se por as seguintes atividades: 

a) Grupo I - peixe; 

b) Grupo II – outros.  

2 - A utilização das bancas nos mercados municipais está sujeita ao pagamento, no 

momento da emissão da autorização, pelo utilizador, das respetivas taxas, a cobrar por m2 e 

por mês:  

a) Grupo I…………….……………….........................................................................24,00€  

b) Grupo II………………….................................................................................18,00€  

 

Artigo 93.º  

Utilização das lojas 

1 - As lojas nos mercados municipais classificam-se por as seguintes atividades:  

a) Grupo I – talhos, peixarias, congelados e restauração e bebidas; 

b) Grupo II – outros.  
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2 - A utilização das lojas nos mercados municipais está sujeita ao pagamento, no momento 

da emissão da autorização, pelo utilizador, das respetivas taxas, a cobrar por m2 e por mês:  

a) Grupo I……..............................................................................................24,00€ 

b) GrupoII……..............................................................................................18,00€  

3 - A ocupação das lojas com comunicação para o exterior, quando utilizem essa 

circunstância para praticarem horário alargado relativamente aos estabelecidos para o 

funcionamento dos mercados municipais, está sujeita ao pagamento do dobro da taxa. 

  

Artigo 94.º 

Utilização de lugares de terrado  

A utilização de lugares de terrado nos mercados municipais está sujeita, ao pagamento, no 

momento da emissão da autorização, pelo utilizador, da seguinte taxa a cobrar por m2 e por 

dia…...................................................................................................................0,50€ 

 

 

Artigo 95.º  

Utilização de outras instalações  

A utilização das instalações para arrecadação, armazenagem, seleção ou acondicionamento 

de mercadorias nos mercados municipais, está sujeita ao pagamento, no momento da 

emissão da autorização, pelo utilizador, da seguinte taxa, a cobrar por m2 e por mês….9,00€  

 

Artigo 96.º  

Utilização de utensílios fornecidos pela Câmara  

A utilização de utensílios fornecidos pela Câmara Municipal nos mercados municipais, quando 

não incluídos na taxa de utilização do local de venda, está sujeita ao pagamento, pelo 

utilizador, no momento da utilização, ao pagamento das respetivas taxas: 

a) Balanças, por cada pesagem……………………….…………………………………………..…………….0,65€   

b) Tanques de lavagem, por cada lavagem………......................……......................0,65€  

c) Câmaras frigoríficas, por mês............…......................................................20,00€  

d) Outros utensílios, por unidade e por dia…………....………...…...............................0,65€  

 

Artigo 97.º  

Produtos ou géneros abandonados 

 
A manutenção e guarda de produtos e géneros abandonados estão sujeitas ao pagamento, 

pelo reclamante, no momento do levantamento, da seguinte taxa a cobrar por produto e por 

dia…………………………………………………………………………………………………………………………………………5,00€ 
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Secção II – Mercados locais de produtores 
 

Artigo 98.º 

Mera comunicação prévia 

Pela mera comunicação prévia para a instalação de mercados locais de produtores por 

entidades privadas é devida, pelo comunicante, no momento da comunicação, a seguinte 

taxa a cobrar por m2 e por dia ……………………………………………………………………………………….…0,50€ 

 

 

Secção III – Feiras  
 

Artigo 99.º 

Utilização de espaços de venda 

1 - A utilização de espaços de venda reservados nas feiras está sujeita ao pagamento, no 

momento da emissão da autorização, pelo utilizador, da seguinte taxa a cobrar por m2 e por 

dia…………………………………………………………………………………….…………………………………………………0,50€ 

2 - A utilização de espaços de venda nas feiras por participantes ocasionais está sujeita ao 

pagamento, momento da emissão da autorização, pelo utilizador, da seguinte taxa a cobrar 

por m2 e por dia………………………………………………………………………………….…………………..……….…0,45€ 

 

Artigo 100.º 

Utilização de outras instalações  

A utilização das instalações para arrecadação, armazenagem, seleção ou acondicionamento 

de mercadorias nas feiras, está sujeita ao pagamento, no momento da emissão da 

autorização, pelo utilizador, da seguinte taxa, a cobrar por m2 e por mês………………………9,00€  

 

Artigo 101.º 

Utilização de utensílios fornecidos pela Câmara  

A utilização de utensílios fornecidos pela Câmara, quando não incluídos na taxa de utilização 

do local de venda nas feiras, está sujeita ao pagamento, pelo utilizador, no momento da 

utilização, das respetivas taxas: 

a) Balanças, por cada pesagem…….…...............................................................0,65€   

b) Tanques de lavagem, por cada lavagem…………………….…..................................0,65€   

c) Câmaras frigoríficas, por mês…………….........................................................20,00€  

d) Outros utensílios, por unidade e por dia ………………………..................................0,65€   
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Artigo 102.º 

Produtos ou géneros abandonados 

A manutenção e guarda de produtos e géneros abandonados estão sujeitas ao pagamento, 

pelo reclamante, no momento do levantamento, da seguinte taxa a cobrar por produto e por 

dia…….................................................................................................................5,00€   

 

 

Secção IV – Restauração ou bebidas não sedentárias  
 

Artigo 103.º 

Mera comunicação prévia 

Pela mera comunicação prévia aplicável ao funcionamento e alteração de estabelecimentos 

de restauração ou bebidas não sedentárias é devida, pelo comunicante, no momento da 

comunicação, a seguinte taxa a cobrar por unidade………………………………………………………145,00€  

 

 

Secção V – Disposição final 

 

Artigo 104.º 

Utilização e aproveitamento do domínio municipal 

A utilização do domínio municipal está sujeita ao pagamento da taxa correspondente 

consagrada no Capítulo “Utilização e aproveitamento do domínio municipal”. 

 

 

 

CAPÍTULO XI 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES 

 

Secção I – Permissões administrativas  

 

Artigo 105.º 

Guarda-noturno 

1 - Pela licença e cartão de identificação de guarda-noturno é devida, pelo requerente, no 

momento da sua emissão, a seguinte taxa………………….............................................20,00€ 

2 - Pela segunda via do cartão de identificação de guarda-noturno é devida, pelo requerente, 

no momento da sua emissão, a seguinte taxa……......................................................6,00€ 
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Artigo 106.º 

Realização de acampamentos ocasionais 

Pela licença para a realização de acampamento ocasional é devida, pelo requerente, no 

momento da sua emissão, a seguinte taxa a cobrar por dia de acampamento 

…………………………………………………………………….……………………………………….…………………………….58,00€  

 

Artigo 107.º 

Máquinas de diversão  

1 - Pelo registo de máquinas de diversão é devida, pelo proprietário da máquina, no 

momento da sua emissão, a seguinte taxa a cobrar por máquina…………………….……...…125,00€ 

 
2-Pela segunda via do registo de máquinas de diversão é devida, pelo proprietário da 

máquina, no momento da sua emissão, a seguinte taxa a cobrar por máquina 

….....................................................................................................................40,00€  

3 – Pelo averbamento da transferência de propriedade de máquinas de diversão, é devida, 

pelo adquirente da máquina, no momento da apresentação do pedido, a seguinte taxa a 

cobrar por máquina……………….….……………………………………………………………………………………...40,00€ 

 

Artigo 108.º 

Exploração de modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas de 

jogo 

Pela autorização para a exploração de modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e 

outras formas de jogo é devida, pelo requerente, no momento da sua emissão, a seguinte 

taxa…………………………………………………………………………………………………………….…………………….500,00€ 

 

Artigo 109.º 

Realização de espetáculos de natureza desportiva e de divertimentos públicos nas 

vias, jardins e demais lugares públicos ao ar livre 

Pelas licenças que se seguem são devidas, pelo requerente, no momento da sua emissão, as 

respetivas taxas, a cobrar por dia: 

a) Prova desportiva…….................................................................................20,00€  

b) Outros divertimentos públicos….................................................................15,00€ 
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Artigo 110.º 

Espetáculos natureza artística 

Pela mera comunicação prévia aplicáveis à realização de espetáculos de natureza artística, é 

devida, pelo comunicante, no momento da comunicação, as seguintes taxas: 

a) Comunicação de espetáculos de natureza artística………………………………………….…16,00€ 

b) Comunicação de espetáculos de natureza artística com antecedência igual ou 

superior a oito dias……………………………………………….………………………………………………12,50€ 

c) Comunicação de espetáculos de natureza artística promovidos por promotores 

ocasionais……………………………………………………………………………………………………………..20,00€ 

  

Artigo 111º  

Uso do fogo 

1 - Pelas licenças que se seguem são devidas, pelo requerente, as respetivas taxas, a cobrar 

por unidade, no momento da sua emissão: 

a) Fogueiras em festas tradicionais………….......................................................10,00€  

b) Queimadas.…..........................................................................................10,00€ 

2 - Pela autorização prévia para utilização de fogo-de-artifício ou outros artefactos 

pirotécnicos, é devida, pelo requerente, no momento da sua emissão, a seguinte 

taxa……………………………………………..…………………….……………........…………………………………….…40,00€ 

 

 

Secção II – Disposição final 

 

Artigo 112.º 

Utilização e aproveitamento do domínio municipal 

A utilização do domínio municipal está sujeita ao pagamento da taxa correspondente 

consagrada no Capítulo “Utilização e aproveitamento do domínio municipal”. 
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CAPÍTULO XII  

CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 

 

Artigo 113.º 

Inumação 

1 - A inumação está sujeita ao pagamento, pelo requerente, no momento da apresentação 

do pedido, por cadáver, das seguintes taxas:  

a) Em nicho de decomposição aeróbia…………………………………………………………..…………75,00€ 

b) Em sepultura temporária………………..……………………………………………………………………75,00€ 

c) Em sepultura perpétua.………………………………………………………………………..…….……..140,00€ 

d) Em jazigo particular………………………………………….………………………………………………..130,00€  

e) Em jazigo municipal (gavetão)………………………………………………….……………………….130,00€ 

2- À taxa de inumação em jazigo municipal, acresce a taxa de ocupação do gavetão, a pagar 

pelo requerente no momento da apresentação do pedido:  

a) Por um período de 25 anos, renovável 

a1) 1.º. 2.º e 3.º pisos…………………………………………………………………………..….……2.125,00€  

a2) Restantes pisos………………………………………………………………………………………….1.125,00€ 

b) Por ano, apenas em caso de renovações…….……..………………………………….…….…….85,00€  

3 – Nas situações de ocupação de jazigo municipal com caráter de permanência há direito a 

reembolso da taxa, abatidas as anuidades vencidas, em caso de trasladação.  

 

Artigo 114.º  

Cremação 

1 - A cremação está sujeita ao pagamento, pelo requerente, no momento da apresentação 

do pedido, das seguintes taxas: 

a) Por cadáver não inumado, de falecido residente no Município………………………...150,00€ 

b) Por cadáver não inumado, de falecido não residente no Município………………….195,00€  

c) Por cadáver exumado……………………………………………………………………………….….…….250,00€  

d) Por ossada ou feto morto……………………………………….…………………………..……………...75,00€  

e) Peças anatómicas, por urna…………………………………………….…………………………………150,00€ 

2 - À taxa de cremação de cadáveres, caso a urna não respeite o estipulado no Regulamento 

dos Cemitérios Municipais, sendo inadequada ao forno crematório, acresce a seguinte 

taxa…………………………………………………………………………………………………………………………………..100,00€  
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Artigo 115.º 

Depósito de cinzas 

A deposição de cinzas em cendrário está sujeita ao pagamento, pelo requerente, no 

momento da apresentação do pedido, da seguinte taxa ………………………………..………………25,00€  

 

Artigo 116.º 

Depósito transitório de urnas 

1 - O depósito transitório de urnas está sujeito ao pagamento, pelo requerente, da seguinte 

taxa, a cobrar por dia e por urna………………………………………………………….………………………...15,00€ 

 
2 – O depósito transitório de urnas em câmara frigorífica está sujeita ao pagamento, pelo 

requerente, da seguinte taxa, a cobrar por dia e por urna………………………………………………30,00€  

 

Artigo 117.º 

Exumação 

Pelo serviço de exumação são devidas, pelo requerente, no momento da apresentação do 

pedido, as seguintes taxas, por cadáver/ossada: 

a) Marcação e exumação, incluindo remoção de ornamentos, limpeza e 

trasladação………………………………………………………………………………………………………….…60,00€ 

b) Marcação e exumação, a pedido do interessado e não programada pelos serviços do 

cemitério para limpeza do talhão, incluindo limpeza e trasladação.………………….90,00€  

 

Artigo 118.º 

Trasladação 

Pela trasladação de cadáveres, ossadas ou transferência de cinzas são devidas, pelo 

requerente, no momento da apresentação do pedido, as seguintes taxas:  

a) Por cadáver……………………………………………………………………………………………..…..……….45,00€ 

b) Por ossada……………………………………………………………………………………………………..………20,00€  

c) Por urna de cinzas………………………………………………………………………………….…….………12,00€  

 

Artigo 119.º 

Ocupação de Ossários  

Pela ocupação de ossários são devidas, pelo requerente, as seguintes taxas, no momento da 

emissão da licença:  

a) Ocupação anual 

a1) Por urna de ossada…………………………………………………………….………………………..25,00€ 

a2) Por urna de cinzas em ossário livre………………………………….……………………..……20,00€   
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a3) Ocupações subsequentes de urnas de cinzas, por urna…………………………………5,00€  

b) Ocupação por 25 anos……………….………………………………………………..…….……………..625,00€   

 

Artigo 120.º  

Concessão de terrenos  

A concessão de terrenos para construção de jazigos particulares está sujeita ao pagamento, 

pelo requerente, da seguinte taxa, no momento do deferimento do pedido, por 

m2…………………………………………………………………………………………………………………………………1.500,00€   

 

Artigo 121.º  

Atos e serviços diversos 

Pelos atos administrativos ou prestação dos serviços que se seguem são devidas, pelo 

requerente, no momento da apresentação do pedido, as seguintes taxas:  

a) Averbamento de sepultura perpétua ou jazigo particular…………………………………….….…40,00€  

b) Autorização para transmissão entre vivos do concessionário de jazigos 

particulares…………………………………………………………………….50% da taxa de concessão de terrenos  

c) Emissão de 2.ª via do alvará……………………………………….……………………………….………………40,00€  

d) Colocação de bordadura, lápide ou jarra em sepultura..…………………………………………….55,00€  

e) Colocação de placa ou embelezamento em ossário, gavetão, nicho, sepultura, jazigo ou 

recordatório, por unidade……………………………………….…………………………………………………………20,00€ 

f) Utilização de recursos cemiteriais para trabalhos de construção, reconstrução e 

manutenção de jazigos ou sepultura, por dia………………………………….……………………………….15,00€  

g) Depósito temporário de pedras e ornamentos, no 4.º dia e seguintes, por dia………..25,00€  

h) Soldagem de caixão……………..…………………………………………………………………….……………..…40,00€ 

i) Utilização do espaço ecuménico durante o horário de funcionamento do cemitério, por 

dia………………………………………….………………………………….……………………………………………………….30,00€  

j) Utilização do espaço ecuménico após o fecho do cemitério e até às 23horas, por 

hora……………………..……...…………………………………………………………………..……………………………….80,00€ 
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CAPÍTULO XIII  

HIGIENE, SALUBRIDADE E RUÍDO 

 

Secção I – Atos e serviços veterinários 

 

Artigo 122.º  

Entrega de animais 

A entrega de animais está sujeita ao pagamento, pelo requerente, no momento da respetiva 

entrega, das seguintes taxas, por animal: 

a) Animais até 3 meses…………………………………………………………………………..……………..…10,00€ 

b) Animais de 3 meses a 1 ano…………………………………………………………………………………50,00€ 

c) Animais adultos (mais de 1 ano)……………………………………………………………………….200,00€ 

 

 

Artigo 123.º 

Eutanásia de animais 

A eutanásia de animais está sujeita ao pagamento, pelo requerente, no momento da 

apresentação do pedido, das seguintes taxas, por animal: 

a) Animais de pequeno porte (até 10Kg)…………………………………………………………………30,00€ 

b) Animais de médio porte (de 10Kg até 25Kg)……………………………………………………...50,00€ 

c) Animais de grande porte (superiores a 25Kg)……………………………………………….…...70,00€ 

 

Artigo 124.º  

Entrega de cadáveres 

A entrega de cadáveres de animais para eliminação está sujeita ao pagamento, pelo 

requerente, no momento da apresentação do pedido, da seguinte taxa, por 

animal………………………………………………………………………………………………………………..………………15,00€ 

 

Artigo 125.º  

Transporte de animais 

O transporte de animais está sujeito ao pagamento, pelo requerente, no momento da 

apresentação do pedido, da seguinte taxa………………………………………………………..…….………15,00€ 

 

Artigo 126.º  

Alojamento de animais  

O alojamento diário de animais no Centro de Recolha Oficial está sujeita ao pagamento das 

seguintes taxas, por animal, no momento da sua restituição: 
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a) Até 48horas……………………………………………………………………………………………………………15,00€ 

b) A partir das 48horas, por dia……………………………………………………………………………....25,00€ 

c) Sequestros obrigatórios (15 dias)………………………………………………………………………200,00€ 

 

Artigo 127.º  

Captura de animais errantes 

A captura de animais errantes em propriedade privada está sujeita ao pagamento, pelo 

requerente, no momento da apresentação do pedido, da seguinte taxa, por animal……50,00€ 

 

Artigo 128.º 

Taxa de observação 

Nos casos de observação médico-veterinária para despiste de raiva e sempre que o animal 

efetue o sequestro domiciliário, cada observação está sujeita ao pagamento, no ato da 

realização, da seguinte taxa………………………………………………………………………………………………20,00€ 

 

Artigo 129.º 

Vistorias e inspeções  

1 - Pela realização das vistorias ou inspeções que se seguem são devidas, pelo requerente, 

no momento da entrega do requerimento, as seguintes taxas, por vistoria ou inspeção: 

a) Inspeção sanitária/veterinária a requerimento de interessados, até 

3horas..................................................................................................102,00€  

b) Inspeção sanitária/veterinária a requerimento de interessados, para além de 3horas, 

por hora…………………………………………………………………………………………….…………………..40,00€ 

c) Vistoria para emissão de parecer para ultrapassagem do limite de animais, por 

habitação……………………………………………………………………………………………………………….30,00€ 

d) Outras vistorias ou inspeções...................................................................140,00€  

2 - As vistorias só são realizadas depois de pagas as respetivas taxas. 

 

Secção II – Ruído  

 

Artigo 130.º  

Licença especial de ruído  

1 - Pela licença especial de ruído para atividades ruidosas temporárias é devida, pelo 

requerente, a seguinte taxa, a cobrar por hora, no momento da sua emissão.............20,00€  

2 - Pela licença especial de ruído para obras de construção civil é devida, pelo requerente, as 

taxas que se seguem, a cobrar por dia, no momento da sua emissão: 

a) Dias úteis………………………………………………………..............................................100,00€  

b) Fins-de-semana ou feriados………..............................................................125,00€  
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Artigo 131.º  

 Medição de ruído  

Pela medição do ruído, o requerente, no momento da sua execução, está sujeito ao 

pagamento da seguinte taxa a cobrar por medição, quando devida...........................50,00€ 

 
 
 
 

CAPÍTULO XIV  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 132.º  

Disposição transitória 

Às pretensões sujeitas ao pagamento de taxas que correm os seus termos no âmbito de 

legislações ora alteradas, aplicam-se as taxas previstas no presente Regulamento, com as 

necessárias adaptações.  

 

Artigo 133.º 

Dúvidas e omissões 

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente 

Regulamento, que não possam ser resolvidas pelo recurso aos critérios legais de 

interpretação e integração de lacunas, são esclarecidos por deliberação da Câmara Municipal.  

 

Artigo 134.º 

Norma revogatória 

É revogado o Regulamento de Taxas Municipais anterior ao presente, bem como as demais 

disposições que disponham em contrário. 

 

Artigo 135.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor quinze dias úteis após a sua publicação em Diário 

da República.  
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 OBJECTIVOS 
 

O Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 

Dezembro, que regula as relações jurídico-tributárias geradoras da obrigação de pagamento 

de taxas às autarquias locais, vem determinar, sob pena de nulidade, que o regulamento que 

crie as taxas municipais deve conter obrigatoriamente, entre outras, a indicação da base de 

incidência objectiva, o valor ou a fórmula de cálculo dos valores das taxas e a sua 

fundamentação económico-financeira, nomeadamente os custos directos e indirectos, os 

encargos financeiros, as amortizações e os investimentos realizados ou a realizar pela 

autarquia local.  

 

Constituem objectivos do presente Anexo caracterizar, determinar e suportar a 

fundamentação económico –financeira do valor das taxas, designadamente os custos 

directos e indirectos, os encargos financeiros, as amortizações e os investimentos realizados 

ou a realizar pelo Município de Loures. 

 

Foram observados os princípios da equivalência, da justa repartição de encargos públicos e 

da proporcionalidade. 
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PRESSUPOSTOS DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

As taxas das autarquias locais são tributos que decorrem da prestação concreta de um 

serviço público municipal, da utilização de bens do domínio público e privado municipal das 

autarquias locais e/ou da remoção de um obstáculo jurídico, quando tal seja atribuição do 

Município, nos termos da lei. 

 

-Beneficio auferido 
pelo particular

-Custos actividade 
pública local 

(impacto ambiental 
gerado, qualificação 
urbanistica/impacto 

social)

Prestação de uma actividade 
pública

Aproveitamento e utilização do 
dominio municipal

Remoção obstáculo Juridico

As taxas são tributos que têm 
carácter bilateral, sendo a 

contrapartida de:  

As taxas são 
calculadas em função 

de:  

 

 

Neste sentido, a criação de taxas pelos municípios deve obedecer, aos seguintes princípios: 

• Princípio da racionalização de um dado bem ou serviço; 

• Princípio do utilizador - pagador; 

• Princípio do benefício; 

• Princípio da equidade; 

• Princípio do equilíbrio económico-financeiro; 

• Princípio da recuperação total dos custos 

 
Sendo que as taxas municipais incidem sobre utilidades prestadas aos particulares ou 

geradas pela actividade dos municípios, os factores que concorrem para o cálculo dos valores 

a fixar pelos municípios, devem incidir fundamentalmente: 

1 - Custos directos e indirectos por função ou centros de custo; 

2 - Tempo médio de execução; 

3 – Investimento realizado ou a realizar pelo Município; 

De acordo com o princípio da proporcionalidade, deve-se ainda considerar, como base de 

cálculo dos valores: 

4 – Benefício auferido pelo particular; 

5 – Custos de qualificação do território; 
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6 – Custos ambientais. 

 
Por sua vez os custos observados na fixação dos valores das taxas incluem: 

• Custos directos e indirectos ou custos variáveis e fixos, relacionados com o 

fornecimento de bens e com a prestação de serviços; 

• Custos de exploração (custos com o pessoal de produção; energia eléctrica; 

administradores; conservação e manutenção); 

• Custos de administração e gestão; 

• Custos de amortização e reintegração do imobilizado; 

• Custos financeiros; 

• Custos de investimento; 

• Custos de oportunidade; 

• Custos ambientais; 

• Custos económicos; 

• Custos de escassez de recursos.  

 
Desta forma, para elaboração do presente Regulamento de Taxas Municipais, e para além do 

recenseamento e análise dos actos que originam o pagamento de taxas, e que permitiu 

detalhar os circuitos necessários, verificar os recursos humanos e materiais, tempos médios, 

custos directos e indirectos por função e/ou ato, foram utilizados os seguintes documentos 

de gestão: 

• Balancete Analítico por centros de custos de janeiro a dezembro de 2018; 

• Demonstração de Resultados por funções a 31/12/2018; 

• Regulamento de Taxas em vigor; 

• Relatório de Gestão 2018; 

• Orçamento e Opções do Plano 2019-2022; 

• Anuário Estatístico da Área Metropolitana de Lisboa (I.N.E.). 
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FÓRMULA DE CÁLCULO 

 

Conforme já referido, os valores das taxas a fixar pelos municípios devem ser calculados de 

acordo com o princípio da proporcionalidade. 

 

Entende-se ainda, que para além dos custos directos e indirectos das funções e/ou dos actos 

e do investimento realizado ou a realizar pelo Município, no valor das taxas devem também 

incidir factores como o benefício auferido pelo particular, o impacto ambiental gerado e a 

qualificação urbanística/impacto social, sendo estes dois últimos factores (impacto ambiental 

gerado e qualificação urbanística/impacto social) considerados como critério de incentivo 

e/ou desincentivo à pratica de certos actos ou operações. 

 

Custos Directos e 
indirectos Beneficio auferido 

pelo particular

Custos ambientais
Custos de 

qualificação do 
território

ECONÓMICA Critério de incentivo /desincentivo

 

 

 

A fórmula de cálculo que concorre para a determinação dos valores das taxas a cobrar pelo 

Município de Loures é a seguinte:   

∑ [(Ct + PPI) * ¥] * µ *ß)   

 

Onde:   Ct – Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo; 

PPI – Custos implementação PPI (Plano Plurianual de Investimentos); 

¥ - Identifica o tempo médio de execução; 

µ – Benefício auferido pelo particular; 

ß – Incentivo / desincentivo à prática de certos atos ou operações – (impacto 

ambiental, qualificação urbanística/impacto social). 

 
 
Os custos directos e indirectos da função e/ou centro de custo, obtêm-se através do 

sistema de contabilidade de custos previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 

Locais (POCAL), sendo que se utilizou o Sistema de Custeio Total. 

A contabilidade analítica proporciona informação adicional para a gestão através do 

apuramento dos custos por funções. 
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As funções previstas pelo POCAL são: 

 

 
A informação proporcionada pela contabilidade de custos, sobre os custos dos bens e 

serviços é útil na fixação dos valores das taxas municipais, permitindo levar a cabo uma 

adequada valorização dos recursos humanos e materiais necessários à gestão. 

 

Os custos podem ser reclassificados de várias formas: em custos directos e indirectos, em 

variáveis e fixos, em reais e teóricos, em incorporáveis e não incorporáveis, entre outras. A 

opção desenvolvida foi a da reclassificação dos custos por natureza em custos directos e 

indirectos. 
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A imputação dos custos indirectos efectua-se após o apuramento dos custos directos por 

função, através de coeficientes, tal como está estipulado no ponto 2.8.3.3 do POCAL. 

 

O coeficiente de imputação dos custos indirectos de cada função corresponde à percentagem 

do total dos respectivos custos directos no total geral dos custos directos apurados em todas 

as funções. 

 

 
 

 
 
O coeficiente de imputação dos custos indirectos de cada bem ou serviço corresponde à 

percentagem do total dos respectivos custos directos no total dos custos directos da função 

em que se enquadram – método de imputação global. 

 

 

 
Os custos indirectos de cada bem ou serviço obtêm-se aplicando ao montante do custo 

indirecto da função em que o bem ou serviço se enquadra, o correspondente coeficiente de 

imputação. 

 

 
 
O custo de cada função, bem ou serviço apura-se adicionando, aos respectivos custos 

directos, os custos indirectos calculados de acordo com as regras anteriormente indicadas. 
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A execução destas regras, permitem construir um sistema de contabilidade de custos, o qual 

se pode consubstanciar no esquema representado na figura seguinte, e que fornece 

informação relativamente aos: 

• Custos directos a funções e directos a bens e serviços; 

• Custos directos a funções, mas indirectos a bens e serviços; 

• Custos indirectos a funções e indirectos a bens e serviços; 

• Custos indirectos a funções e directos a bens e serviços. 

 

 

 

 

Relativamente aos custos de implementação do Plano Plurianual de Investimentos 

(PPI), considerou-se os dados inscritos nas Opções do Plano do Município de Loures, mais 

exactamente no Plano Plurianual de Investimentos para quadriénio 2019 – 2022. 

Os Custos de Implementação do PPI são calculados na exacta medida do investimento 

realizado ou a realizar pela manutenção e reforço de infra-estruturas urbanísticas primárias e 

secundárias.   

 

O custo da actividade pública local ou o benefício auferido pelo particular, na utilização 

privada de bens de domínio público e privado das autarquias locais e/ou na remoção de um 

obstáculo jurídico, quanto tal seja atribuição das autarquias locais, nos termos da lei, não 

poderá ser calculado a não ser na exacta medida do dispêndio de recursos, humanos e 

materiais, para a sua liquidação. 

 

No benefício auferido pelo particular devem ainda ser observados factores que se prendem 

com o desenvolvimento do Concelho, o presente e o futuro. 
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Considerou-se então que os indicadores que objectivamente melhor respondiam ao nosso 

propósito eram os do Produto Interno Bruto (PIB) e o do Valor do Acrescentado Bruto (VAB). 

O PIB representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais 

produzidos numa determinada região, durante um período determinado, sendo um dos 

indicadores mais utilizados na macroeconomia com o objectivo de mensurar a actividade 

económica de uma região. 

O VAB é o resultado final da actividade produtiva no decurso de um período determinado. 

Resulta da diferença entre o valor da produção e o valor do consumo intermédio, originando 

excedentes. 

 
Como indicadores da actividade económica de uma região e do resultado final da actividade 

produtiva no decurso de um determinado período, estes indicadores permitem aferir o 

desenvolvimento económico e social acontecido e esperado de uma região, e 

consequentemente permitem majorar o benefício que advêm da opção por um Município 

desenvolvido em detrimento de outro. 

 

Por último, foi nosso entendimento que o incentivo / desincentivo à prática de certos 

actos ou operações, deve incidir sobre factores como: o impacto ambiental e/ou a 

qualificação urbanística / impacto social. Foram considerados dois índices: índice de impacto 

ambiental e índice de qualificação urbanística/impacto social, que variarão na exacta medida 

do impacto positivo ou negativo que determinado acto terá no desenvolvimento social, 

económico e ambiental do Concelho e/ou na necessidade de incentivar ou não determinado 

sector económico. Variando este factor numa escala de 0 a 50. 

Este indicador será determinante na prossecução do interesse público local e na promoção de 

finalidades sociais e de qualificação urbanística, territorial e ambiental que as autarquias 

locais devem respeitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

CAPÍTULO II 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 

Fórmula de cálculo 

 
∑ [(Ct + PPI) * ¥] * µ *ß) 

  Onde: Ct – Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo; 

       PPI – Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos); 

                     ¥ - Identifica o tempo médio de execução; 

      µ – Benefício auferido pelo particular;  

      ß – Incentivo / Desincentivo à prática de certos atos ou operações – (impacto 

ambiental, qualificação urbanística, impacto social). 

 
 
Neste Capítulo a taxa assenta, essencialmente, na concessão da licença, na prática de actos 

administrativos, bem como na satisfação administrativa de pretensões particulares. 

 
No cálculo dos valores das taxas constantes no presente Capítulo consideraram-se: 

1. Os Custos totais/da função/do acto/da medida (corresponde à variável “Ct” da 

fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde aos custos directos que se traduzem, muito 

resumidamente, nos custos relacionados directamente com o funcionamento 

da unidade orgânica em causa – exs.: custos com electricidade, água, papel, 

fotocópias, limpeza, vencimentos dos funcionários. E aos custos indirectos 

que se traduzem, também resumidamente, nos custos de estrutura, ou seja, 

nos custos que contribuem indirectamente para o funcionamento da unidade 

orgânica em causa – exs.: custos do Departamento Recursos Humanos e do 

Departamento de Planeamento, Finanças e Logística. 

b) Os custos desta variável obtêm-se pela aplicação do sistema de contabilidade 

de custos previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

(POCAL). Portanto, as regras para apuramento destes custos encontram-se 

definidas no POCAL. 

c) Para o apuramento dos custos aqui em causa foram considerados:    

� O Balancete Analítico por centro de custos da Câmara Municipal de 

Loures de janeiro a dezembro de 2018; 

� A Demonstração de Resultados por funções da Câmara Municipal 

de Loures de janeiro a dezembro de 2018 (consta do Relatório de 

Gestão de 2018); 

� O total dos custos imputados à função Serviços Gerais da 

Administração Pública a 31/12/2018 (consta do Relatório de Gestão 

de 2018); 
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Custos Diretos e Indiretos com a função Serviços Gerais da Administração Pública 

 

Código Descrição Custos 

  
Serviços Gerais 

Administração Pública 

61 
CUSTOS DAS MERC.VENDIDAS E DAS 
MATÉR.CONSUM. 84.123 

   

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 1.614.308 

   

63 
TRANSFER.SUBSÍDIOS CORRENT. CONC. PREST. 
SOCIAIS 444.410 

   

64 CUSTOS DE PESSOAL 607.656 

   

65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 75.203 

   

66 AMORTIZAÇÕES 254.907 

   

67 PROVISÕES 183.876 

   

68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 66.313 

   

69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS 135.038 

   

  TOTAL CUSTOS  3.465.834 

 

 

2. O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio de 

execução do acto em causa. Esta variável encontra-se expressa em minutos. 

b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos pelos 

serviços municipais executores do acto. 

 

3. O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “µ” da fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde ao custo da actividade pública local e prende-se com 

o desenvolvimento económico e social acontecido e esperado do concelho, de 

forma a permitir majorar o benefício que advêm da opção por um município 

desenvolvido em detrimento de outro. 

b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto 

Interno Bruto (PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços finais 

produzidos numa determinada região durante um período determinado, e o 

Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado final da actividade 

produtiva no decurso dum período determinado. 

c) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no Anuário 

Estatístico da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística (estão 

disponíveis os de 2018). 
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4. O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra)  

a) Esta variável traduz-se num critério que permite incentivar/desincentivar a 

prática de certos actos ou operações.  

b)  Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de impacto 

ambiental e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que variam na 

exacta medida do impacto positivo ou negativo que determinado acto terá no 

desenvolvimento social, económico e ambiental do Concelho e/ou na necessidade 

de incentivar ou não determinado sector económico. Esta variável varia numa 

escala de 0 a 50.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.º 

Custos 

totais 

função/

ato/ 

medida 

Invest. 
Tempo 

médio 

Benefício 

auferido 

pelo 

particular 

Critério 

incentivo / 

desincentivo 

Valor 

da taxa 

 Ct PPI ¥ µ Β € 

Art. 22.º      

a) 32,75  5 0,031 5,00 

b) 32,75  30 0,022 22,00 

c) 32,75  5 0,134 22,00 

d) 32,75  1 0,008 0,25 

e) 32,75  8 0,019 5,00 

f) 32,75  8 0,019 5,00 

g) 32,75  8 0,019 5,00 

h) 32,75  2 0,015 1,00 

i) 32,75  5 0,079 13,00 

j) 32,75  23 0,021 16,00 

k) 32,75  23 0,046 35,00 

l) 32,75  30 0,093 91,00 

 

Art. 23º 32,75  15 0,016 8,00        

Art. 24º 32,75  15 0,336 11,00 
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CAPÍTULO III 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 

Fórmula de cálculo 

 
∑ [(Ct + PPI) * ¥] * µ *ß) 

  Onde: Ct – Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo; 

       PPI – Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos); 

                  ¥ - Identifica o tempo médio de execução; 

       µ – Benefício auferido pelo particular; 

       ß – Incentivo / Desincentivo à prática de certos atos ou operações – (impacto 

ambiental, qualificação urbanística, impacto social) 

 
Neste Capítulo a taxa assenta, essencialmente, na concessão de licença, na prática de actos 

administrativos e satisfação administrativa de pretensões particulares e na utilização e 

aproveitamento do domínio municipal por motivo de obras. 

 
No cálculo dos valores das taxas constantes no presente Capítulo consideraram-se: 

1. Os Custos totais/da função/do acto/da medida (corresponde à variável “Ct” da 

fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde aos custos directos que se traduzem, muito 

resumidamente, nos custos relacionados directamente com o funcionamento 

da unidade orgânica em causa – exs.: custos com electricidade, água, papel, 

fotocópias, limpeza, vencimentos dos funcionários. E aos custos indirectos 

que se traduzem, também resumidamente, nos custos de estrutura, ou seja, 

nos custos que contribuem indirectamente para o funcionamento da unidade 

orgânica em causa – exs.: custos do Departamento Recursos Humanos e do 

Departamento de Planeamento, Finanças e Logística. 

b) Os custos desta variável obtêm-se pela aplicação do sistema de contabilidade 

de custos previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

(POCAL). Portanto, as regras para apuramento destes custos encontram-se 

definidas no POCAL. 

c) Para o apuramento dos custos aqui em causa foram considerados:    

� A Demonstração de Resultados por funções da Câmara Municipal 

de Loures de janeiro a dezembro de 2018 (consta do Relatório de 

Gestão de 2018); 

� O total dos custos imputados à função Ordenamento do Território a 

31/12/2018 (consta do Relatório de Gestão de 2018); 

� Valor médio do terreno/m2 no Município de Loures (valor 

encontrado através dum levantamento, datado de 2018, para 

avaliação de imóveis em todas as freguesias do concelho de 

Loures, elaborado por um perito oficial). 
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Custos directos e indirectos com a função Ordenamento do Território a 31/12/2018: 

Código Descrição Custos 

  Ordenamento território 

61 
CUSTOS DAS MERC.VENDIDAS E DAS 
MATÉR.CONSUM. 12.222 

   

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 3.760.012 

   

63 
TRANSFER.SUBSÍDIOS CORRENT. CONC. PREST. 
SOCIAIS 1.095.642 

   

64 CUSTOS DE PESSOAL 4.796.871 

   

65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 70.808 

   

66 AMORTIZAÇÕES 891.123 

   

67 PROVISÕES 642.809 

   

68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 231.823 

   

69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS 614.820 

   

  TOTAL CUSTOS  12.116.130 

 

 

2. Os Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimento) (corresponde à 

variável “PPI” da fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde aos investimentos relativos à manutenção e 

reforço de infra-estruturas na área do Ordenamento do Território inscritos 

nas Opções do Plano 2019-2022 da Câmara Municipal de Loures. 

b) No apuramento desta variável foram considerados o Orçamento e as Opções 

do Plano 2019-2022 da Câmara Municipal de Loures. 

 

3. O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio 

de execução do acto em causa. Esta variável encontra-se expressa em 

minutos. 

b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos pelos 

executores do acto. 

 

4. O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “µ” da fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde ao custo da actividade pública local e prende-se 

com o desenvolvimento económico e social acontecido e esperado do 

concelho, de forma a permitir majorar o benefício que advêm da opção por 

um município desenvolvido em detrimento de outro. 
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b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto 

Interno Bruto (PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços 

finais produzidos numa determinada região durante um período 

determinado, e o Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado final 

da actividade produtiva no decurso dum período determinado. 

c) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no Anuário 

Estatístico da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística (estão 

disponíveis os de 2018). 

 
 

5. O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra)  

a) Esta variável traduz-se num critério que permite incentivar/desincentivar a 

prática de certos actos ou operações.  

b) Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de impacto 

ambiental e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que variam 

na exacta medida do impacto positivo ou negativo que determinado acto terá 

no desenvolvimento social, económico e ambiental do Concelho e/ou na 

necessidade de incentivar ou não determinado sector económico. Esta 

variável varia numa escala de 0 a 50.  

 

 

 

Art.º 

Custo 

totais 

Função/

ato/ 

medida 

Invest. 
Tempo 

médio 

Benefício 

auferido 

pelo 

particular 

Critério 

incentivo / 

desincentivo 

Valor 

da taxa 

 Ct PPI ¥ µ β € 

Art. 26.º      

n. º1 114,48  15 0,1048 180,00 

n.º 2      

a) 114,48  15 0,1048 180,00 

b) 26,36   0,0095 0,25 

Art.27.º 114,48  15 0,1048 180,00 

Art. 28.º      

a) 114,48  23 0,0272 70,00 

b1)    0,9000 0,90 

b2)    1,1000 1,10 

b3)    1,0000 1,00 

b4)    1,2500 1,25 

b5)    0,3000 0,30 

b6)    0,3500 0,35 

b7)    0,5000 0,50 

b8)    1,0000 1,00 
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Art.º 

Custo totais 

Função/ato/ 

medida 

Invest. 
Tempo 

médio 

Benefício 

auferido 

pelo 

particular 

Critério 

incentivo / 

desincentivo 

Valor 

da taxa 

 Ct PPI ¥ µ β € 

Art. 29.º 114,48  15 0,1048 180,00 

Art. 30.º      

a) 114,48  30 0,0204 70,00 

b)    12,000 12,00 

Art. 32º      

a) 114,48  45 0,0000 0,15 

b) 114.48  30 0,0001 0,30 

Art. 33º 114,48  15 0,1048 180,00 

Art. 34º      

a) 114,48  23 0,0272 70,00 

b)    1,5000 1,50 

c1)    3,0000 3,00 

c2)    3,5000 3,50 

c3)    3,5000 3,50 

c4)    3.5000 3,50 

c5)    2,6087 3,00 

c6)    3,5000 3,50 

c7)    1,5000 1,50 

c8)    2,0000 2,00 

d)    2,0000 2,00 

Art.35º      

a) 114,48  23 0,0272 70,00 

Art.36      

a) 114,48  45 0,0272 140,00 

b) 114,48  45 0,0408 210,00 

Art. 37.º 114,48  30 0,0524 180,00 

Art.39.      

a)  26,39  0,3410 9,00 

a2)  26,39  0,3789 10,00 

a3)  26,39  0,3979 10,50 

a4)  26,39  0,2274 6,00 

a5)  26,39  0,3410 9,00 

a6)  26,39  0,3789 10,00 

a7)  26,39  0,3031 8,00 
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Art.º 

Custo totais 

Função/ato/ 

medida 

Invest. 
Tempo 

médio 

Benefício 

auferido 

pelo 

particular 

Critério 

incentivo / 

desincentivo 

Valor 

da taxa 

 Ct PPI ¥ µ β € 

Art. 40.º      

a1) 26,36   0,0949 2,50 

a2) 26,36   0,1897 5,00 

a3) 26,36   0,3794 10,00 

b) 26,36   0,0474 1,25 

c) 114,48   0,1310 15,00 

c2)    2,5000 2,50 

e1) 114,48   0,1310 15,00 

e2)    3,0000 3,00 

Art.42. 114,48  15 0,1048 180,00 

Art.44º 114,48  15 0,1048 180,00 

Art.45º      

a1) 26,36  23 0,0013 0,80 

a2) 26,36  23 0,0016 1,00 

a3) 26,36  23 0,0014 0,85 

a4) 26,36  38 0,0012 1,20 

a5) 26,36  38 0,0003 0,30 

a6) 26,36  23 0,0007 0,40 

a7) 26,36  23 0,0014 0,85 

Art.47º      

a) 114,48  100 0,0175 200,00 

b) 114,48  120 0,0182 250,00 

c) 114,48  140 0,0218 350,00 

Art.48º 114,48  75 0,0035 30,00 

Art.49º 114,48  75 0,0058 50,00 

Art.50º 114,48  90 0,0092 95,00 

Art.51.º 114,48  30 0,0559 192,00 

Art.52.º 114,48  15 0,1048 180,00 

Art.55.º      

a) 114,48  19 0,0186 40,00 

b) 114,48  11 0,0171 22,00 

c) 114,48  8 0,0163 14,00 

d1i) 114,48  2 0,0168 3,60 

d1ii) 114,48  2 0,0303 6,50 

d2i) 114,48  2 0,0536 11,50 

d2ii) 114,48  2 0,0792 17,00 

e) 114,48  2 0,0233 5,00 

f1) 114,48  3,5 0,0050 2,00 

f2) 114,48  3,5 0,0087 3,50 

Art.56º 114,48  15 0,1048 180,00 
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CAPÍTULO IV 

COMPENSAÇÃO DE ÁREAS DE CEDÊNCIA EM FALTA 

 

Fórmula de cálculo 

 
∑ [(Ct + PPI) * ¥] * µ *ß) 

  Onde: Ct – Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo; 

      PPI – Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos); 

                 ¥ - Identifica o tempo médio de execução; 

      µ – Benefício auferido pelo particular; 

      ß – Incentivo / Desincentivo à prática de certos atos ou operações – (impacto 

ambiental, qualificação urbanística, impacto social) 

 
Neste Capítulo a taxa assenta, essencialmente, na concessão da licença, na prática de actos 

administrativos. 

 
No cálculo dos valores das taxas constantes no presente Capítulo consideraram-se: 

1. Os Custos totais/da função/do acto/da medida (corresponde à variável “Ct” da 

fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde aos custos directos que se traduzem, muito 

resumidamente, nos custos relacionados directamente com o funcionamento 

da unidade orgânica em causa – exs.: custos com electricidade, água, papel, 

fotocópias, limpeza, vencimentos dos funcionários. E aos custos indirectos 

que se traduzem, também resumidamente, nos custos de estrutura, ou seja, 

nos custos que contribuem indirectamente para o funcionamento da unidade 

orgânica em causa – exs.: custos do Departamento Recursos Humanos e do 

Departamento Planeamento, Finanças e Logística. 

b) Os custos desta variável obtêm-se pela aplicação do sistema de contabilidade 

de custos previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

(POCAL). Portanto, as regras para apuramento destes custos encontram-se 

definidas no POCAL. 

c) Para o apuramento dos custos aqui em causa foram considerados:    

� Valor médio do terreno/m2 no Município de Loures (valor 

encontrado através dum levantamento, datado de 2018, para 

avaliação de imóveis em todas as freguesias do concelho de 

Loures, elaborado por um perito oficial). 

� A Demonstração de resultados por funções da Câmara Municipal de 

Loures de janeiro a dezembro de 2018 (consta do Relatório de 

Gestão de 2018); 

� O total dos custos imputados à função Ordenamento do Território a 

31/12/2018 (consta do Relatório de Gestão 2018). 
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2. O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio 

de execução do acto em causa. Esta variável encontra-se expressa em 

minutos. 

b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos 

pelos serviços municipais executores do acto. 

 

3. O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “µ” da fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde ao custo da actividade pública local e prende-se 

com o desenvolvimento económico e social acontecido e esperado do 

concelho, de forma a permitir majorar o benefício que advêm da opção por 

um município desenvolvido em detrimento de outro. 

b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto 

Interno Bruto (PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços 

finais produzidos numa determinada região durante um período 

determinado, e o Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado final 

da actividade produtiva no decurso dum período determinado. 

c) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no 

Anuário Estatístico da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística 

(estão disponíveis os de 2008). 

 

4. O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra)  

a) Esta variável traduz-se num critério que permite incentivar/desincentivar a 

prática de certos actos ou operações.  

b) Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de 

impacto ambiental e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que 

variam na exacta medida do impacto positivo ou negativo que determinado 

acto terá no desenvolvimento social, económico e ambiental do Concelho 

e/ou na necessidade de incentivar ou não determinado sector económico. 

Esta variável varia numa escala de 0 a 50.                

 
                      

Art.º 

Custo 

totais 

Função/

ato/ 

medida 

Invest. 
Tempo 

médio 

Benefício 

auferido 

pelo 

particular 

Critério 

incentivo / 

desincentivo 

Valor 

da taxa 

 Ct PPI ¥ µ β € 

Art. 57.º      

a) 26,36   7,5887 200,00 

b) 26,36   4,5532 120,00 
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CAPÍTULO V 

INSTALAÇÕES ESPECIAIS  

 

Fórmula de cálculo 

 
∑ [(Ct + PPI) * ¥] * µ *ß) 

  Onde: Ct – Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo; 

       PPI – Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos); 

                  ¥ - Identifica o tempo médio de execução; 

      µ – Benefício auferido pelo particular; 

      ß – Incentivo / Desincentivo à prática de certos atos ou operações – (impacto 

ambiental, qualificação urbanística, impacto social) 

 

Neste Capítulo a taxa assenta, essencialmente, na concessão da licença e na prática de atos 

administrativos. 

 
No cálculo dos valores das taxas constantes no presente Capítulo consideraram-se: 

1. Os Custos totais/da função/do ato/da medida (corresponde à variável “Ct” da 

fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde aos custos directos que se traduzem, muito 

resumidamente, nos custos relacionados directamente com o funcionamento 

da unidade orgânica em causa – exs.: custos com electricidade, água, papel, 

fotocópias, limpeza, vencimentos dos funcionários. E aos custos indirectos 

que se traduzem, também resumidamente, nos custos de estrutura, ou seja, 

nos custos que contribuem indirectamente para o funcionamento da unidade 

orgânica em causa – exs.: custos do Departamento Recursos Humanos e do 

Departamento Planeamento, Finanças e Logística. 

b) Os custos desta variável obtêm-se pela aplicação do sistema de contabilidade 

de custos previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

(POCAL). Portanto, as regras para apuramento destes custos encontram-se 

definidas no POCAL. 

c) Para o apuramento dos custos aqui em causa foram considerados:    

� O Balancete Analítico por centro de custos da Câmara Municipal de 

Loures de janeiro a dezembro de 2018; 

� A Demonstração de Resultados por funções da Câmara Municipal 

de Loures de janeiro a dezembro de 2018 (consta do Relatório de 

Gestão de 2018); 

� O total dos custos imputados à função Ordenamento do Território a 

31/12/2018 (consta do Relatório de Gestão de 2018). 
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2.O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra) 

c) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio 

de execução do ato em causa. Esta variável encontra-se expressa em 

minutos. 

d) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos 

pelos serviços municipais executores do ato. 

 

3.O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “µ” da fórmula supra) 

d) Esta variável corresponde ao custo da atividade pública local e prende-se 

com o desenvolvimento económico e social acontecido e esperado do 

concelho, de forma a permitir majorar o benefício que advêm da opção por 

um município desenvolvido em detrimento de outro. 

e) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto 

Interno Bruto (PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços 

finais produzidos numa determinada região durante um período 

determinado, e o Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado final 

da atividade produtiva no decurso dum período determinado. 

f) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no 

Anuário Estatístico da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística 

(estão disponíveis os de 2018). 

 

4. O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra)  

c) Esta variável traduz-se num critério que permite incentivar/desincentivar a 

prática de certos atos ou operações.  

d) Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de 

impacto ambiental e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que 

variam na exata medida do impacto positivo ou negativo que determinado 

ato terá no desenvolvimento social, económico e ambiental do Concelho e/ou 

na necessidade de incentivar ou não determinado sector económico. Esta 

variável varia numa escala de 0 a 50.              

 

Art.º 

Custo 

totais 

Função/

ato/ 

medida 

Invest. 
Tempo 

médio 

Benefício 

auferido 

pelo 

particular 

Critério 

incentivo / 

desincentivo 

Valor da 

taxa 

 Ct PPI ¥ µ β € 

Art. 59.º 114,48  15 0,1048 180,00 

Art. 60.º      

1) 114,48  23 1,9412 5.000,00 

2) 114,48  23 1,0803 2.782,50 

3) 114,48  23 0,0019 5,00 
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Art.º 

Custo 

totais 

Função

/ato/ 

medida 

Invest. 
Tempo 

médio 

Benefício 

auferido pelo 

particular 

Critério 

incentivo / 

desincenti

vo 

Valor da 

taxa 

 Ct PPI ¥ µ β € 

Art. 61º      

a) 114,48  8 0,2097 180,00 

b) 114,48  8 0,3494 300,00 

Art.62º      

c1 i) 114,48  15 0,3378 580,00 

c1ii)    8,000 8,00 

c2i) 114,48  15 0,6406 1.100,00 

c2ii)    8,000 8,00 

c3i) 114,48  15 1,7471 3.000,00 

c3ii)    8,000 8,00 

d) 114,48  15 0,0728 125,00 

Art. 63.º      

a1) 114,48  20 0,8735 2.000,00 

a2) 114,48  20 0,3276 750,00 

a3) 114,48  20 0,0437 100,00 

b1) 114,48  20 0,2184 500,00 

b2) 114,48  20 0,4368 1.000,00 

b3) 114,48  20 0,2184 500,00 

b4) 114,48  20 0,4368 1.000,00 

Art. 64.º      

a) 114,48  20 0,2621 600,00 

b) 114,48  20 0,2402 550,00 

c) 114,48  20 0,2402 550,00 

d) 114,48  20 0,2402 550,00 

e) 114,48  20 0,2402 550,00 

f) 114,48  20 0,2402 550,00 

Art. 65.º      

a) 114.48  8 0,0734 63,00 

b) 114,48  8 0,0734 63,00 

Art. 66.º      

a) 114,48  158 0,000 0,30 

b) 114,48  188 0,000 0,35 

c) 114,48  188 0,000 0,35 

Art. 67.º 114,48  20 0,0786 180,00 

Art. 70º 114,48  10 0,1267 145,00 

Art. 71.º 114,48  10 0,1267 145,00 

Art.72º      

a) 114,48  10 0,1398 160,00 

b) 114,48  10 0,1398 160,00 

Art.73.º      

a) 114.48  10 0,1136 130,00 

b) 114,48  10 0,0961 110,00 

c) 114,48  10 0,0437 50,00 

d) 114,48  10 0,0262 30,00 
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CAPÍTULO VI 

UTILIZAÇÃO E APROVEITAMENTO DO DOMINIO MUNICIPAL 

 

Fórmula de cálculo 

 
∑ [(Ct + PPI) * ¥] * µ *ß) 

  Onde:  Ct – Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo; 

       PPI – Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos); 

                  ¥ - Identifica o tempo médio de execução; 

       µ – Benefício auferido pelo particular; 

       ß – Incentivo / Desincentivo à prática de certos atos ou operações – (impacto 

ambiental, qualificação urbanística, impacto social) 

 
Neste Capítulo a taxa assenta, essencialmente, na utilização e aproveitamento do domínio 

municipal. 

 
No cálculo dos valores das taxas constantes no presente Capítulo consideraram-se: 

1. Os Custos totais/da função/do acto/da medida (corresponde à variável “Ct” da 

fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde aos custos directos que se traduzem, muito 

resumidamente, nos custos relacionados directamente com o funcionamento 

da unidade orgânica em causa - exs.: custos com electricidade, água, papel, 

fotocópias, limpeza, vencimentos dos funcionários. E aos custos indirectos 

que se traduzem, também resumidamente, nos custos de estrutura, ou seja, 

nos custos que contribuem indirectamente para o funcionamento da unidade 

orgânica em causa - exs.: custos do Departamento Recursos Humanos e do 

Departamento Planeamento, Finanças e Logística. 

b) Os custos desta variável obtêm-se pela aplicação do sistema de contabilidade 

de custos previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

(POCAL). Portanto, as regras para apuramento destes custos encontram-se 

definidas no POCAL. 

c) Para o apuramento dos custos aqui em causa foram considerados:    

� Valor médio do terreno/m2 no Município de Loures (valor 

encontrado através dum levantamento, datado de 2018, para 

avaliação de imóveis em todas as freguesias do concelho de 

Loures, elaborado por um perito oficial). 

 

2. O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio 

de execução do acto em causa. Esta variável encontra-se expressa em 

minutos. 
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b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos 

pelos executores do acto. 

 

3. O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “µ” da fórmula 

supra) 

a) Esta variável corresponde ao custo da actividade pública local e prende-se 

com o desenvolvimento económico e social acontecido e esperado do 

concelho, de forma a permitir majorar o benefício que advêm da opção por 

um município desenvolvido em detrimento de outro. 

b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto 

Interno Bruto (PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços 

finais produzidos numa determinada região durante um período 

determinado, e o Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado final 

da actividade produtiva no decurso dum período determinado. 

c) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no 

Anuário Estatístico da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística 

(estão disponíveis os de 2018). 

 

4. O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra)  

a) Esta variável traduz-se num critério que permite incentivar/desincentivar a 

prática de certos actos ou operações.  

b)  Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de 

impacto ambiental e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que 

variam na exacta medida do impacto positivo ou negativo que determinado 

acto terá no desenvolvimento social, económico e ambiental do Concelho 

e/ou na necessidade de incentivar ou não determinado sector económico. 

Esta variável varia numa escala de 0 a 50.  

 

Artigo 

Custos 

Totais 

Função 

/ato/medida 

Invest. 
Tempo 

Médio 

Benefício 

auferido 

pelo 

particular 

Critério 

Incentivo / 

desincentivo 

Valor 

da taxa 

Ct PPI ¥ µ β € 

Art. 75.º      

a) 5,13  8 0,58442 3,00 

b) 135,26  8 0,38444 52,00 

c) 105,42  8 0,33200 35,00 

d) 105,42  8 0,33200 35,00 

e) 5,13  8 0,77923 4,00 

f) 105,42  8 1,23316 130,00 

g) 135,26  8 0,38444 52,00 

h) 105,42  8 0,42680 45,00 
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Artigo 

Custos 

Totais 

Função 

/ato/medida 

Invest. 
Tempo 

Médio 

Benefício 

auferido 

pelo 

particular 

Critério 

Incentivo / 

desincentivo 

Valor da 

taxa 

Ct PPI ¥ µ β € 

i) 26,36  8 1,36596 36,00 

j) 26,36  11 0,45532 12,00 

k) 26,36  11 0,45532 12,00 

l) 105,42  11 0,94858 100,00 

m) 105,42  11 0,42686 45,00 

n) 105,42  11 0,85372 90,00 

o1) 105,42  11 0,66401 70,00 

o2) 105,42  11 0,56915 60,00 

o3) 105,42  11 0,34149 36,00 

p) 105,42  11 0,33200 35,00 

q) 26,36  11 0,455321 12,00 

r) 105,42  11 0,94858 100,00 

Art.76º      

a) 2,20  8 0,91064 2,00 

b) 0,43  8 18,7016 8,00 

c) 0,43  8 4,67542 2,00 

Art. 77.º      

a) 0,07  8 34,14911 2,50 

b) 0,29  8 6,829823 2,00 

c) 2,20  8 3,642572 8,00 

d) 2,20  8 6,374501 14,00 

e) 2,20  8 4,553215 10,00 

f) 2,20  8 0,910643 2,00 

g) 2,20  8 4,553215 10,00 

h) 2,20  8 1,593625 3,50 

i) 0,07  8 4,097894 0,30 

j) 0,07  8 4,780876 0,35 

k) 0,07  8 4,097894 0,30 

Art.78º      

a) 0,29  8 20,4894 6,00 

b1) 2,20  8 0,18212 0,40 

b2) 2,20  8 4,55321 10,00 

b3) 2,20  8 4,55321 10,00 

c1) 2,20  8 22,7272 50,00 

c2) 2,20  8 11,3636 25,00 

c3) 2,20  8 11,3636 25,00 

d) 0,07  8 40,9789 3,00 

e) 0,07  8 20,4894 1,50 

f) 0,07  8 27,3192 2,00 
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Artigo 

Custos 

Totais 

Função 

/ato/medida 

Invest. 
Tempo 

Médio 

Benefício 

auferido 

pelo 

particular 

Critério 

Incentivo / 

desincentivo 

Valor da 

taxa 

Ct PPI ¥ µ β € 

Art. 79º      

a) 2,20  8 1,13830 2,50 

b) 2.20  8 1,3659 3,00 

c) 2,20  8 1,3659 3,00 

d) 2,20  8 1,3659 3,00 

e) 2,20  8 1,3659 3,00 

f) 2,20  8 1,3659 3,00 

g) 2,20  8 1,3659 3,00 

h) 2,20  8 1,3659 3,00 

i) 2,20  8 1,3659 3,00 

j) 2,20  8 1,3659 3,00 

k) 8,79  8 0,4553 4,00 

l) 2,20  8 1,3659 3,00 

m) 8,79  8 0,4553 4,00 

n) 2,20  8 1,3659 3,00 

Art. 80º      

a) 2,20   5,46385 12,00 

b) 2.20   5,46385 12,00 

c) 2,20   5,46385 12,00 

d) 2,20   5,46385 12,00 

e) 2,20   5,46385 12,00 

f) 2,20   5,46385 12,00 
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CAPÍTULO VII 

CONDUÇÃO DE VEÍCULOS 

 

Fórmula de cálculo 

 
∑ [(Ct + PPI) * ¥] * µ *ß) 

  Onde:  Ct – Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo; 

       PPI – Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos); 

                   ¥ - Identifica o tempo médio de execução; 

        µ – Benefício auferido pelo particular; 

       ß – Incentivo / Desincentivo à prática de certos atos ou operações – (impacto 

ambiental, qualificação urbanística, impacto social) 

 
 
Neste Capítulo a taxa assenta, essencialmente, na concessão da licença, na prática de atos 

administrativos. 

 
No cálculo dos valores das taxas constantes no presente Capítulo consideraram-se: 

1. Os Custos totais/da função/do acto/da medida (corresponde à variável “Ct” da 

fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde aos custos directos que se traduzem, muito 

resumidamente, nos custos relacionados directamente com o funcionamento 

da unidade orgânica em causa – exs.: custos com electricidade, água, papel, 

fotocópias, limpeza, vencimentos dos funcionários. E aos custos indirectos 

que se traduzem, também resumidamente, nos custos de estrutura, ou seja, 

nos custos que contribuem indirectamente para o funcionamento da unidade 

orgânica em causa – exs.: custos do Departamento Recursos Humanos e do 

Departamento Planeamento, Finanças e Logística.  

b) Os custos desta variável obtêm-se pela aplicação do sistema de contabilidade 

de custos previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

(POCAL). Portanto, as regras para apuramento destes custos encontram-se 

definidas no POCAL. 

c) Para o apuramento dos custos aqui em causa foram considerados:    

� O Balancete Analítico por centro de custos da Câmara Municipal de 

Loures de janeiro a dezembro de 2018; 

� A Demonstração de Resultados por funções da Câmara Municipal 

de Loures de janeiro a dezembro de 2018 (consta do Relatório de 

Gestão de 2009); 

� O total dos custos imputados à função Transportes e Comunicações 

a 31/12/2018 (consta do Relatório de Gestão de 2018). 
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Custos directos e indirectos com a função Transportes e Comunicações a 31/12/2018: 

 

Código Descrição Custos 

  
Transportes e 

Comunicações 

61 
CUSTOS DAS MERC.VENDIDAS E DAS 
MATÉR.CONSUM. 40.261 

   

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 864.076 

   

63 
TRANSFER.SUBSÍDIOS CORRENT. CONC. PREST. 
SOCIAIS 159.306 

   

64 CUSTOS DE PESSOAL 359.155 

   

65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 8.472 

   

66 AMORTIZAÇÕES 129.569 

   

67 PROVISÕES 93.464 

   

68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 33.707 

   

69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS 73.314 

   

  TOTAL CUSTOS  1.761.684 

 

 

2.O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio 

de execução do ato em causa. Esta variável encontra-se expressa em 

minutos. 

b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos 

pelos executores do ato. 

 

3.O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “µ” da fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde ao custo da actividade pública local e prende-se 

com o desenvolvimento económico e social acontecido e esperado do 

concelho, de forma a permitir majorar o benefício que advêm da opção por 

um município desenvolvido em detrimento de outro. 

b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto 

Interno Bruto (PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços 

finais produzidos numa determinada região durante um período 

determinado, e o Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado final 

da actividade produtiva no decurso dum período determinado. 
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c) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no 

Anuário Estatístico da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística 

(estão disponíveis os de 2018). 

 
4.O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra)  

a) Esta variável traduz-se num critério que permite incentivar/desincentivar a 

prática de certos actos ou operações.  

b) Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de 

impacto ambiental e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que 

variam na exacta medida do impacto positivo ou negativo que determinado 

acto terá no desenvolvimento social, económico e ambiental do Concelho 

e/ou na necessidade de incentivar ou não determinado sector económico. 

Esta variável varia numa escala de 0 a 50.  

 

Art.º 

Custos 

totais 

Função/

ato/ 

medida 

Invest. 
Tempo 

médio 

Benefício 

auferido 

pelo 

particular 

Critério 

incentivo / 

desincentivo 

Valor 

da taxa 

 Ct PPI ¥ µ β € 

Art.81.º      

n.º 1      

a) 16,64   18,5042 308,00 

b) 16,64   1,9225 32,00 

c) 16,64   0,9011 15,00 

n.º 2 16,64   0,4806 8,00 
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CAPÍTULO VIII 

POLÍCIA MUNICIPAL  

 

 

Fórmula de cálculo 

 
∑ [(Ct + PPI) * ¥] * µ *ß) 

  Onde: Ct – Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo; 

      PPI – Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos); 

                 ¥ - Identifica o tempo médio de execução; 

      µ – Benefício auferido pelo particular; 

      ß – Incentivo / Desincentivo à prática de certos atos ou operações – (impacto 

ambiental, qualificação urbanística, impacto social) 

 
Neste Capítulo a taxa assenta na satisfação administrativa de pretensões particulares. 
 
No cálculo dos valores das taxas constantes no presente Capítulo consideraram-se: 

1. Os Custos totais/da função/do ato/da medida (corresponde à variável “Ct” da 

fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde ao custo de cada “ato”. 

b) Os custos desta variável obtêm-se pela consideração: 

� Dos custos directos imputados à Polícia Municipal a 31.12.2018; 

c) Para apuramento dos custos aqui em causa foram considerados: 

� O Balancete Analítico por centro de custos da Câmara Municipal de 

Loures de janeiro a dezembro de 2018; 

� A Demonstração de Resultados por funções da Câmara Municipal 

de Loures de janeiro a dezembro de 2018 (consta do Relatório de 

Gestão de 2018); 

 

2.O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio 

de execução do ato em causa. Esta variável encontra-se expressa em minutos. 

b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos pelos 

executores do ato. 

 

3.O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “µ” da fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde ao custo da atividade pública local e prende-se 

com o desenvolvimento económico e social acontecido e esperado do concelho, 

de forma a permitir majorar o benefício que advêm da opção por um município 

desenvolvido em detrimento de outro. 
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b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto 

Interno Bruto (PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços finais 

produzidos numa determinada região durante um período determinado, e o 

Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado final da atividade 

produtiva no decurso dum período determinado. 

c)Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no Anuário 

Estatístico da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística (estão 

disponíveis os de 2018). 

 
4.O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra)  

a) Esta variável traduz-se num critério que permite incentivar/desincentivar a 

prática de certos atos ou operações.  

b) Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de impacto 

ambiental e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que variam na 

exata medida do impacto positivo ou negativo que determinado ato terá no 

desenvolvimento social, económico e ambiental do Concelho e/ou na necessidade 

de incentivar ou não determinado sector económico. Esta variável varia numa 

escala de 0 a 50.  

 

 

Art.º 

Custos 

totais 

Função/

ato/ 

medida 

Invest. 
Tempo 

médio 

Benefício 

auferido 

pelo 

particular 

Critério 

incentivo / 

desincentivo 

Valor 

da taxa 

 Ct PPI ¥ µ β € 

Art.82.º      

a1) 56,27  240 0,0022 30,00 

a2) 56,27  15 0,0088 7,50 

b1) 56,27  240 0,0037 50,00 

b2) 56,27  15 0,1481 12,50 
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CAPÍTULO IX 

PUBLICIDADE 

 

Fórmula de cálculo 

 

∑ [(Ct + PPI) * ¥] * µ *ß) 

  Onde: Ct – Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo; 

      PPI – Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos); 

                 ¥ - Identifica o tempo médio de execução; 

      µ – Benefício auferido pelo particular; 

      ß – Incentivo / Desincentivo à prática de certos atos ou operações – (impacto 

ambiental, qualificação urbanística, impacto social) 

 
Neste Capítulo a taxa assenta, essencialmente, na concessão de licença. 
 
No cálculo dos valores das taxas constantes no presente Capítulo consideraram-se: 
 

1.Os Custos totais/da função/do acto/da medida (corresponde à variável “Ct” da 

fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde aos custos directos que se traduzem, muito 

resumidamente, nos custos relacionados directamente com o funcionamento 

da unidade orgânica em causa – exs.: custos com electricidade, água, 

papel, fotocópias, limpeza, vencimentos dos funcionários. E aos custos 

indirectos que se traduzem, também resumidamente, nos custos de 

estrutura, ou seja, nos custos que contribuem indirectamente para o 

funcionamento da unidade orgânica em causa – exs.: custos do 

Departamento Recursos Humanos e do Departamento Planeamento, 

Finanças e Logística. 

b) Os custos desta variável obtêm-se pela aplicação do sistema de 

contabilidade de custos previsto no Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais (POCAL). Portanto, as regras para apuramento destes 

custos encontram-se definidas no POCAL. 

c) Para apuramento dos custos aqui em causa foram considerados: 

� O Balancete Analítico por centro de custos da Câmara Municipal de 

Loures de janeiro a dezembro de 2018; 

� A Demonstração de Resultados por funções da Câmara Municipal 

de Loures de janeiro a dezembro de 2018 (consta do Relatório de 

Gestão de 2018); 

� O total dos custos imputados à função Serviços Gerais da 

Administração Pública a 31/12/2018 (consta do Relatório de Gestão 

de 2018); 
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2.O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio 

de execução do acto em causa. Esta variável encontra-se expressa em 

minutos. 

b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos 

pelos executores do acto. 

 

3.O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “µ” da fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde ao custo da actividade pública local e prende-se 

com o desenvolvimento económico e social acontecido e esperado do concelho, 

de forma a permitir majorar o benefício que advêm da opção por um município 

desenvolvido em detrimento de outro. 

b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto 

Interno Bruto (PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços finais 

produzidos numa determinada região durante um período determinado, e o Valor 

do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado final da actividade produtiva no 

decurso dum período determinado. 

c) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no 

Anuário Estatístico da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística 

(estão disponíveis os de 2018). 

 
4.O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra)  

a) Esta variável traduz-se num critério que permite incentivar/desincentivar a 

prática de certos actos ou operações.  

b) Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de impacto 

ambiental e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que variam na 

exacta medida do impacto positivo ou negativo que determinado acto terá no 

desenvolvimento social, económico e ambiental do Concelho e/ou na necessidade 

de incentivar ou não determinado sector económico. Esta variável varia numa 

escala de 0 a 50.  
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Art.º 

Custos totais 

Função/ato/ 

medida 

Invest. 
Tempo 

médio 

Benefício 

auferido 

pelo 

particular 

Critério 

incentivo / 

desincentivo 

Valor 

da taxa 

 Ct PPI ¥ µ β € 

Art.83º      

a) 32,75 
 

15 0,0875 43,00 

b) 32,75 
 

15 0,3135 154,00 

c) 32,75 
 

15 0,0508 25,00 

Art. 84.º      

a) 32,75 
             

15 0,0407 20,00 

b) 32,75 
 

15 0,0305 15,00 

n. º2 32,75 
 

15 

 

0,0051 2,50 

n. º3 32,75  15 0,0025 1,25 

Art. 85.º      

n. º1      

a) 32,75 
 

15 0,0305 15,00 

b) 32,75 
 

15 0,1017 50,00 

c) 32,75 
 

15 0,1425 70,00 

d) 32,75 
 

15 0,0814 40,00 

n.º 2 32,75 
 

15 0,3053 150,00 

n.º 3  
 

   

a) 32,75 
 

15 0,0447 22,00 

b) 32,75 
 

15 0,2035 100,00 

nº4 32,75 
 

15 0,1017 50,00 

Art. 86.º  
 

   

n. º 1 32,75  15 0,1058 52,00 

n. º 2 32,75  15 0,0244 12,00 

Art. 87.º 32,75  15 0,1221 60,00 

Art. 88.º      

a) 32,75  15 0,1628 80,00 

b) 32,75  15 0,0508 25,00 

c) 32,75  15 0,6107 30,00 

d) 32,75  15 0,0508 25,00 

Art. 89.º      

a) 32,75  15 0,0244 12,00 

b) 32,75  15 0,6107 30,00 

c) 32,75  15 0,0244 12,00 

d) 32,75  15 0,0508 25,00 

Art. 90.º 32,75  15 0,0122 6,00 
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CAPÍTULO X 

MERCADOS E FEIRAS 

 

Fórmula de cálculo  

 
∑ [(Ct + PPI) * ¥] * µ *ß) 

  Onde: Ct – Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo; 

       PPI – Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos); 

       ¥ - Identifica o tempo médio de execução; 

      µ – Benefício auferido pelo particular; 

      ß – Incentivo / Desincentivo à prática de certos atos ou operações – (impacto 

ambiental, qualificação urbanística, impacto social) 

 
 
Neste Capítulo a taxa assenta, essencialmente, na utilização e aproveitamento do domínio 

municipal (equipamentos). 

 
No cálculo dos valores das taxas constantes no presente Capítulo consideraram-se: 

1. Os Custos totais/da função/do acto/da medida (corresponde à variável “Ct” da 

fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde aos custos directos que se traduzem, muito 

resumidamente, nos custos relacionados directamente com o funcionamento 

da unidade orgânica em causa – exs.: custos com electricidade, água, papel, 

fotocópias, limpeza, vencimentos dos funcionários. E aos custos indirectos 

que se traduzem, também resumidamente, nos custos de estrutura, ou seja, 

nos custos que contribuem indirectamente para o funcionamento da unidade 

orgânica em causa – exs.: custos do Departamento Recursos Humanos e do 

Departamento Planeamento, Finanças e Logística. 

b) Os custos desta variável obtêm-se pela aplicação do sistema de contabilidade 

de custos previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

(POCAL). Portanto, as regras para apuramento destes custos encontram-se 

definidas no POCAL. 

c) Para o apuramento dos custos aqui em causa foram considerados:    

� O Balancete Analítico por centro de custos da Câmara Municipal de 

Loures de janeiro a dezembro de 2018; 

� A Demonstração de Resultados por funções da Câmara Municipal 

de Loures de janeiro a dezembro de 2018 (consta do Relatório de 

Gestão de 2018); 

� O total dos custos imputados à função Outras Funções Económicas 

a 31/12/2018 (consta do Relatório de Gestão de 2018); 
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Custos directos e indirectos com a função Outras Funções Económicas a 31/12/2018: 

Código Descrição Custos 

  
Outras Funções 

Económicas 

61 
CUSTOS DAS MERC.VENDIDAS E DAS 
MATÉR.CONSUM. 3.596 

   

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 229.711 

   

63 
TRANSFER.SUBSÍDIOS CORRENT. CONC. PREST. 
SOCIAIS 99.770 

   

64 CUSTOS DE PESSOAL 560.806 

   

65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 5.905 

   

66 AMORTIZAÇÕES 81.147 

   

67 PROVISÕES 58.535 

   

68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 21.110 

   

69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS 42.729 

   

  TOTAL CUSTOS  1.103.309 

  

2. O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio 

de execução do acto em causa. Esta variável encontra-se expressa em 

minutos. 

b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos 

pelos executores do acto. 

3. O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “µ” da fórmula 

supra) 

a) Esta variável corresponde ao custo da actividade pública local e prende-se 

com o desenvolvimento económico e social acontecido e esperado do 

concelho, de forma a permitir majorar o benefício que advêm da opção por 

um município desenvolvido em detrimento de outro. 

b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto 

Interno Bruto (PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços 

finais produzidos numa determinada região durante um período determinado, 

e o Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado final da actividade 

produtiva no decurso dum período determinado. 

c) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no 

Anuário Estatístico da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística 

(estão disponíveis os de 2008). 
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4. O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra)  

a) Esta variável traduz-se num critério que permite incentivar/desincentivar a 

prática de certos actos ou operações.  

b) Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de 

impacto ambiental e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que 

variam na exata medida do impacto positivo ou negativo que determinado 

acto terá no desenvolvimento social, económico e ambiental do Concelho 

e/ou na necessidade de incentivar ou não determinado sector económico. 

Esta variável varia numa escala de 0 a 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.º 

Custos totais 

função/ato/ 

medida 

Invest. 
Tempo 

médio 

Benefício 

auferido 

pelo 

particular 

Critério 

incentivo / 

desincentivo 

Valor da 

taxa 

 Ct PPI ¥ µ β € 

 

Art. 92º      

n. º 2      

a) 10,42  15 0,1534 24,00 

b) 10,42  15 0,1151 18,00 

Art.93º      

n. º 2      

a) 10,42  15 0,1534 24,00 

b) 10,42  15 0,1151 18,00 

Art.94.º 10,42  15 0,0031 0,50 

Art.95.ª 10,42  15 0,0575 9,00 

Art.96.º      

a) 10,42  15 0,00415 0,65 

b) 10,42  15 0,00415 0,65 

c) 10,42  15 0,12790 20,00 

d) 10,42  15 0,00415 0,65 

Art. 97.º 10,42  15 0,0319 5,00 

Art.98.º 10,42  15 0,0031 0,50 

Art.99º      

1. 10,42  15 0,0031 0,50 

2. 10,42  15 0,0028 0,45 

Art.100º 10,42  15 0,0575 9,00 

Art.101º      

a) 10,42  15 0,0041 0,65 

b) 10,42  15 0,0041 0,65 

c) 10,42  15 0,1279 20,00 

d) 10,42  15 0,00415 0,65 

 

Art.102º 10,42  15 0,0319 5,00 

Art.103º 10,42  15 0,9273 145,00 



 

37 
 

CAPÍTULO XI 

LICENCIAMENTO DO EXERCÍCIO DE ACTIVIDADES 

 

Fórmula de cálculo 

 
∑ [(Ct + PPI) * ¥] * µ *ß) 

  Onde: Ct – Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo; 

      PPI – Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos); 

      ¥ - Identifica o tempo médio de execução; 

      µ – Benefício auferido pelo particular; 

      ß – Incentivo / Desincentivo à prática de certos atos ou operações – (impacto 

ambiental, qualificação urbanística, impacto social) 

 
 
Neste Capítulo a taxa assenta, essencialmente, na concessão da licença, na prática de atos 

administrativos. 

 
No cálculo dos valores das taxas constantes no presente Capítulo consideraram-se: 

  

1. Os Custos totais/da função/do ato/da medida (corresponde à variável “Ct” da 

fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde aos custos directos que se traduzem, muito 

resumidamente, nos custos relacionados directamente com o funcionamento 

da unidade orgânica em causa – exs.: custos com electricidade, água, papel, 

fotocópias, limpeza, vencimentos dos funcionários. E aos custos indirectos 

que se traduzem, também resumidamente, nos custos de estrutura, ou seja, 

nos custos que contribuem indirectamente para o funcionamento da unidade 

orgânica em causa – exs.: custos do Departamento Recursos Humanos e do 

Departamento Planeamento, Finanças e Logística.  

b) Os custos desta variável obtêm-se pela aplicação do sistema de contabilidade 

de custos previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

(POCAL). Portanto, as regras para apuramento destes custos encontram-se 

definidas no POCAL 

c) Para o apuramento dos custos aqui em causa foram considerados:    

� O Balancete Analítico por centro de custos da Câmara Municipal de 

Loures de janeiro a dezembro de 20018; 

� A Demonstração de Resultados por funções da Câmara Municipal 

de Loures de janeiro a dezembro de 2018 (consta do Relatório de 

Gestão de 2009); 
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� O total dos custos imputados à função Serviços Gerais da 

Administração Pública a 31/12/2018 (consta do Relatório de Gestão 

de 2018). 

 

2. O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio de 

execução do acto em causa. Esta variável encontra-se expressa em minutos. 

 

b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos pelos 

executores do acto. 

 

3. O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “µ” da fórmula 

supra) 

a) Esta variável corresponde ao custo da atividade pública local e prende-se 

com o desenvolvimento económico e social acontecido e esperado do 

concelho, de forma a permitir majorar o benefício que advêm da opção por 

um município desenvolvido em detrimento de outro. 

b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto 

Interno Bruto (PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços 

finais produzidos numa determinada região durante um período determinado, 

e o Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado final da atividade 

produtiva no decurso dum período determinado. 

c) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no 

Anuário Estatístico da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística 

(estão disponíveis os de 2008). 

 
 

4. O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra)  

a) Esta variável traduz-se num critério que permite incentivar/desincentivar a 

prática de certos atos ou operações.  

b)  Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de 

impacto ambiental e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que 

variam na exata medida do impacto positivo ou negativo que determinado 

acto terá no desenvolvimento social, económico e ambiental do Concelho 

e/ou na necessidade de incentivar ou não determinado sector económico. 

Esta variável varia numa escala de 0 a 50.  
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Art.º 

Custos 

totais 

função/ato/ 

medida 

Invest. 
Tempo 

médio 

Benefício 

auferido 

pelo 

particular 

Critério incentivo 

/ desincentivo 

Valor da 

taxa 

 Ct PPI ¥ µ β € 

 

Art.105º 

      

1. 32,75  15 0,0407 20,00 

2. 32,75  15 0,0122 6,00 

      

Art.106º 32,78  15 0,1180 58,00 

      

Art.107º      

1. 32,78  15 0,2544 125,00 

2. 32,78  15 0,0814 40,00 

3. 32,78  15 0,0814 40,00 

      

Art.108º   

 32,78  15 1,0179 500,00 

Art.109º       

a) 32,78  15 0,0407 20,00 

b) 32,78  15 0,0305 15,00  

Art.110º       

a) 32,78  15 0,0326 16,00  

b) 32,78  15 0,0254 12,50 

c) 32,78  15 0,0407 20,00  

Art.111º      

a) 32,78  15 0,0203 10,00  

b) 32,78  15 0,0203 10,00  

2. 32,78  15 0,0814 40,00  
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CAPÍTULO XI 

CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 

 

Fórmula de cálculo 

 
∑ [(Ct + PPI) * ¥] * µ *ß) 

  Onde: Ct – Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo; 

      PPI – Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos); 

      ¥ - Identifica o tempo médio de execução; 

      µ – Benefício auferido pelo particular; 

      ß – Incentivo / Desincentivo à prática de certos atos ou operações – (impacto 

ambiental, qualificação urbanística, impacto social) 

 
 
Neste Capítulo a taxa assenta, essencialmente, na concessão de licença, na prática de atos 

administrativos e satisfação administrativa de pretensões particulares e na utilização e 

aproveitamento do domínio municipal. 

 
No cálculo dos valores das taxas constantes no presente Capítulo consideraram-se: 

1. Os Custos totais/da função/do ato/da medida (corresponde à variável “Ct” da 

fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde aos custos directos que se traduzem, muito 

resumidamente, nos custos relacionados directamente com o funcionamento 

da unidade orgânica em causa - exs.: custos com electricidade, água, papel, 

fotocópias, limpeza, vencimentos dos funcionários. E aos custos indirectos 

que se traduzem, também resumidamente, nos custos de estrutura, ou seja, 

nos custos que contribuem indirectamente para o funcionamento da unidade 

orgânica em causa - exs.: custos do Departamento Recursos Humanos e do 

Departamento Planeamento, Finanças e Logística. 

b) Os custos desta variável obtêm-se pela aplicação do sistema de contabilidade 

de custos previsto no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

(POCAL). Portanto, as regras para apuramento destes custos encontram-se 

definidas no POCAL. 

c) Para o apuramento dos custos aqui em causa foram considerados:  

� O Balancete Analítico por centro de custos da Câmara Municipal de 

Loures de janeiro a dezembro de 2018; 

� A Demonstração de Resultados por funções da Câmara Municipal de 

Loures de janeiro a dezembro de 2018 (consta do Relatório de 

Gestão de 2018); 
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� O total dos custos imputados à função Proteção do Meio Ambiente e 

Conservação da Natureza a 31/12/2018 (consta do Relatório de 

Gestão de 2018). 

 

Custos directos e indirectos com a função Proteção do Meio Ambiente e Conservação da 

Natureza a 31/12/2018: 

Código Descrição Custos 

  
Meio Ambiente e 

Conservação Natureza 

61 
CUSTOS DAS MERC.VENDIDAS E DAS 
MATÉR.CONSUM. 109.112 

   

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 2.259.463 

   

63 
TRANSFER.SUBSÍDIOS CORRENT. CONC. PREST. 
SOCIAIS 843.767 

   

64 CUSTOS DE PESSOAL 3.949.290 

   

65 OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 51.288 

   

66 AMORTIZAÇÕES 660.848 

   

67 PROVISÕES 476.701 

   

68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 171.920 

   

69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS 462.814 

   

  TOTAL CUSTOS  8.985.202 

 

 

2. Os Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimento) (corresponde 

à variável “PPI” da fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde aos investimentos relativos aos Cemitérios 

Municipais inscritos nas Opções do Plano 2018-2021 da Câmara Municipal de 

Loures. 

b) No apuramento desta variável foram considerados o Orçamento e as Opções 

do Plano 2010-2013 da Câmara Municipal de Loures. 

 

3. O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio 

de execução do ato em causa. Esta variável encontra-se expressa em 

minutos. 

b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos 

pelos executores do ato. 
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4. O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “µ” da fórmula 

supra) 

a) Esta variável corresponde ao custo da atividade pública local e prende-se 

com o desenvolvimento económico e social acontecido e esperado do 

concelho, de forma a permitir majorar o benefício que advêm da opção por 

um município desenvolvido em detrimento de outro. 

b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto 

Interno Bruto (PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços 

finais produzidos numa determinada região durante um período determinado, 

e o Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado final da atividade 

produtiva no decurso dum período determinado. 

c) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no 

Anuário Estatístico da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística 

(estão disponíveis os de 2008). 

 
5. O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra)  

a) Esta variável traduz-se num critério que permite incentivar/desincentivar a 

prática de certos atos ou operações.  

b) Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de 

impacto ambiental e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que 

variam na exata medida do impacto positivo ou negativo que determinado 

ato terá no desenvolvimento social, económico e ambiental do Concelho e/ou 

na necessidade de incentivar ou não determinado sector económico. Esta 

variável varia numa escala de 0 a 50.  

 

Art.º 

Custos totais 

função/ato/ 

medida 

Invest. 
Tempo 

médio 

Benefício 

auferido pelo 

particular 

Critério 

incentivo / 

desincentivo 

Valor da 

taxa 

 Ct PPI ¥ µ β € 

Art. 113º       

a) 84,89 0,65 9 0,1511 75,00 

b) 84,89 0,65 9 0,1511 75,00 

c) 84,89 0,65 9 0,2820 140,00 

d) 84,89 0,65 11 0,2143 130,00 

e) 84,89 0,65 11 0,2143 130,00 

a1) 84,89 0,65 11 3,5032 2.120,00 

a2) 84,89 0,65 11 1,8546 1.125,00 

b) 84,89 0,65 11 0,1401 85,00 
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Art.º 

Custos totais 

função/ato/ 

medida 

Invest. 
Tempo 

médio 

Benefício 

auferido pelo 

particular 

Critério 

incentivo / 

desincentivo 

Valor da 

taxa 

 Ct PPI ¥ µ β € 

Art. 114º       

a) 84,89 0,65 8 0,3400 150,00 

b) 84,89 0,65 8 0,4420 195,00 

c) 84,89 0,65 11 0,4121 250,00 

d) 84,89 0,65 4 0,3400 75,00 

e) 84,89 0,65 4 0,6800 150,00 

2. 84,89 0,65 8 0,2266 100,00 

Art. 115º 84,89 0,65 5 0,0906 25,00 

Art.116º      

1. 84,89 0,65 4 0,0680 15,00 

2. 84,89 0,65 4 0,1360 30,00 

Art.117º      

a) 84,89 0,65 5 0,2176 60,00 

b) 84,89 0,65 5 0,3264 90,00 

Art.118º      

a) 84,89 0,65 15 0,0544 45,00 

b) 84,89 0,65 15 0,0242 20,00 

c) 84,89 0,65 15 0,0145 12,00 

Art.119º      

a1) 84,89 0,65 15 0,032 
           

25,00 

a2) 84,89 0,65 15 0,027  20,00 

a3) 84,89 0,65 15 0,000 5,00 

b) 84,89 0,65 15 0,759 625,00 

Art.120º 84,89 0,65 15 1,814 1500,00    

Art.121º      

a) 84,89 0,65 8 0,0906 40,00 

c) 84,89 0,65 8 0,0906 40,00 

d) 84,89 0,65 8 0,1246 55,00 

e) 84,89 0,65 8 0,0453 20,00 

f) 84,89 0,65 8 0,0340 15,00 

g) 84,89 0,65 8 0,0566 25,00 

h) 84,89 0,65 11 0,0659 40,00 

i) 84,89 0,65 11 0,0494 30,00 

j) 84,89 0,65 11 0,1318 80,00 
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CAPÍTULO XIII 

HIGIENE, SALUBRIDADE E RUÍDO 

 

Fórmula de cálculo 

 
∑ [(Ct + PPI) * ¥] * µ *ß) 

  Onde: Ct – Custos diretos e indiretos da função e/ou dos centros de custo; 

      PPI – Custos implementação PPI (Plano Plurianual Investimentos); 

      ¥ - Identifica o tempo médio de execução; 

      µ – Benefício auferido pelo particular; 

      ß – Incentivo / Desincentivo à prática de certos atos ou operações – (impacto 

ambiental, qualificação urbanística, impacto social) 

 
 
Neste Capítulo a taxa assenta, essencialmente, na concessão da licença, na prática de atos 

administrativos, bem como na satisfação administrativa de pretensões particulares. 

 
No cálculo dos valores das taxas constantes no presente Capítulo consideraram-se: 

1. Os Custos totais/da função/do acto/da medida (corresponde à variável “Ct” da 

fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde aos custos directos que se traduzem, muito 

resumidamente, nos custos relacionados directamente com o funcionamento 

da unidade orgânica em causa – exs.: custos com electricidade, água, papel, 

fotocópias, limpeza, vencimentos dos funcionários. E aos custos indirectos 

que se traduzem, também resumidamente, nos custos de estrutura, ou seja, 

nos custos que contribuem indirectamente para o funcionamento da unidade 

orgânica em causa – exs.: custos do Departamento Recursos Humanos e do 

Departamento Planeamento, Finanças e Logística.  

b) b) Os custos desta variável obtêm-se pela aplicação do sistema de 

contabilidade de custos previsto no Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais (POCAL). Portanto, as regras para apuramento destes 

custos encontram-se definidas no POCAL. 

c) Para o apuramento dos custos aqui em causa foram considerados:    

� O Balancete Analítico por centro de custos da Câmara Municipal de 

Loures de janeiro a dezembro de 2009; 

� A Demonstração de Resultados por funções da Câmara Municipal 

de Loures de janeiro a dezembro de 2009 (consta do Relatório de 

Gestão de 2009); 

� O total dos custos imputados à função Proteção do Meio Ambiente 

e Conservação da Natureza a 31/12/2018 (consta do Relatório de 

Gestão de 2018). 
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2. O Tempo médio de execução (corresponde à variável “¥” da fórmula supra) 

(corresponde à variável “µ” da fórmula supra) 

a) Esta variável corresponde, conforme o próprio nome indica, ao tempo médio 

de execução do ato em causa. Esta variável encontra-se expressa em minutos. 

b) No apuramento desta variável foram considerados os tempos fornecidos pelos 

executores do ato. 

 

3. O Benefício auferido pelo particular (corresponde à variável “µ” da fórmula 

supra) 

a) Esta variável corresponde ao custo da actividade pública local e prende-se 

com o desenvolvimento económico e social acontecido e esperado do 

concelho, de forma a permitir majorar o benefício que advêm da opção por 

um município desenvolvido em detrimento de outro. 

b) No apuramento desta variável são considerados como indicadores o Produto 

Interno Bruto (PIB), que representa a soma de todos os bens e serviços 

finais produzidos numa determinada região durante um período 

determinado, e o Valor do Acrescentado Bruto (VAB), que é o resultado final 

da actividade produtiva no decurso dum período determinado. 

c) Os indicadores mencionados na alínea antecedente são publicados no 

Anuário Estatístico da Região de Lisboa do Instituto Nacional de Estatística 

(estão disponíveis os de 2008). 

 
 

4. O Incentivo/Desincentivo (corresponde à variável “ß” da fórmula supra)  

a) Esta variável traduz-se num critério que permite incentivar/desincentivar a 

prática de certos actos ou operações.  

b)  Na aplicação desta variável são considerados dois índices: o índice de 

impacto ambiental e o índice de qualificação urbanística/impacto social, que 

variam na exacta medida do impacto positivo ou negativo que determinado 

acto terá no desenvolvimento social, económico e ambiental do Concelho 

e/ou na necessidade de incentivar ou não determinado sector económico. 

Esta variável varia numa escala de 0 a 50.  
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Art.º 

Custos totais 

função/ato/ 

medida 

Invest. 
Tempo 

médio 

Benefício 

auferido pelo 

particular 

Critério 

incentivo / 

desincentivo 

Valor da 

taxa 

 Ct PPI ¥ µ β € 

Art.122º      

a) 60,78  15 0,0109 10,00 

b) 60,78  15 0,0548 50,00 

c) 60,78  15 0,2193 200,00 

Art.123º      

a) 60,78  15 0,0329 30,00 

b) 60,78  15 0,0548 50,00 

c) 60,78  15 0,0767 70,00 

Art.124º 60,78  5 0,0493 15,00 

      

Art.125º 60,78  5 0,0493 15,00 

Art.126º      

a) 60,78  5 0,0493 15,00 

b) 60,78  5 0,0822 25,00 

c) 60,78  5 0,6581 200,00 

Art.127.º 60,78  5 0,1645 50,00 

Art.128º 60,78  15 0,0219 20,00 

Art.129º      

a) 60,78  60 0,0279 102,00 

b) 60,78  60 0,0109 40,00 

c) 60,78  15 0,0329 30,00 

d) 60,78  15 0,1535 140,00 

Art.130º      

1. 23,44  15 0,0568 20,00 

2.      

a) 23,44  15 0,2843 100,00 

b) 23,44  15 0,3554 125,00 

Art.131.º     50,00 

 

 

 

 

  



0 
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Fundamentação das isenções e reduções previstas no presente Regulamento 
 

 

Em cumprimento do estipulado na alínea d) do n.º 2 do artigo 8.º do Regime Geral das 

Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lie n.º 53-E/2006, de 29 de dezembro, 

apresenta-se a fundamentação inerente às isenções e redução previstas no presente 

Regulamento: 

 

As isenções consagradas no n.º 1 do artigo 6.º do presente Regulamento encontram-se ali 

referenciadas por mera cautela, visto que as mesmas resultam duma imposição legal e, 

portanto, de normas legais com valor superior às do presente Regulamento.  

 

As isenções contempladas no n.º 2 do artigo 6.º do presente Regulamento visam as 

entidades que, em razão dos fins que prosseguem e das atividades que desenvolvem, 

merecem um tratamento diferenciado em termos de incidência da prestação tributária, por 

forma a potenciar a criação de condições facilitadoras das suas atividades e a concretização 

de iniciativas de reconhecido interesse para a comunidade. 

 

As isenções estabelecidas nos n.ºs 3 e 4 do artigo 6.º do presente Regulamento respeitam a 

isenções já estipuladas nos respetivos Regulamentos. Pelo que, a sua consagração no 

presente Regulamento objetiva a sistematização das isenções das taxas municipais num 

único documento, bem como o cumprimento do determinado no Regime das Taxas das 

Autarquias Locais, que exige que o regulamento que crie taxas municipais contenha, entre 

outros aspetos, as suas isenções. A isenção contida no citado n.º 3 visa contribuir para a 

captação de jovens para área do Município de Loures e a vertida no n.º 4 atribuir benefícios 

a pessoas singulares que, embutidas de um espírito de voluntariado e generosidade, 

desempenham uma missão pública.  

 

As isenções consagradas na alínea a) do n.º 1 do artigo 7.º do presente Regulamento 

respeitam a situações definidas no âmbito da estratégia local de habitação. Portanto, 

também aqui, a sua consagração no presente Regulamento objetiva a sistematização das 

isenções das taxas municipais num único documento, bem como o cumprimento do 

determinado no Regime das Taxas das Autarquias Locais, que exige que o regulamento que 

crie taxas municipais contenha, entre outros aspetos, as suas isenções. E as contempladas 

na alínea b) deste mesmo número têm como propósito o incentivo à recuperação e 

valorização do património municipal.  

   

Os benefícios previstos no n.º 2 do artigo 7.º do presente Regulamento visam promover as 

atividades económicas no concelho de Loures, bem como incentivar a fixação das sedes 

empresariais no concelho de Loures.  
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A redução estipulada no n.º 3 do artigo 7.º do presente Regulamento, à semelhança do já 

referido a propósito de isenções anteriores, respeita a situações já definidas aquando da 

deliberação municipal referente à definição das Áreas de Reabilitação Urbana. Pelo que, 

também aqui, a sua consagração no presente Regulamento objetiva a sistematização das 

isenções das taxas municipais num único documento, bem como o cumprimento do 

determinado no Regime das Taxas das Autarquias Locais, que exige que o regulamento que 

crie taxas municipais contenha, entre outros aspetos, as suas isenções. Esta redução visa, 

essencialmente, a recuperação e valorização dos imóveis no concelho de Loures.  

 

A isenção prevista no n.º 4 do artigo 7.º do presente Regulamento visa a desoneração 

referente a áreas que virão à posse do Município. 

 

Com a consagração da isenção do n.º 5 do artigo 7.º do presente Regulamento visa-se 

aliviar o dever dos proprietários de efetuarem obras de conservação, promovendo a 

realização deste tipo de obras, por forma a evitar a degradação do edificado no concelho de 

Loures.   

 

A isenção estabelecida no n.º 6 do artigo 7.º do presente Regulamento visa fomentar o 

aproveitamento agrícola de bens do domínio municipal que de outra forma não teriam 

qualquer uso útil, bem como contribuir para o sustento de populações com fracos 

rendimentos. 

 

A isenção constante no n.º 7 do artigo 7.º do presente Regulamento acautela as situações 

em que, por vontade alheia ao cidadão, este é obrigado a apresentar documentos 

autenticados, o que, muitas vezes, acarreta um custo elevado.   

 

As reduções previstas no artigo 8.º fundamentam-se no propósito de incentivar a legalização 

das edificações inseridas em áreas urbanas de génese ilegal. 

 

As isenções previstas no artigo 9.º do presente Regulamento visam, no âmbito da estratégia 

de intervenção e de revitalização urbana, transversal a vários domínios como o espaço 

público, o edificado e a economia, incrementar e dinamizar o espaço requalificado; bem 

como, incentivar a realização de obras particulares nas zonas requalificadas.  

 

 

 

  



Anexo III



02 Maio17

DP
RU

. D
IV

IS
ÃO

 D
E 

PL
AN

EA
ME

NT
O 

E 
RE

AB
IL

IT
AÇ

ÃO
 U

RB
AN

A
D

EP
A

R
TA

M
E

N
T

O
 D

E
 P

L
A

N
E

A
M

EN
TO

 E
 G

ES
TÃ

O
 U

R
B

A
N

ÍS
TI

C
A

Q
ta

.d
o

R
e
d

o
n

d
o

Q
ta

. 
d
o

C
o
ru

jin
h

o

Q
ta

.d
o

O
u
te

ir
o

Q
ta

. 
d
a

E
n

c
a

rn
a

ç
ã
o

Q
ta

. 
d
a

R
ib

e
ir

in
h

a

C
A

M
A

R
A

T
E

F
re

g
u

e
s

ia
 d

e
 S

a
c

a
v

é
m

e
 P

ri
o

r 
V

e
lh

o

F
re

g
u

e
s

ia
 d

e
 C

a
m

a
ra

te
,

U
n

h
o

s
 e

 A
p

e
la

ç
ã
o

-8
7

1
7

0
-8

6
7
7

0
-8

6
3
7

0
-8

5
9
7

0

-96230-95830-95430

0
60

12
0

18
0

24
0 m

ts

C
Â

M
A

R
A

 M
U

N
IC

IP
A

L
 D

E
 L

O
U

R
E

S

N

R
ev

it
al

iz
aç

ão
 d

o 
C

en
tr

o 
U

rb
an

o 
de

 C
a
m

ar
at

e

ZO
N

A
 D

E
 I
N

FL
U

Ê
N

C
IA

ZO
N

A
 D

E
 I

N
FL

U
ÊN

C
IA

 R
E

V
IT

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 C

EN
T

R
O

 U
R

B
A

N
O

 C
A

M
A

R
A

TE

Z
o

n
a

 d
e

 I
n

fl
u

ê
n

c
ia

L
im

it
e

 d
e

 F
re

g
u

e
s
ia

>
 F

on
te

 d
e 

da
do

s:
 

>
 E

sc
al

a:
 

>
 S

is
te

m
a 

de
 C

oo
rd

en
ad

as
:

>
 D

at
a 

da
 in

fo
rm

aç
ão

:
>

 E
nt

id
ad

e 
re

sp
on

sá
ve

l:

H
ay

fo
rd

-G
au

ss
, P

on
to

 C
en

tr
al

, D
at

um
 7

3

04
/2

01
7

D
iv

is
ão

 d
e 

Pl
an

ea
m

en
to

 e
 R

ea
bi

lit
aç

ão
 U

rb
an

a

>
 In

fo
rm

aç
ão

 d
e 

Re
fe

rê
nc

ia
:

Câ
m

ar
a 

M
un

ic
ip

al
 d

e 
Lo

ur
es

Ca
rto

gr
af

ia
 T

op
og

rá
fic

a 
à 

es
c.

 1
:1

00
00

H
om

ol
og

ad
a 

D
G

T 
20

08
-0

4-
02

, p
ro

ce
ss

o 
nº

 6
1

Pr
op

rie
da

de
: M

un
ic

ip
io

 d
e 

Lo
ur

es
,

Pr
od

uç
ão

: C
on

só
rc

io
 N

ív
el

/S
oc

ar
to

,

Si
st

em
a 

C
oo

rd
en

ad
as

: H
ay

fo
rd

-G
au

ss
, D

at
um

 7
3,

D
at

a 
da

 in
fo

rm
aç

ão
: A

br
il 

de
 2

00
5.

1:
48

30

peça gráfica Nº



01 Maio17

DP
RU

. D
IV

IS
ÃO

 D
E 

PL
AN

EA
ME

NT
O 

E 
RE

AB
IL

IT
AÇ

ÃO
 U

RB
AN

A
D

EP
A

R
TA

M
E

N
T

O
 D

E
 P

L
A

N
E

A
M

EN
TO

 E
 G

ES
TÃ

O
 U

R
B

A
N

ÍS
TI

C
A

E
N

2
5

0

E
N

8

P
a

rq
u
e

 d
a

C
id

a
d

e

A
8

F
re

g
u

e
s

ia
 d

e
 S

a
n

to
 A

n
tó

n
io

d
o

s
 C

a
v

a
le

ir
o

s
 e

 F
ri

e
la

s

F
re

g
u

e
s

ia

d
e

 L
o

u
re

s

-9
1
1
2

1
-9

0
7
2

1
-9

0
3
2

1
-8

9
9
2

1
-8

9
5
2

1
-8

9
1
2

1

-93521-93121-92721-92321

0
90

18
0

27
0

36
0 m

ts

C
Â

M
A

R
A

 M
U

N
IC

IP
A

L
 D

E
 L

O
U

R
E

S

N

R
ev

it
al

iz
aç

ão
 d

o 
C

en
tr

o 
U

rb
an

o 
de

 L
ou

re
s

ZO
N

A
 D

E
 I
N

FL
U

Ê
N

C
IA

ZO
N

A
 D

E
 I

N
FL

U
ÊN

C
IA

 R
E

V
IT

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 C

EN
T

R
O

 U
R

B
A

N
O

 L
O

U
R

E
S

Z
o

n
a

 d
e

 I
n

fl
u

ê
n

c
ia

L
im

it
e

 d
e

 F
re

g
u

e
s
ia

>
 F

on
te

 d
e 

da
do

s:
 

>
 E

sc
al

a:
 

>
 S

is
te

m
a 

de
 C

oo
rd

en
ad

as
:

>
 D

at
a 

da
 in

fo
rm

aç
ão

:
>

 E
nt

id
ad

e 
re

sp
on

sá
ve

l:

H
ay

fo
rd

-G
au

ss
, P

on
to

 C
en

tr
al

, D
at

um
 7

3

04
/2

01
7

D
iv

is
ão

 d
e 

Pl
an

ea
m

en
to

 e
 R

ea
bi

lit
aç

ão
 U

rb
an

a

>
 In

fo
rm

aç
ão

 d
e 

Re
fe

rê
nc

ia
:

Câ
m

ar
a 

M
un

ic
ip

al
 d

e 
Lo

ur
es

Ca
rto

gr
af

ia
 T

op
og

rá
fic

a 
à 

es
c.

 1
:1

00
00

H
om

ol
og

ad
a 

D
G

T 
20

08
-0

4-
02

, p
ro

ce
ss

o 
nº

 6
1

Pr
op

rie
da

de
: M

un
ic

ip
io

 d
e 

Lo
ur

es
,

Pr
od

uç
ão

: C
on

só
rc

io
 N

ív
el

/S
oc

ar
to

,

Si
st

em
a 

C
oo

rd
en

ad
as

: H
ay

fo
rd

-G
au

ss
, D

at
um

 7
3,

D
at

a 
da

 in
fo

rm
aç

ão
: A

br
il 

de
 2

00
5.

1:
70

00

peça gráfica Nº



04 Maio17

DP
RU

. D
IV

IS
ÃO

 D
E 

PL
AN

EA
ME

NT
O 

E 
RE

AB
IL

IT
AÇ

ÃO
 U

RB
AN

A
D

EP
A

R
TA

M
E

N
T

O
 D

E
 P

L
A

N
E

A
M

EN
TO

 E
 G

ES
TÃ

O
 U

R
B

A
N

ÍS
TI

C
A

M
O

S
C

A
V

ID
E

L
IS

B
O

A

F
re

g
u

e
s

ia
 d

e

M
o

s
c

a
v

id
e

 e
 P

o
rt

e
la

F
re

g
u

e
s

ia
 d

e
 S

a
c

a
v

é
m

e
 P

ri
o

r 
V

e
lh

o

-8
5

1
6

5
-8

4
7
6

5
-8

4
3
6

5
-8

3
9
6

5

-98824-98424-98024

0
60

12
0

18
0

24
0 m

ts

C
Â

M
A

R
A

 M
U

N
IC

IP
A

L
 D

E
 L

O
U

R
E

S

N

R
ev

it
al

iz
aç

ão
 d

o 
C

en
tr

o 
U

rb
an

o 
de

 M
os

ca
vi

de

ZO
N

A
 D

E
 I
N

FL
U

Ê
N

C
IA

ZO
N

A
 D

E
 I

N
FL

U
ÊN

C
IA

 R
E

V
IT

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 C

EN
T

R
O

 U
R

B
A

N
O

 M
O

S
C

A
V

ID
E

Z
o

n
a

 d
e

 I
n

fl
u

ê
n

c
ia

L
im

it
e

 d
e

 F
re

g
u

e
s
ia

L
im

it
e

 d
e

 C
o

n
c

e
lh

o

>
 F

on
te

 d
e 

da
do

s:
 

>
 E

sc
al

a:
 

>
 S

is
te

m
a 

de
 C

oo
rd

en
ad

as
:

>
 D

at
a 

da
 in

fo
rm

aç
ão

:
>

 E
nt

id
ad

e 
re

sp
on

sá
ve

l:

H
ay

fo
rd

-G
au

ss
, P

on
to

 C
en

tr
al

, D
at

um
 7

3

04
/2

01
7

D
iv

is
ão

 d
e 

Pl
an

ea
m

en
to

 e
 R

ea
bi

lit
aç

ão
 U

rb
an

a

>
 In

fo
rm

aç
ão

 d
e 

Re
fe

rê
nc

ia
:

Câ
m

ar
a 

M
un

ic
ip

al
 d

e 
Lo

ur
es

Ca
rto

gr
af

ia
 T

op
og

rá
fic

a 
à 

es
c.

 1
:1

00
00

H
om

ol
og

ad
a 

D
G

T 
20

08
-0

4-
02

, p
ro

ce
ss

o 
nº

 6
1

Pr
op

rie
da

de
: M

un
ic

ip
io

 d
e 

Lo
ur

es
,

Pr
od

uç
ão

: C
on

só
rc

io
 N

ív
el

/S
oc

ar
to

,

Si
st

em
a 

C
oo

rd
en

ad
as

: H
ay

fo
rd

-G
au

ss
, D

at
um

 7
3,

D
at

a 
da

 in
fo

rm
aç

ão
: A

br
il 

de
 2

00
5.

1:
50

00

peça gráfica Nº



03 Maio17

DP
RU

. D
IV

IS
ÃO

 D
E 

PL
AN

EA
ME

NT
O 

E 
RE

AB
IL

IT
AÇ

ÃO
 U

RB
AN

A
D

EP
A

R
TA

M
E

N
T

O
 D

E
 P

L
A

N
E

A
M

EN
TO

 E
 G

ES
TÃ

O
 U

R
B

A
N

ÍS
TI

C
A

Q
ta

. 
da

F
o

n
te

Q
ta

.d
e

S
. 

Jo
sé

A
1

E
N

1
0

E
N

 2
5

0

S
A

C
A

V
É

M

L
IS

B
O

A

F
re

g
u

e
s

ia
 d

e

M
o

s
c

a
v

id
e

 e
 P

o
rt

e
la

F
re

g
u

e
s

ia
 d

e
 S

a
c

a
v

é
m

e
 P

ri
o

r 
V

e
lh

o

F
re

g
u

e
s

ia
 d

e
 S

a
n

ta
 I
ri

a
 d

e
 A

z
o

ia
,

S
ã

o
 J

o
ã

o
 d

a
 T

a
lh

a
 e

 B
o

b
a

d
e

la

-8
5

39
2

-8
4

99
2

-8
4

59
2

-8
4

19
2

-97148-96748-96348

0
60

12
0

18
0

24
0 m

ts

C
Â

M
A

R
A

 M
U

N
IC

IP
A

L
 D

E
 L

O
U

R
E

S

N

R
ev

it
al

iz
aç

ão
 d

o 
C

en
tr

o 
U

rb
an

o 
de

 S
a
ca

vé
m

ZO
N

A
 D

E
 I
N

FL
U

Ê
N

C
IA

ZO
N

A
 D

E
 I

N
FL

U
ÊN

C
IA

 R
E

V
IT

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
 C

EN
T

R
O

 U
R

B
A

N
O

 S
A

C
A

V
É

M

Z
o

n
a

 d
e

 I
n

flu
ê

n
ci

a

L
im

it
e

 d
e

 F
re

g
u

e
si

a

L
im

it
e

 d
e

 C
o

n
c

e
lh

o

>
 F

on
te

 d
e 

da
do

s:
 

>
 E

sc
al

a:
 

>
 S

is
te

m
a 

de
 C

oo
rd

en
ad

as
:

>
 D

at
a 

da
 in

fo
rm

aç
ão

:
>

 E
nt

id
ad

e 
re

sp
on

sá
ve

l:

H
ay

fo
rd

-G
au

ss
, P

on
to

 C
en

tr
al

, D
at

um
 7

3

04
/2

01
7

D
iv

is
ão

 d
e 

Pl
an

ea
m

en
to

 e
 R

ea
bi

lit
aç

ão
 U

rb
an

a

>
 In

fo
rm

aç
ão

 d
e 

Re
fe

rê
nc

ia
:

Câ
m

ar
a 

M
un

ic
ip

al
 d

e 
Lo

ur
es

Ca
rto

gr
af

ia
 T

op
og

rá
fic

a 
à 

es
c.

 1
:1

00
00

H
om

ol
og

ad
a 

D
G

T 
20

08
-0

4-
02

, p
ro

ce
ss

o 
nº

 6
1

Pr
op

rie
da

de
: M

un
ic

ip
io

 d
e 

Lo
ur

es
,

Pr
od

uç
ão

: C
on

só
rc

io
 N

ív
el

/S
oc

ar
to

,

Si
st

em
a 

C
oo

rd
en

ad
as

: H
ay

fo
rd

-G
au

ss
, D

at
um

 7
3,

D
at

a 
da

 in
fo

rm
aç

ão
: A

br
il 

de
 2

00
5.

1:
50

00

peça gráfica Nº



0 

  



 

1 
 

Artigo 9º “isenções no âmbito da revitalização urbana” 

 

I – ESPLANADAS ABERTAS 

 

1. Utilização de toldos e guarda-sóis brancos e cadeira e mesa modelo mestre 

Gonçalo branca. 

  

 

                                              CADEIRA 
CADEIRA MODELO MESTRE GONÇALO  

 

 

 

 

                                                                                MESA 
MESA MODELO DA LINHA MESTRE GONÇALO       

 

 

 

 

 

 

       GUARDA SOL 
                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

2. Na instalação de esplanadas abertas devem ser respeitadas as seguintes condições: 

a. Não alterar a superfície do passeio onde a mesma é instalada; 

b. Não ocupar mais de 50% da largura do passeio onde é instalada, ou, no caso 

de não existirem passeios, não ocupar mais de 25% da largura do 

arruamento, sem prejuízo da livre circulação automóvel. 

 

3. Sempre que existam estabelecimentos em posição frontal no mesmo arruamento 

cujos exploradores pretendam instalar esplanadas abertas, proceder-se-á à divisão 

equitativa do espaço disponível. 

 

4. Nos casos em que se verifique que um dos requerentes é titular de “licenciamento", 

só será aplicável o disposto no número anterior após o seu termo. 
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5. Quando a instalação da esplanada aberta for efetuada em área contígua à fachada do 

estabelecimento, a ocupação transversal da esplanada não pode exceder a largura 

da fachada do respetivo estabelecimento. 

 
6. Os guarda-sóis, como componente de uma esplanada aberta, devem cumprir os 

seguintes requisitos: 

a. Ser instalados dentro da esplanada, não excedendo os seus limites;  

b. Ser instalados exclusivamente durante a época de funcionamento da 

esplanada; 

c. Ser fixados a uma base que garanta a segurança dos utilizadores, devendo 

ser facilmente amovíveis; 

d. Quando abertos, dispor de pé direito livre não inferior a 2 metros; 

e. Ser todos iguais e do tipo e cor acima referenciados. 

 

7. Os aquecedores verticais devem ser próprios para uso no exterior e respeitar as 

condições de segurança. 

 

8. Quando o desnível do pavimento ocupado pela esplanada aberta for superior a 5% de 

inclinação, é permitida a instalação de estrado como apoio à esplanada. 

 

9. Os estrados devem ser amovíveis e construídos de modo a salvaguardar as condições 

de segurança. 

 
10. Os estrados devem garantir a acessibilidade de pessoas com mobilidade 

condicionada, nos termos da legislação em vigor. 

 
11. Os estrados não podem exceder a cota máxima da soleira da porta do 

estabelecimento respetivo ou 0,25 metros de altura face ao pavimento. 

 
 

12. Na instalação de um estrado deve, ainda, respeitar-se uma distância igual ou 

superior:  

a. A 0,80 metros entre o guarda-vento e outros estabelecimentos, montras e 

acessos; 

b. A 2 metros entre o guarda-vento e outro mobiliário urbano. 

 

13. Na instalação de guarda-ventos devem ser respeitadas as seguintes condições: 

a. Não ocultar referências de interesse público, nem prejudicar a segurança, 

transitabilidade, salubridade, interesses de estabelecimentos contíguos, o 

livre acesso de pessoas e bens e a boa visibilidade local ou as árvores 

porventura existentes; 

b. Não obstruir o corredor de circulação de peões; 
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c. Não exceder 2 metros de altura contados a partir do solo; 

d. Não exceder o avanço da esplanada junto da qual está instalado; 

e. Garantir, no mínimo, 0,05 metros de distância do seu plano inferior ao 

pavimento, desde que não tenha ressaltos superiores a 0,02 metros; 

f. A parte opaca do guarda-vento, quando exista, não pode exceder 0,60 metros 

contados a partir do solo. 

 

14. Na instalação de um guarda-vento deve, ainda, respeitar-se uma distância igual ou 

superior: 

a. A 0,80 metros entre o guarda-vento e outros estabelecimentos, montras e 

acessos; 

b. A 2 metros entre o guarda-vento e outro mobiliário urbano. 

 

15. O perímetro da esplanada aberta só pode ser ocupado com guarda-ventos ou outras 

proteções no máximo até 50%. 

 

 

II – EXPOSITORES 
 

Quando se trate de um expositor de produtos alimentares deve observar-se uma altura 

mínima de 0,40 metros, contados a partir do plano inferior do expositor ao solo. 

 

 

III - PALAS 

AFIXAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 
 

 

40 

 

220 

 

 

 

Por forma a assegurar o respeito pelos imóveis e pela comunicação, a afixação de 

comunicação em palas deve respeitar uma cota de 2,20 metros do solo e uma dimensão de 

0,40 metros de altura.  
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IV - TOLDOS 

 

TOLDO 

 

40 

 

 

 

min. 220 

 
 

 

      variável 

 

 

1. A instalação do toldo e da respetiva sanefa devem respeitar as seguintes condições: 

a. Em passeio de largura superior a 2 metros, deve deixar livre um espaço igual 

ou superior a 0,80 metros em relação ao limite externo do passeio; 

b. Em passeio de largura inferior a 2 metros, deve deixar livre um espaço igual 

ou superior a 0,60 metros em relação ao limite externo do passeio; 

c. Distância ao pavimento igual ou superior a 2,20 metros, mas nunca acima do 

nível do teto do estabelecimento comercial a que pertença; 

d. Não exceder um avanço superior a 3 metros; 

e. Não exceder os limites laterais das instalações pertencentes ao respetivo 

estabelecimento; 

f. Não se sobrepor a cunhais, pilastras, cornijas, emolduramentos de vãos de 

portas e janelas e outros elementos com interesse arquitetónico ou 

decorativo; 

g. Ser rebatível; 

h. Ser de cor branca, utilizando, caso exista, tipografias próprias na badana dos 

toldos, evitando o excesso de cores; 

i. Proibida a sua utilização para pendurar ou afixar qualquer tipo de objetos. 

 

2. O titular é responsável pelo bom estado de conservação e limpeza do toldo e da 

respetiva sanefa. 

 

V – QUIOSQUE 

A localização e a estrutura dos quiosques devem ser enquadradas às normas e ao 

conceito definido para cada Centro Urbano e validadas pelo serviço responsável pelo 

projeto de Revitalização Urbana.  

  



 

 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 241/2020 
 
 

Prestação de Contas 
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Relatório de Gestão do ano 2019 
 



































































































































































































































































































































































































































































 

 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 242/2020 
 
 

1.ª Alteração Orçamental Modificativa 
 

ao Orçamento de 2020 e Opções do Plano 2020-2023 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA 
DOCUMENTOS PREVISIONAIS 

2020 































































































































































































































































 

 
 
 
 

DIPLOMAS LEGAIS 
 
 
 

Situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 

e doença COVID-19 
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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.º 12/2020

de 7 de maio

Sumário: Promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pan-
demia da doença COVID-19, procedendo à primeira alteração às Leis n.os 4-B/2020, de 
6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril.

Promove e garante a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID -19, 
procedendo à primeira alteração às Leis n.os 4 -B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, 
o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

A presente lei adota novas medidas no âmbito do regime excecional estabelecido pelas Leis 
n.os 4 -B/2020, de 6 de abril, e 6/2020, de 10 de abril, com vista a promover e garantir a capacidade 
de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID -19.

Artigo 2.º

Aditamento à Lei n.º 4 -B/2020, de 6 de abril

São aditados à Lei n.º 4 -B/2020, de 6 de abril, os artigos 3.º -A a 3.º -C, com a seguinte redação:

«Artigo 3.º -A

Fundo Social Municipal

Para os efeitos previstos na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, as 
despesas com equipamentos, bens e serviços de combate aos efeitos da pandemia da doença 
COVID -19, realizadas entre 12 de março e 30 de junho de 2020, são elegíveis para financiamento 
através do Fundo Social Municipal.

Artigo 3.º -B

Realização do capital social do Fundo de Apoio Municipal

1 — É facultada aos municípios uma moratória de 12 meses das prestações do capital a 
realizar em 2020 nos termos do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, conjugado 
com o n.º 5 do mesmo artigo.

2 — Ao reembolso do empréstimo garantido pelo Estado, por via da Direção -Geral do Tesouro 
e Finanças, nos termos do n.º 2 do artigo 19.º da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, é aplicada uma 
moratória de 12 meses nas prestações a vencer em 2020.

3 — As prestações de capital a realizar pelos municípios em 2020 são deduzidas do montante 
da remuneração prevista no n.º 5 do artigo 18.º da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, salvo mani-
festação de vontade em sentido contrário por parte do município.

Artigo 3.º -C

Amortização dos contratos de empréstimo

1 — É facultada aos municípios com empréstimos de assistência financeira a decorrer, nos 
termos dos artigos 45.º e 46.º da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, a possibilidade de beneficiarem 
de uma moratória de 12 meses na amortização do capital vincendo até ao final de 2020.
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2 — A aplicação do disposto no número anterior determina a distribuição do montante da 
moratória pelas prestações de capital remanescentes do empréstimo.»

Artigo 3.º

Alteração à Lei n.º 6/2020, de 10 de abril

Os artigos 3.º e 4.º da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 3.º

[...]

1 — Sem prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo 49.º, no n.º 2 do artigo 50.º e no n.º 4 do 
artigo 55.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, em situações excecionais, devidamente funda-
mentadas e diretamente relacionadas com despesas inadiáveis associadas ao combate à pandemia 
da doença COVID -19, as câmaras municipais e as juntas de freguesia, em termos idênticos aos 
dos municípios, quanto aos prazos de amortização, podem contrair empréstimos sem necessi-
dade de autorização pela assembleia municipal, pela assembleia de freguesia ou pelo plenário de 
cidadãos eleitores, sem prejuízo da sujeição a ratificação por estes órgãos assim que os mesmos 
possam reunir.

2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Artigo 4.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 — Excecionalmente, as juntas de freguesia, sem possibilidade de delegação no respetivo pre-

sidente, podem participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnera-
bilidade nos mesmos termos e condições referidas nos n.os 1 e 2, devendo tais atos ser comunicados 
ao presidente do órgão deliberativo, por meio eletrónico, no prazo de 48 horas após a sua prática.»

Artigo 4.º

Aditamento à Lei n.º 6/2020, de 10 de abril

São aditados à Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, os artigos 7.º -A a 7.º -F, com a seguinte redação:

«Artigo 7.º -A

Inscrição orçamental de nova despesa

A despesa com equipamentos, bens e serviços associados ao combate à pandemia da do-
ença COVID -19 incorrida pelas entidades do setor local, pode ser inscrita no respetivo orçamento 
através de uma alteração orçamental, aprovada pelo presidente do órgão executivo, sem prejuízo 
da sujeição a ratificação assim que o órgão deliberativo possa reunir.

Artigo 7.º -B

Informação ao órgão deliberativo

1 — Não obstante a possibilidade de não realização das sessões dos órgãos deliberativos, 
os deveres de prestação de informação escrita, previstos na alínea e) do n.º 2 do artigo 9.º e na 
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alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mantêm -se, devendo as 
respetivas informações ser remetidas para o órgão deliberativo para conhecimento, sendo a sua 
apreciação efetuada logo que o órgão em causa possa reunir.

2 — Na sessão do órgão deliberativo a realizar até 30 de junho é incluído um ponto na ordem de 
trabalhos para apreciação das informações relativas aos atos praticados ao abrigo da presente lei.

Artigo 7.º -C

Aprovação de contas consolidadas

Para os efeitos do n.º 2 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, no ano de 2020, 
os documentos de prestação de contas consolidadas respeitantes ao ano de 2019 são elaborados e 
aprovados, pelo órgão executivo, de modo a serem submetidos à apreciação do órgão deliberativo 
até ao mês de julho de 2020.

Artigo 7.º -D

Informação à Direção -Geral das Autarquias Locais

Os prazos para a prestação de informação à Direção -Geral das Autarquias Locais previstos 
no artigo 78.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que se tenham vencido durante a vigência do 
estado de emergência decretado pelo Presidente da República, são prorrogados até 60 dias úteis 
após a sua cessação, desde que compatíveis com a precedência de informação, caso em que 
passa a vigorar a data de 30 de julho.

Artigo 7.º -E

Reporte à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos

Os prazos para a prestação de reportes à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resí-
duos, que se tenham vencido durante a vigência do estado de emergência decretado pelo Presidente 
da República, são prorrogados até 60 dias úteis após a sua cessação, desde que compatíveis com 
a precedência de informação, caso em que passa a vigorar a data de 30 de julho.

Artigo 7.º -F

Dissolução das empresas locais

O exercício das empresas locais relativo ao ano de 2020, que tenha sido comprovadamente 
afetado pela situação de emergência decorrente da pandemia da doença COVID -19, não releva 
para a verificação das situações previstas no n.º 1 do artigo 62.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto, na sua redação atual.»

Artigo 5.º

Republicação

É republicada em anexo à presente lei, da qual faz parte integrante, a Lei n.º 6/2020, de 10 
de abril, com a redação introduzida pela presente lei.

Artigo 6.º

Produção de efeitos

A presente lei produz efeitos desde o dia 12 de março de 2020.
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Artigo 7.º

Vigência

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de junho 
de 2020.

Aprovada em 30 de abril de 2020.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Promulgada em 4 de maio de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 5 de maio de 2020.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

ANEXO

(a que se refere o artigo 5.º)

Republicação da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril

Artigo 1.º

Objeto

A presente lei estabelece um regime excecional com vista a promover a capacidade de res-
posta das autarquias locais no âmbito da pandemia da doença COVID -19.

Artigo 2.º

Isenções no âmbito do regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais

1 — O reconhecimento do direito à isenção previsto no n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, na sua redação atual, é da competência da câmara municipal, no estrito cumprimento das nor-
mas do regulamento referido no n.º 2 do mesmo artigo, salvo em situações excecionais devidamente fun-
damentadas e diretamente relacionadas com as medidas de combate à pandemia da doença COVID -19, 
nas quais se dispensa a necessidade de aprovação de regulamento pela assembleia municipal, não 
podendo nesses casos a isenção, total ou parcial, ter duração superior ao termo do ano civil em curso.

2 — O disposto no número anterior não abrange quaisquer impostos previstos na Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro, na sua redação atual.

3 — As isenções concedidas ao abrigo do n.º 1 devem ser comunicadas ao órgão deliberativo, 
por meio eletrónico, no prazo de 48 horas sobre a sua prática.

Artigo 3.º

Empréstimos de curto prazo

1 — Sem prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo 49.º, no n.º 2 do artigo 50.º e no n.º 4 do ar-
tigo 55.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, em situações excecionais, devidamente fundamen-
tadas e diretamente relacionadas com despesas inadiáveis associadas ao combate à pandemia da 
doença COVID -19, as câmaras municipais e as juntas de freguesia, em termos idênticos aos dos 
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municípios, quanto aos prazos de amortização, podem contrair empréstimos sem necessidade de au-
torização pela assembleia municipal, pela assembleia de freguesia ou pelo plenário de cidadãos elei-
tores, sem prejuízo da sujeição a ratificação por estes órgãos assim que os mesmos possam reunir.

2 — Os empréstimos contraídos ao abrigo do n.º 1 devem ser comunicados ao órgão delibe-
rativo, por meio eletrónico, no prazo de 48 horas sobre a sua prática.

Artigo 4.º

Apoios a pessoas em situação de vulnerabilidade

1 — Durante a vigência da presente lei, a competência para a prestação dos apoios a pessoas 
em situação de vulnerabilidade previstos na alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, naquele âmbito e quando estejam associados ao combate à pan-
demia da doença COVID -19, considera -se legalmente delegada no presidente da câmara municipal.

2 — Os apoios previstos no número anterior podem ser concedidos independentemente da 
existência de regulamento municipal ou de parceria com entidades competentes da administração 
central e com instituições particulares de solidariedade social.

3 — Os atos praticados ao abrigo do n.º 1 devem ser comunicados aos membros do órgão 
executivo e ao presidente do órgão deliberativo, por meio eletrónico, no prazo de 48 horas sobre 
a sua prática.

4 — Excecionalmente, as juntas de freguesia, sem possibilidade de delegação no respetivo pre-
sidente, podem participar na prestação de serviços e prestar apoio a pessoas em situação de vulnera-
bilidade nos mesmos termos e condições referidas nos n.os 1 e 2, devendo tais atos ser comunicados 
ao presidente do órgão deliberativo, por meio eletrónico, no prazo de 48 horas após a sua prática.

Artigo 5.º

Receita efetiva própria e fundos disponíveis

1 — Durante a vigência da presente lei, as entidades do subsetor da administração local não 
estão sujeitas a limitações na previsão da receita efetiva própria, prevista na subalínea iv) da alínea f) 
do artigo 3.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, para efeitos da determina-
ção dos seus fundos disponíveis, suspendendo -se a aplicação do artigo 8.º da Lei n.º 8/2012, de 
21 de fevereiro, na sua redação atual, e do n.º 2 do artigo 107.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março.

2 — Durante a vigência da presente lei, as entidades do subsetor da administração local, para 
efeitos de aferição de existência de fundos disponíveis, apenas consideram os compromissos cuja 
data de pagamento expectável ou definida esteja incluída na janela temporal de cálculo dos mes-
mos, em semelhança com o procedimento já existente para as despesas certas e permanentes e 
os empréstimos.

Artigo 6.º

Suspensão do prazo de utilização de empréstimos a médio e longo prazos

1 — O prazo de utilização do capital de empréstimos a médio e longo prazos, estabelecido no 
máximo de dois anos no n.º 10 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação 
atual, é suspenso durante a vigência da presente lei.

2 — Relativamente a novos empréstimos, a finalidade prevista no n.º 1 do artigo 51.º da Lei 
n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, é alargada para despesas destinadas ao 
combate aos efeitos da pandemia da doença COVID -19, sem necessidade de autorização pela 
assembleia municipal, sem prejuízo da sujeição a ratificação por este órgão assim que o mesmo 
possa reunir.

Artigo 7.º

Equilíbrio orçamental

No ano de 2020 é suspensa a aplicação do n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, na sua redação atual.



N.º 89 7 de maio de 2020 Pág. 9

Diário da República, 1.ª série

Artigo 7.º -A

Inscrição orçamental de nova despesa

A despesa com equipamentos, bens e serviços associados à doença COVID -19 incorrida 
pelas entidades do setor local, pode ser inscrita no respetivo orçamento através de uma alteração 
orçamental, aprovada pelo presidente do órgão executivo, sem prejuízo da sujeição a ratificação 
assim que o órgão deliberativo possa reunir.

Artigo 7.º -B

Informação ao órgão deliberativo

1 — Não obstante a possibilidade de não realização das sessões dos órgãos deliberativos, 
os deveres de prestação de informação escrita, previstos na alínea e) do n.º 2 do artigo 9.º e na 
alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, mantêm -se, devendo as 
respetivas informações ser remetidas para o órgão deliberativo para conhecimento, sendo a sua 
apreciação efetuada logo que o órgão em causa possa reunir.

2 — Na sessão do órgão deliberativo a realizar até 30 de junho é incluído um ponto na ordem de 
trabalhos para apreciação das informações relativas aos atos praticados ao abrigo da presente lei.

Artigo 7.º -C

Aprovação de contas consolidadas

Para os efeitos do n.º 2 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, no ano de 2020, 
os documentos de prestação de contas consolidadas respeitantes ao ano de 2019 são elaborados e 
aprovados, pelo órgão executivo, de modo a serem submetidos à apreciação do órgão deliberativo 
até ao mês de julho de 2020.

Artigo 7.º -D

Informação à Direção -Geral das Autarquias Locais

Os prazos para a prestação de informação à Direção -Geral das Autarquias Locais previstos 
no artigo 78.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que se tenham vencido durante a vigência do 
estado de emergência decretado pelo Presidente da República, são prorrogados até 60 dias úteis 
após a sua cessação, desde que compatíveis com a precedência de informação, caso em que 
passa a vigorar a data de 30 de julho.

Artigo 7.º -E

Reporte à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos

Os prazos para a prestação de reportes à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resí-
duos, que se tenham vencido durante a vigência do estado de emergência decretado pelo Presidente 
da República, são prorrogados até 60 dias úteis após a sua cessação, desde que compatíveis com 
a precedência de informação, caso em que passa a vigorar a data de 30 de julho.

Artigo 7.º -F

Dissolução das empresas locais

O exercício das empresas locais relativo ao ano de 2020, que tenha sido comprovadamente 
afetado pela situação de emergência decorrente da pandemia de COVID -19, não releva para a 
verificação das situações previstas no n.º 1 do artigo 62.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na 
sua redação atual.
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Artigo 8.º

Aceitação de doações

Durante o período de vigência da presente lei, compete à junta de freguesia aceitar doações 
de bens móveis destinados à execução de medidas excecionais e temporárias de prevenção, con-
tenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por SARS -CoV -2 e da doença COVID -19, 
bem como à resposta às respetivas consequências sociais.

Artigo 9.º

Produção de efeitos

A presente lei produz efeitos a dia 12 de março de 2020.

Artigo 10.º

Entrada em vigor e vigência

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 30 de junho 
de 2020.

113225164 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 22/2020

de 16 de maio

Sumário: Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19.

A situação epidemiológica em Portugal causada pela doença COVID -19 tem exigido do Go-
verno a aprovação de medidas extraordinárias com vista a prevenir a transmissão daquela doença.

A prioridade de prevenção da doença, contenção da pandemia e garantia da segurança dos 
portugueses, aliada ao levantamento gradual das suspensões e interdições decretados durante o 
período do estado de emergência, repercute -se agora num caminho de regresso gradual da ativi-
dade económica, mediante a avaliação do quadro epidemiológico, sanitário, social e económico, 
caminho este que se pretende implementar através de diversas e subsequentes fases.

Pelo Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, o Governo aprovou um conjunto de medidas 
excecionais e temporárias para resposta à emergência de saúde pública de âmbito internacional, 
declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, motivada pela infeção 
epidemiológica por SARS -CoV -2 e pela doença COVID -19.

Atendendo à evolução da situação epidemiológica verificada em Portugal, no passado dia 30 de 
abril, o Governo aprovou uma série de medidas com vista a iniciar o processo de desconfinamento 
das medidas que foram sendo adotadas para combater a COVID -19.

Para o efeito, foram estabelecidas três fases de desconfinamento: uma fase que se iniciou a 
30 de abril, uma fase subsequente, a iniciar -se após 18 de maio, e outra prevista para o final do 
mês de maio de 2020.

A calendarização adotada pretende possibilitar a avaliação da situação epidemiológica em 
Portugal e os efeitos que cada uma daquelas três fases apresenta, considerando sempre o impacto 
verificado na fase anterior naquela situação epidemiológica.

Atento o contexto excecional que se vive presentemente, as medidas excecionais que o Governo 
tem vindo a aprovar carecem de alterações e de aditamentos, em função dos novos temas que se 
vão identificando relativamente aos trabalhadores, às empresas, aos operadores económicos e aos 
cidadãos em geral, estando sujeitas a uma ponderação e reavaliação permanentes, em particular 
em face do calendário de desconfinamento e de retoma da atividade económica.

Assim, importa assegurar que sejam adotadas medidas que assegurem a continuidade de 
serviços essenciais, designadamente ao nível da realização de trabalho extraordinário ou suple-
mentar por parte dos trabalhadores de órgãos, organismos, serviços ou outras entidades públicas.

Torna -se também necessário estabelecer que as autoridades de transporte previstas na Lei 
n.º 52/2015, de 9 de junho, na sua redação atual, devem proceder à articulação com os respetivos 
operadores de transportes, no sentido de adequar a oferta à procura e às necessidades de trans-
porte, salvaguardando a continuidade do serviço público essencial e o cumprimento das regras de 
salvaguarda da saúde pública.

Relativamente aos beneficiários familiares de ADSE, fica estabelecido que, nos casos em que a 
validade do respetivo cartão expire a partir da data de entrada em vigor do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, 
de 13 de março, ou nos 15 dias imediatamente anteriores, o respetivo cartão é aceite até 30 de 
outubro de 2020 em determinadas circunstâncias.

O presente decreto -lei esclarece ainda a articulação entre o regime aplicável aos militares que 
optem pela prorrogação da duração do serviço efetivo em regime de contrato previsto no artigo 35.º -G 
do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, e o regime aplicável à presta-
ção pecuniária a que se refere o artigo 18.º do Regulamento de Incentivos à Prestação de Serviço 
Militar nos Diferentes Regimes de Contrato e no Regime de Voluntariado, aprovado em anexo ao 
Decreto -Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro.

Por outro lado, é estabelecido que, a partir de 18 de maio de 2020, verificadas determinadas 
regras, cessa a suspensão das atividades nas respostas sociais de creche, creche familiar e ama 
e centro de atividades ocupacionais.

Por fim, verifica -se igualmente a necessidade de, com vista à salvaguarda da suficiência na-
cional em matéria de instalações de eliminação de resíduos, serem suspensos, até 31 de dezembro 
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de 2020, os efeitos das autorizações emitidas ao abrigo do Decreto -Lei n.º 45/2008, de 11 de março, 
na sua redação atual, à exceção das situações em que os resíduos tenham já dado entrada no territó-
rio nacional, nos termos da lei e da regulamentação aplicáveis, devendo ainda a Autoridade Nacional 
dos Resíduos produzir um relatório detalhado que contenha alguns dados relativos a esta matéria.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei procede à décima primeira alteração ao 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.

Artigo 2.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março

Os artigos 6.º, 13.º -A, 13.º -B, 16.º e 35.º -G do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na 
sua redação atual, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 6.º

[...]

1 — Ficam suspensos os limites estabelecidos pelos n.os 2 e 3 do artigo 120.º e pelo n.º 1 do 
artigo 163.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, bem como os limites previstos nos n.os 1 a 3 do artigo 228.º 
do Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação 
atual, para a realização de trabalho extraordinário ou suplementar em todos os órgãos, organis-
mos, serviços e demais entidades do Ministério da Saúde, das forças e serviços de segurança, da 
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, do Hospital das Forças Armadas (HFAR), do 
Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF), do Instituto de Ação Social 
das Forças Armadas, I. P. (IASFA, I. P.), da Direção -Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 
(DGRSP), do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. (INMLCF, I. P.), da 
Autoridade para as Condições do Trabalho, do Instituto da Segurança Social, I. P., do Instituto de 
Informática, I. P., dos serviços essenciais das autarquias locais, bem como das instituições parti-
culares de solidariedade social, associações sem fins lucrativos, cooperativas e demais entidades 
da economia social que exerçam atividades essenciais da área social e da saúde, nomeadamente 
serviços de saúde, estruturas residenciais ou de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para 
populações vulneráveis, pessoas idosas e pessoas com deficiência.

2 — Para efeitos do número anterior, consideram -se serviços essenciais das autarquias locais 
aqueles que, sendo prestados diretamente ou através de entidades por si detidas, decorram da 
Lei n.º 23/96, de 26 de julho, na sua redação atual, bem como as atividades essenciais da área 
social e da saúde, nomeadamente de apoio domiciliário a populações vulneráveis, pessoas idosas 
e pessoas com deficiência.

3 — Até 30 de setembro de 2020, a contratação de trabalhadores para a constituição de vínculos 
de emprego a termo, pelo período de quatro meses, nos órgãos, organismos, serviços e demais 
entidades, incluindo o setor público empresarial do Ministério da Saúde, e suas renovações, por 
iguais períodos, são autorizadas por despacho do membro do Governo responsável pela área da 
saúde, com a faculdade de delegação, sendo dispensadas quaisquer formalidades.

4 — (Anterior n.º 3.)
5 — Os contratos a termo referidos no número anterior são renovados, por iguais períodos, 

pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e, consoante o caso, da defesa 
nacional ou da justiça.

6 — (Anterior n.º 5.)
7 — (Anterior n.º 6.)
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Artigo 13.º -A

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 — As autoridades de transporte, previstas na Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, na sua redação 

atual, devem proceder à articulação com os respetivos operadores de transportes, no sentido de 
adequar a oferta à procura e às necessidades de transporte, salvaguardando a continuidade do 
serviço público essencial e o cumprimento das regras de salvaguarda da saúde pública.

Artigo 13.º -B

[...]

1 — É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência nos espaços 
e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, nos serviços e edifícios de atendimento 
ao público e nos estabelecimentos de ensino e creches pelos funcionários docentes e não docentes 
e pelos alunos maiores de 10 anos.

2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 — É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras na utilização de transportes coletivos de 

passageiros pelos passageiros com idade igual ou superior a 10 anos.
4 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
7 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Artigo 16.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 — O cartão do cidadão, certidões e certificados emitidos pelos serviços de registos e da 

identificação civil, carta de condução, documentos e vistos relativos à permanência em território 
nacional, bem como as licenças e autorizações cuja validade expire a partir da data de entrada em 
vigor do presente decreto -lei ou nos 15 dias imediatamente anteriores são aceites, nos mesmos 
termos, até 30 de outubro de 2020.

3 — Os documentos referidos nos números anteriores continuam a ser aceites nos mesmos 
termos após 30 de outubro de 2020, desde que o seu titular faça prova de que já procedeu ao 
agendamento da respetiva renovação.

4 — O cartão de beneficiário familiar de ADSE cuja validade expire a partir da data de entrada 
em vigor do presente decreto -lei ou nos 15 dias imediatamente anteriores é aceite até 30 de ou-
tubro de 2020.

5 — O disposto no número anterior aplica -se independentemente da verificação das situações 
previstas no artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 118/83, de 25 de fevereiro, na sua redação atual, quando 
os beneficiários declarem que não conseguiram, em momento anterior, proceder à marcação dos 
atos médicos ou que estes foram desmarcados.

Artigo 35.º -G

[...]

1 — (Anterior corpo do artigo.)
2 — Os militares que optem pela prorrogação da duração do serviço efetivo em regime de 

contrato, nos termos do número anterior, não perdem o direito à prestação pecuniária a que 
se refere o n.º 1 do artigo 18.º do Regulamento de Incentivos à Prestação de Serviço Militar 
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nos Diferentes Regimes de Contrato e no Regime de Voluntariado, aprovado em anexo ao 
Decreto -Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro.

3 — Caso, durante o período correspondente à prorrogação excecional, se verifique alguma 
das situações previstas no n.º 2 do artigo 18.º do Regulamento de Incentivos à Prestação de Ser-
viço Militar nos Diferentes Regimes de Contrato e no Regime de Voluntariado, aprovado em anexo 
Decreto -Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro, a prestação pecuniária a que se refere o n.º 2 do mesmo 
artigo é limitada ao montante que seria devido à data da cessação do serviço efetivo em regime de 
contrato caso não tivesse havido prorrogação ao abrigo do n.º 1 do presente artigo.»

Artigo 3.º

Aditamento ao Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março

São aditados ao Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, os arti-
gos 25.º -D e 35.º -J, com a seguinte redação:

«Artigo 25.º -D

Reabertura de respostas sociais e extensão de proteção

1 — A partir de 18 de maio de 2020, cessa a suspensão das atividades nas respostas sociais 
de creche, creche familiar e ama, e centro de atividades ocupacionais, previstas nos n.os 1 e 2 do 
artigo 9.º, devendo ser observadas as regras de ocupação, permanência, distanciamento físico e 
de higiene determinadas pela Direção -Geral da Saúde.

2 — No período entre 18 e 31 de maio de 2020, aplica -se o disposto nos artigos 22.º, 23.º e 24.º 
caso as respostas sociais referidas no número anterior tenham reiniciado atividade e o trabalhador 
opte por manter em recolhimento domiciliário o filho ou outro dependente a cargo.

Artigo 35.º -J

Importação de resíduos destinados a eliminação

1 — Por motivo de força maior decorrente da necessidade de salvaguarda da suficiência nacio-
nal em matéria de instalações de eliminação de resíduos previstas nas alínea a) e b) do artigo 10.º 
do Decreto -Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, na sua redação atual, são suspensos até 31 de 
dezembro de 2020 os efeitos das autorizações emitidas ao abrigo do Decreto -Lei n.º 45/2008, de 
11 de março, na sua redação atual.

2 — O disposto no número anterior não se aplica às situações em que os resíduos tenham já 
dado entrada no território nacional, nos termos da lei e da regulamentação aplicáveis.

3 — Até 30 de novembro de 2020, a Autoridade Nacional dos Resíduos envia ao membro do 
Governo responsável pela área do ambiente um relatório detalhado que contenha os dados relativos 
aos volumes depositados, à capacidade das instalações referidas no n.º 1, bem como a avaliação 
das necessidades, com vista ao apuramento da autossuficiência nacional.»

Artigo 4.º

Republicação

É republicado, em anexo ao presente decreto -lei, do qual faz parte integrante, o Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, com a redação introduzida pelo presente decreto -lei.

Artigo 5.º

Produção de efeitos

O artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na redação introduzida pelo pre-
sente decreto -lei, produz efeitos a 13 março de 2020.
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Artigo 6.º

Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 15 de maio de 2020. — António Luís Santos 
da Costa — António Manuel Veiga dos Santos Mendonça Mendes — João Titterington Gomes 
Cravinho — Francisca Eugénia da Silva Dias Van Dunem — Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes 
Leitão — Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho — Marta Alexandra Fartura Braga 
Temido de Almeida Simões — João Pedro Soeiro de Matos Fernandes.

Promulgado em 15 de maio de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 15 de maio de 2020.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

ANEXO

(a que se refere o artigo 4.º)

Republicação do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março

CAPÍTULO I

Disposição geral

Artigo 1.º

Objeto e âmbito

1 — O presente decreto -lei estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à 
epidemia SARS -CoV -2.

2 — O disposto no presente decreto -lei aplica -se à prevenção, contenção, mitigação e tra-
tamento de infeção epidemiológica por COVID -19, bem como à reposição da normalidade em 
sequência da mesma.

3 — As medidas excecionais previstas no artigo 2.º são aplicáveis, com as necessárias adapta-
ções, às entidades adjudicantes previstas no artigo 2.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual.

CAPÍTULO II

Regime excecional de contratação pública e de autorização de despesa

Artigo 2.º

Regime excecional de contratação pública

1 — Para efeitos de escolha do procedimento de ajuste direto para a celebração de contratos 
de empreitada de obras públicas, de contratos de locação ou aquisição de bens móveis e de aqui-
sição de serviços, independentemente da natureza da entidade adjudicante, aplica -se o disposto na 
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alínea c) do n.º 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, na medida do estritamente necessário e por 
motivos de urgência imperiosa.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, no caso de se tratar de ajuste direto para a for-
mação de um contrato de aquisição ou locação de bens móveis e de aquisição de serviços cujo preço 
contratual não seja superior a € 20 000, é aplicável o disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 128.º do CCP.

3 — Aos procedimentos abrangidos pelo presente decreto -lei não se aplicam as limitações 
constantes dos n.os 2 a 5 do artigo 113.º do CCP, estando as mesmas igualmente isentas do dis-
posto no artigo 27.º -A do CCP.

4 — As adjudicações feitas ao abrigo do presente regime excecional são comunicadas pelas 
entidades adjudicantes aos membros do Governo responsáveis pela área das finanças e pela res-
petiva área setorial e publicitadas no portal dos contratos públicos, garantindo o cumprimento dos 
princípios da publicidade e transparência da contratação.

5 — Os contratos celebrados ao abrigo do presente regime excecional na sequência de ajuste di-
reto, independentemente da sua redução ou não a escrito, podem produzir todos os seus efeitos logo 
após a adjudicação, sem prejuízo da respetiva publicitação, nos termos do n.º 1 do artigo 127.º do CCP.

6 — Sempre que estiver em causa a garantia da disponibilização, por parte do operador eco-
nómico, dos bens e serviços a que se refere o presente artigo, pode a entidade adjudicante efetuar 
adiantamentos do preço com dispensa dos pressupostos previstos no artigo 292.º do CCP, e os 
atos e contratos decorrentes podem produzir imediatamente todos os seus efeitos.

7 — Fica, igualmente, dispensada de autorização prévia a exceção para a aquisição centra-
lizada de bens ou serviços abrangidos por um acordo -quadro para as entidades abrangidas pelo 
Sistema Nacional de Compras Públicas.

8 — Aos contratos celebrados ao abrigo do presente decreto -lei, aplica -se o disposto no n.º 5 
do artigo 45.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, na sua redação atual, podendo o contrato produzir 
todos os seus efeitos antes do visto ou da declaração de conformidade, designadamente quanto 
aos pagamentos a que derem causa.

9 — Os documentos de habilitação, previstos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 81.º do CCP, 
podem ser dispensados, inclusivamente para efeitos de efetuação de pagamentos, sem prejuízo 
da entidade adjudicante os poder pedir a qualquer momento.

10 — Independentemente do preço contratual, a prestação da caução pode não ser exigida.

Artigo 2.º -A

Regime excecional de ajuste direto simplificado

1 — Pode ser, excecionalmente, adotado, na medida do estritamente necessário e por motivos 
de urgência imperiosa, devidamente fundamentada, e independentemente do preço contratual e até 
ao limite do cabimento orçamental, o regime do procedimento de ajuste direto simplificado previsto 
no artigo 128.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, na sua redação atual, para a celebração de contratos cujo objeto consista na aquisição de 
equipamentos, bens e serviços necessários à prevenção, contenção, mitigação e tratamento de 
infeção por SARS -CoV -2 e da doença COVID -19, ou com estas relacionados, designadamente:

a) Equipamentos de proteção individual;
b) Bens necessários à realização de testes à COVID -19;
c) Equipamentos e material para unidades de cuidados intensivos;
d) Medicamentos, incluindo gases medicinais;
e) Outros dispositivos médicos;
f) Serviços de logística e transporte, incluindo aéreo, relacionados com as aquisições, a título 

oneroso ou gratuito, dos bens referidos nas alíneas anteriores, bem como com a sua distribuição a 
entidades sob tutela do membro do Governo responsável pela área da saúde ou a outras entidades 
públicas ou de interesse público às quais se destinem.

2 — Sem prejuízo do disposto na alínea f) do número anterior, o procedimento previsto no 
número anterior só pode ser promovido pela Direção -Geral da Saúde, pela Administração Central 
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do Sistema de Saúde, I. P., pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, I. P., e pela Serviços 
Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS, E. P. E.), relativamente a bens que se destinem 
a entidades sob tutela do membro do Governo responsável pela área da saúde.

3 — As circunstâncias invocadas para fundamentar a urgência imperiosa, nos termos do n.º 1, 
não podem, em caso algum, ser imputáveis à entidade adjudicante.

4 — É aplicável às aquisições previstas no presente artigo o disposto nos n.os 3 e 6 do artigo 
anterior, podendo haver pagamentos por conta de encomendas no mercado nacional ou interna-
cional, com dispensa de formalidades de importação.

5 — As adjudicações feitas ao abrigo do regime simplificado previsto no presente artigo são 
comunicadas pelas entidades adjudicantes aos membros do Governo responsáveis pelas áreas 
das finanças e da saúde e publicitadas no portal dos contratos públicos, incluindo a fundamentação 
para a adoção deste procedimento.

6 — Até 60 dias após o período de vigência do presente decreto -lei as entidades previstas no 
n.º 2 elaboram relatório conjunto, que é publicado no sítio eletrónico da SPMS, E. P. E., sobre todas 
as adjudicações e respetiva fundamentação e circunstancialismo, designadamente justificando a 
impossibilidade ou grave inconveniência do recurso a outro tipo de procedimento.

7 — O disposto no artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 10 -E/2020, de 24 de março, aplica -se às aqui-
sições efetuadas nos termos deste artigo.

Artigo 2.º -B

Regime excecional de agrupamento de entidades adjudicantes

1 — Pode ser, excecionalmente, adotado, na medida do estritamente necessário e por motivos 
de urgência imperiosa, devidamente fundamentada, independentemente do preço contratual e até 
ao limite do cabimento orçamental, o regime de agrupamento de entidades adjudicantes previsto 
no artigo 39.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, na sua redação atual, para a celebração de contratos cujo objeto consista na aquisição 
de espaço para difusão de ações de publicidade institucional no âmbito da pandemia COVID -19 
ou inerentes à mesma, junto de titulares de órgãos de comunicação social nacional, regional e 
local, por meio televisivo, radiofónico, impresso e/ou digital, nos termos dos artigos 8.º e 9.º da Lei 
n.º 95/2015, de 17 de agosto, na sua redação atual, com as seguintes especificidades:

a) A designação do representante do agrupamento para efeitos de condução do procedimento 
de formação do contrato a celebrar é definida por resolução do Conselho de Ministros;

b) As responsabilidades de cada uma das entidades adjudicantes membros do agrupamento, 
incluindo as financeiras e de realização da despesa são definidas por resolução do Conselho de 
Ministros;

c) Podem ser adotados procedimentos de aquisição de espaço de difusão através de ajuste 
direto, aplicando -se, com as devidas adaptações, o disposto nos artigos 2.º, 3.º e 4.º, bem como 
o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º da Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, na sua redação atual;

d) Todos os atos cuja competência seja atribuída por resolução do Conselho de Ministros 
ao órgão com competência para a decisão de contratar devem ser praticados isoladamente pelo 
representante do agrupamento;

e) A designação do representante do agrupamento para efeitos de execução do contrato é 
definida por resolução do Conselho de Ministros;

f) Independentemente do preço contratual, todos os poderes podem ser delegados e subde-
legados nos órgãos do representante do agrupamento para efeitos de formação do procedimento 
e para efeitos de execução do contrato.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, o preço global de aquisição de espaço de 
difusão de ações de publicidade institucional não pode ser superior a € 15 000 000, que inclui IVA 
à taxa legal em vigor, repartidos nos seguintes termos:

a) € 11 250 000 em aquisições a realizar a pessoas coletivas que detenham órgãos de comu-
nicação social de âmbito nacional;
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b) € 2 019 000 a detentores de órgãos de imprensa escrita de âmbito regional e/ou local;
c) € 1 731 000 a pessoas singulares ou coletivas que apenas detenham serviços de programas 

radiofónicos de âmbito regional e/ou local.

3 — O preço global e parcial de cada procedimento é satisfeito por verbas a inscrever no orça-
mento do representante do agrupamento, devendo o espaço adquirido ser distribuído pelas diversas 
entidades das áreas governativas, nos termos a definir por resolução do Conselho de Ministros.

4 — Para efeitos do disposto no número anterior, as entidades das áreas governativas que 
beneficiem do espaço de difusão adquirido procedem à transferência das verbas respetivas entre 
programas orçamentais para o representante do agrupamento, nos termos do artigo 3.º da Lei 
n.º 9 -A/2020, de 17 de abril.

5 — O espaço adquirido é o que, por motivos de urgência imperiosa, seja estritamente ne-
cessário e destina -se à realização de ações de publicidade institucional, no período de 18 meses, 
que versem sobre:

a) A situação da pandemia a nível de saúde pública e, entre outras, ações referentes a me-
didas preventivas e de contenção da transmissão do vírus, a boas práticas sociais e de higiene, a 
relatórios periódicos e a informação sobre os serviços públicos em causa;

b) As medidas legislativas aprovadas para contenção da pandemia, bem como os meios pú-
blicos ou sociais disponíveis para socorrer, acompanhar, informar ou fiscalizar;

c) As medidas legislativas aprovadas para equilíbrio da economia de âmbito transversal ou 
setorial, bem como os meios públicos ou sociais disponíveis para socorrer, acompanhar, informar 
ou fiscalizar;

d) As medidas legislativas aprovadas para retoma progressiva da vida e da economia em 
contexto pandémico e pós -pandémico, bem como os meios públicos ou sociais disponíveis para 
socorrer, acompanhar, informar ou fiscalizar;

e) As medidas acessórias na área da saúde, como sejam, nomeadamente, o apelo à vacinação 
e à utilização dos serviços de saúde primários e urgentes;

f) As medidas da área da educação destinadas a informar a comunidade educativa sobre os 
seus direitos e deveres, prazos, calendários, meios e recursos didáticos e auxiliares disponíveis, 
bem como os meios ao dispor para a sua execução;

g) Sensibilização para a prevenção contra os fogos florestais em ano de pandemia;
h) Causas sociais e humanitárias, como sejam, nomeadamente, a violência doméstica, contra 

idoso ou menor, partilha de responsabilidades domésticas e parentais, combate à discriminação, 
sensibilização para as doenças mentais e linhas e serviços de ajuda em tempo de pandemia;

i) A promoção da literacia mediática e divulgação de atividades culturais durante e após a 
pandemia;

j) Outras áreas e matérias que cumpram objetivos similares.

6 — A conceção, realização e produção de ações de publicidade institucional a difundir no es-
paço adquirido é da responsabilidade isolada de cada área governativa, aplicando -se, na respetiva 
contratualização e com as devidas adaptações, o disposto nos artigos 2.º, 3.º e 4.

Artigo 3.º

Regime excecional de autorização de despesa

1 — Aos procedimentos de contratação pública realizados ao abrigo do presente decreto -lei 
aplicam -se, a título excecional, as seguintes regras de autorização de despesa:

a) Os pedidos de autorização da tutela financeira e setorial, quando exigíveis por lei, consideram-
-se tacitamente deferidos, na ausência de pronúncia, logo que decorridas 24 horas após remessa, 
por via eletrónica, à respetiva entidade pública com competência para os autorizar;

b) Consideram -se fundamentadas as aquisições realizadas no âmbito do presente decreto -lei, 
para efeito dos pedidos de autorização referidos na alínea anterior;
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c) As despesas plurianuais que resultam do presente decreto -lei encontram -se tacitamente 
deferidas se, após apresentação do pedido de autorização através de portaria de extensão de en-
cargos junto do membro do Governo responsável pela área das finanças, sobre o mesmo não recair 
despacho de indeferimento no prazo de três dias, competindo ao membro do Governo responsável 
pela área setorial os normais procedimentos de publicação;

d) As alterações orçamentais que envolvam reforço, por contrapartida de outras rubricas de 
despesa efetiva, são autorizadas pelo membro do Governo responsável pela respetiva área setorial;

e) Nos casos devidamente justificados, quando seja necessária a descativação de verbas 
para o cumprimento dos objetivos estabelecidos no presente decreto -lei, a mesma considera -se 
tacitamente deferida logo que decorridos três dias após a apresentação do respetivo pedido.

2 — É aprovada por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finan-
ças e do respetivo setor de atividade a lista de bens e serviços elegíveis para efeitos da alínea c) 
do número anterior.

Artigo 4.º

Regimes excecionais de autorização administrativa

A decisão de contratar a aquisição de serviços cujo objeto seja a realização de estudos, parece-
res, projetos e serviços de consultoria, bem como quaisquer trabalhos especializados, não carecem 
das autorizações administrativas previstas na lei, sendo da competência do membro do Governo 
responsável pela área setorial.

CAPÍTULO III

Regime excecional em matéria de composição das juntas médicas, gestão
de recursos humanos e aquisição de serviços

Artigo 5.º

Regime excecional de composição das juntas médicas de avaliação
das incapacidades das pessoas com deficiência

1 — Cada Administração Regional de Saúde, I. P. (ARS, I. P.), assegura a criação de, pelo 
menos, uma junta médica de avaliação das incapacidades das pessoas com deficiência (JMAI) por 
agrupamento de centros de saúde ou unidade local de saúde.

2 — As JMAI são constituídas por médicos especialistas, integrando um presidente, dois 
vogais efetivos e dois suplentes, sendo o presidente substituído, nas suas faltas e impedimentos, 
pelo primeiro vogal efetivo.

3 — O presidente tem, preferencialmente, competência em avaliação do dano corporal ou 
comprovada participação em JMAI.

4 — Da avaliação de incapacidade efetuada pela JMAI cabe recurso para a Junta Mé-
dica de Recurso (JMR) da ARS, I. P., competente, a apresentar ao presidente do respetivo 
conselho diretivo.

5 — A JMR integra um presidente e dois vogais, selecionados de entre os membros das JMAI 
da região de saúde que não tenham participado na avaliação anterior, podendo um deles ser indi-
cado pelo recorrente.

6 — Em cada ARS, I. P., é criado, na dependência direta do conselho diretivo, um Núcleo 
de Coordenação Regional das JMAI (Núcleo), dedicado à sua criação, organização e funcio-
namento.

7 — O Núcleo é coordenado por um médico, preferencialmente com a competência em ava-
liação do dano corporal ou comprovada participação em JMAI, competindo -lhe presidir à JMR.

8 — As ARS, I. P., garantem o apoio logístico, administrativo e jurídico aos respetivos Núcleos.
9 — As ARS, I. P., e as Unidades Locais de Saúde, E. P. E., asseguram o apoio logístico e 

administrativo necessário ao funcionamento das JMAI.
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Artigo 6.º

Regime excecional em matéria de recursos humanos

1 — Ficam suspensos os limites estabelecidos pelos n.os 2 e 3 do artigo 120.º e pelo n.º 1 do 
artigo 163.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, bem como os limites previstos nos n.os 1 a 3 do artigo 228.º 
do Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação 
atual, para a realização de trabalho extraordinário ou suplementar em todos os órgãos, organis-
mos, serviços e demais entidades do Ministério da Saúde, das forças e serviços de segurança, da 
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, do Hospital das Forças Armadas (HFAR), do 
Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF), do Instituto de Ação Social 
das Forças Armadas, I. P. (IASFA, I. P.), da Direção -Geral de Reinserção e Serviços Prisionais 
(DGRSP), do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. (INMLCF, I. P.), da 
Autoridade para as Condições do Trabalho, do Instituto da Segurança Social, I. P., do Instituto de 
Informática, I. P., dos serviços essenciais das autarquias locais, bem como das instituições parti-
culares de solidariedade social, associações sem fins lucrativos, cooperativas e demais entidades 
da economia social que exerçam atividades essenciais da área social e da saúde, nomeadamente 
serviços de saúde, estruturas residenciais ou de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para 
populações vulneráveis, pessoas idosas e pessoas com deficiência.

2 — Para efeitos do número anterior, consideram -se serviços essenciais das autarquias locais 
aqueles que, sendo prestados diretamente ou através de entidades por si detidas, decorram da 
Lei n.º 23/96, de 26 de julho, na sua redação atual, bem como as atividades essenciais da área 
social e da saúde, nomeadamente de apoio domiciliário a populações vulneráveis, pessoas idosas 
e pessoas com deficiência.

3 — Até 30 de setembro de 2020, a contratação de trabalhadores para a constituição de 
vínculos de emprego a termo, pelo período de quatro meses, nos órgãos, organismos, serviços e 
demais entidades, incluindo o setor público empresarial do Ministério da Saúde, e suas renovações, 
por iguais períodos, é autorizada por despacho do membro do Governo responsável pela área da 
saúde, com a faculdade de delegação, sendo dispensadas quaisquer formalidades.

4 — O disposto no número anterior é aplicável, com as necessárias adaptações, à contrata-
ção de profissionais de saúde para a DGRSP, o INMLCF, I. P., o HFAR, o LMPQF e o IASFA, I. P.

5 — Os contratos a termo referidos no número anterior são renovados, por iguais períodos, 
pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e, consoante o caso, da defesa 
nacional ou da justiça.

6 — O disposto no artigo 22.º -A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 11/93, de 15 de janeiro, na sua redação atual, é aplicável a todos os profissionais 
em exercício de funções nos órgãos, organismos, serviços e demais entidades, incluindo o setor 
público empresarial, do Ministério da Saúde.

7 — O regime constante do Decreto -Lei n.º 89/2010, de 21 de julho, na sua redação atual, é apli-
cável sem sujeição aos limites de idade previstos no Estatuto da Aposentação, na sua redação atual.

Artigo 6.º -A

Dispensa de cobrança de taxas moderadoras no âmbito
do diagnóstico e tratamento da doença COVID -19

É dispensada a cobrança de taxas moderadoras aos beneficiários do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), tal como definidos nos n.os 1 e 2 da Base 21 da Lei de Bases da Saúde, aprovada 
pela Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, que, de acordo com referenciação do Centro de Contacto 
do SNS — SNS24, dos cuidados de saúde primários, de hospital do SNS ou unidade prestadora de 
cuidados de saúde, no âmbito do diagnóstico e tratamento da doença COVID -19, necessitem de:

a) Realizar teste laboratorial para despiste da doença;
b) Consultas, atendimentos urgentes e atos complementares prescritos no âmbito desta patologia.
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Artigo 7.º

Regime excecional em matéria de aquisição de serviços

A celebração de contratos de aquisição de serviços por parte dos órgãos, organismos, serviços 
e demais entidades, incluindo o setor público empresarial, do Ministério da Saúde, da DGRSP, do 
INMLCF, I. P., do HFAR, do LMPQF e do IASFA, I. P., é autorizada pelo dirigente máximo ou órgão 
máximo de gestão, sendo posteriormente comunicada aos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas da saúde, da justiça e da defesa nacional, respetivamente.

Artigo 8.º

Extensão do âmbito de aplicação do Decreto -Lei n.º 62/79, de 30 de março

É aplicável, com as necessárias adaptações, o regime previsto no artigo 9.º do Decreto -Lei 
n.º 62/79, de 30 de março, na sua redação atual, aos profissionais do setor da saúde diretamente 
envolvidos no diagnóstico e resposta laboratorial especializada, rápida e integrada, em situações 
de casos, surtos e outras emergências de saúde pública nas situações referentes à epidemia 
SARS -CoV -2 que possam constituir um risco para a saúde pública, tendo em vista assegurar a ca-
pacidade de resposta rápida e atempada a tais situações bem como a disponibilidade permanente 
dos trabalhadores.

CAPÍTULO IV

Suspensão de atividades letivas e não letivas

Artigo 9.º

Suspensão de atividades letivas e não letivas e formativas

1 — Ficam suspensas as atividades letivas e não letivas e formativas com presença de es-
tudantes em estabelecimentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e 
solidário de educação pré -escolar, básica, secundária e superior e em equipamentos sociais de 
apoio à primeira infância ou deficiência, bem como nos centros de formação de gestão direta ou 
participada da rede do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P.

2 — Ficam igualmente suspensas as atividades de apoio social desenvolvidas em centro de 
atividades ocupacionais, centro de dia e centro de atividades de tempos livres.

3 — A suspensão prevista nos números anteriores inicia -se no dia 16 de março de 2020 e é 
reavaliada no dia 9 de abril de 2020, podendo ser prorrogada após reavaliação.

4 — Os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede pública de ensino e os 
estabelecimentos particulares, cooperativos e do setor social e solidário com financiamento público 
adotam as medidas necessárias para a prestação de apoios alimentares a alunos beneficiários dos 
escalões A e B da ação social escolar e, sempre que necessário, as medidas de apoio aos alunos 
das unidades especializadas que foram integradas nos centros de apoio à aprendizagem e cuja 
permanência na escola seja considerada indispensável.

5 — Sem prejuízo da aplicação do disposto nos números anteriores aos equipamentos sociais 
da área da deficiência, designadamente das respostas de centros de atividades ocupacional e das 
equipas locais de intervenção precoce, estes equipamentos devem assegurar apoio alimentar aos 
seus utentes em situação de carência económica.

6 — Na formação profissional obrigatória ou certificada, nomeadamente a referente ao acesso e 
exercício profissionais, a atividade formativa presencial pode ser excecionalmente substituída por for-
mação à distância, quando tal for possível e estiverem reunidas condições para o efeito, com as devidas 
adaptações e flexibilização dos respetivos requisitos, mediante autorização da entidade competente.

7 — Ficam excecionadas do disposto no n.º 1 as respostas de lar residencial e residência 
autónoma.
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Artigo 10.º
Trabalhadores de serviços essenciais

1 — É identificado em cada agrupamento de escolas um estabelecimento de ensino e creches 
que promovam o acolhimento dos filhos ou outros dependentes a cargo dos profissionais de saúde, 
das forças e serviços de segurança e de socorro, incluindo os bombeiros voluntários, e das forças 
armadas, os trabalhadores dos serviços públicos essenciais e de instituições ou equipamentos sociais 
de apoio aos idosos como lares, centros de dia e outros similares, de gestão e manutenção de infraes-
truturas essenciais, bem como outros serviços essenciais, cuja mobilização para o serviço ou prontidão 
obste a que prestem assistência aos mesmos, na sequência da suspensão prevista no artigo anterior.

2 — As instituições da área da deficiência, com resposta de centro de atividades ocupacionais, 
sem prejuízo da suspensão das atividades dos mesmos, devem garantir apoio aos responsáveis 
pelos seus utentes que sejam trabalhadores de serviços considerados essenciais, nos termos 
identificados no número anterior.

3 — Os trabalhadores das atividades enunciadas no n.º 1 são mobilizados pela entidade em-
pregadora ou pela autoridade pública.

4 — São serviços essenciais, para efeitos do disposto no n.º 1, os definidos em portaria do 
membro do Governo responsável pela Presidência do Conselho de Ministros.

Artigo 11.º
Viagens de finalistas

1 — Fica interditada a realização de viagens de finalistas ou similares.
2 — As agências ou outras entidades organizadoras das viagens previstas no número anterior 

ficam obrigados ao reagendamento das mesmas, salvo acordo em contrário.

CAPÍTULO V

Limitação de acesso a espaços frequentados pelo público

Artigo 12.º
Restrições de acesso a estabelecimentos

1 — É suspenso o acesso ao público dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas que 
disponham de espaços destinados a dança ou onde habitualmente se dance.

2 — A afetação dos espaços acessíveis ao público dos demais estabelecimentos de restauração 
ou de bebidas e de estabelecimentos comerciais ou de serviços deve observar as regras de ocupação 
que vierem a ser definidas por portaria do membro do Governo responsável pela área da economia.

3 — Na portaria referida no número anterior podem ser estabelecidas restrições totais ou 
parciais da afetação dos espaços acessíveis ao público.

Artigo 13.º
Restrições de acesso a serviços e edifícios públicos

Pode ser limitado o acesso a serviços e a edifícios públicos mediante despacho do membro 
do Governo responsável pela área da Administração Pública e pela área a que o serviço ou edifício 
respeitam.

Artigo 13.º -A
Transportes

1 — As entidades públicas ou privadas responsáveis por transporte coletivo de passageiros 
devem assegurar, cumulativamente:

a) Lotação máxima de 2/3 da sua capacidade para o transporte terrestre, fluvial e marítimo;
b) A adequação do número máximo de passageiros transportados no transporte aéreo, impondo 

um valor limite de acordo com as recomendações sobre lotação máxima, a definir em portaria do 
membro do Governo responsável pela área dos transportes aéreos;
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c) A limpeza diária, a desinfeção semanal e a higienização mensal dos veículos, instalações e 
equipamentos utilizados pelos passageiros e outros utilizadores, de acordo com as recomendações 
das autoridades de saúde.

2 — No transporte em táxi e no transporte individual e remunerado de passageiros em veículos 
descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, os bancos dianteiros devem ser utilizados ape-
nas pelo motorista, não podendo a ocupação máxima dos veículos pelos passageiros ultrapassar 
as recomendações sobre lotação máxima, a definir em portaria dos membros do Governo respon-
sáveis pelas áreas dos transportes e do ambiente, devendo ainda ser acautelada a renovação do 
ar interior das viaturas e a limpeza das superfícies.

3 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, podem ser adotadas outras medidas 
adicionais que sejam adequadas e necessárias no sentido de preservar a saúde pública, designa-
damente a não disponibilização da venda de títulos de transporte a bordo, a instalação de separa-
ções físicas entre os condutores e os passageiros e a disponibilização de gel ou solução cutânea 
desinfetante.

4 — As autoridades de transporte, previstas na Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, na sua redação 
atual, devem proceder à articulação com os respetivos operadores de transportes, no sentido de 
adequar a oferta à procura e às necessidades de transporte, salvaguardando a continuidade do 
serviço público essencial e o cumprimento das regras de salvaguarda da saúde pública.

Artigo 13.º -B

Uso de máscaras e viseiras

1 — É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência nos espaços 
e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, nos serviços e edifícios de atendimento 
ao público e nos estabelecimentos de ensino e creches pelos funcionários docentes e não docentes 
e pelos alunos maiores de 10 anos.

2 — A obrigatoriedade referida no número anterior é dispensada quando, em função da natu-
reza das atividades, o seu uso seja impraticável.

3 — É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras na utilização de transportes coletivos de 
passageiros pelos passageiros com idade igual ou superior a 10 anos.

4 — Para efeitos do disposto no número anterior, a utilização de transportes coletivos de 
passageiros inicia -se nos termos do n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 28/2006, de 4 de julho, na sua 
redação atual.

5 — Incumbe às pessoas ou entidades, públicas ou privadas, que sejam responsáveis pelos 
respetivos espaços ou estabelecimentos, serviços e edifícios públicos ou meios de transporte, a 
promoção do cumprimento do disposto no presente artigo.

6 — Sem prejuízo do número seguinte, em caso de incumprimento, as pessoas ou entidades 
referidas no número anterior devem informar os utilizadores não portadores de máscara que não 
podem aceder, permanecer ou utilizar os espaços, estabelecimentos ou transportes coletivos de 
passageiros e informar as autoridades e forças de segurança desse facto caso os utilizadores 
insistam em não cumprir aquela obrigatoriedade.

7 — O incumprimento do disposto no n.º 3 constitui contraordenação, punida com coima de 
valor mínimo correspondente a € 120 e valor máximo de € 350.

Artigo 13.º -C

Controlo de temperatura corporal

1 — No atual contexto da doença COVID -19, e exclusivamente por motivos de proteção da 
saúde do próprio e de terceiros, podem ser realizadas medições de temperatura corporal a traba-
lhadores para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho.
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2 — O disposto no número anterior não prejudica o direito à proteção individual de dados, 
sendo expressamente proibido o registo da temperatura corporal associado à identidade da pessoa, 
salvo com expressa autorização da mesma.

3 — Caso haja medições de temperatura superiores à normal temperatura corporal, pode ser 
impedido o acesso dessa pessoa ao local de trabalho.

CAPÍTULO VI

Atos e diligências processuais e procedimentais

Artigo 14.º

Justo impedimento, justificação de faltas e adiamento de diligências
processuais e procedimentais

1 — A declaração emitida por autoridade de saúde a favor de sujeito processual, parte, seus 
representantes ou mandatários, que ateste a necessidade de um período de isolamento destes 
por eventual risco de contágio do COVID -19 considera -se, para todos os efeitos, fundamento para 
a alegação do justo impedimento à prática de atos processuais e procedimentais que devam ser 
praticados presencialmente no âmbito de processos, procedimentos, atos e diligências que corram 
os seus termos nos tribunais judiciais, tribunais administrativos e fiscais, tribunais arbitrais, Ministério 
Público, julgados de paz, entidades de resolução alternativa de litígios, cartórios notariais, conser-
vatórias, serviços e entidades administrativas, no âmbito de procedimentos contraordenacionais, 
respetivos atos e diligências e no âmbito de procedimentos, atos e diligências regulados pelo Código 
do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e demais 
legislação administrativa.

2 — A declaração referida no número anterior constitui, igualmente, fundamento de justificação 
de não comparecimento em qualquer diligência processual ou procedimental, bem como do seu 
adiamento, no âmbito dos processos e procedimentos referidos no número anterior.

3 — O disposto nos números anteriores é, com as devidas adaptações, aplicável aos demais 
intervenientes processuais ou procedimentais, ainda que meramente acidentais.

Artigo 15.º

Encerramento de instalações

1 — No caso de encerramento de instalações onde devam ser praticados atos processuais 
ou procedimentais no âmbito de processos e procedimentos referidos no n.º 1 do artigo anterior, 
ou de suspensão de atendimento presencial nessas instalações, por decisão de autoridade pública 
com fundamento no risco de contágio do COVID -19, considera -se suspenso o prazo para a prática 
do ato processual ou procedimental em causa a partir do dia do encerramento ou da suspensão 
do atendimento.

2 — A suspensão estabelecida no número anterior cessa com a declaração da autoridade 
pública de reabertura das instalações.

3 — O disposto no artigo anterior é aplicável aos cidadãos, sujeitos processuais, partes, seus 
representantes ou mandatários que residam ou trabalhem nos municípios em que se verifique o 
encerramento de instalações ou a suspensão do atendimento presencial, ainda que os atos e dili-
gências processuais ou procedimentais devam ser praticados em município diverso.

Artigo 15.º -A

Recolha de assinatura dos juízes participantes em tribunal coletivo

A assinatura dos outros juízes que, para além do relator, tenham intervindo em tribunal cole-
tivo, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 153.º do Código de Processo Civil, aprovado pela Lei 
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n.º 41/2013, de 26 de junho, na sua redação atual, pode ser substituída por declaração escrita do 
relator atestando o voto de conformidade dos juízes que não assinaram.

CAPÍTULO VII

Decurso de prazos

Artigo 16.º

Atendibilidade de documentos expirados

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as autoridades públicas aceitam, para todos 
os efeitos legais, a exibição de documentos suscetíveis de renovação cujo prazo de validade expire 
a partir da data de entrada em vigor do presente decreto -lei ou nos 15 dias imediatamente anteriores.

2 — O cartão do cidadão, certidões e certificados emitidos pelos serviços de registos e da 
identificação civil, carta de condução, documentos e vistos relativos à permanência em território 
nacional, bem como as licenças e autorizações cuja validade expire a partir da data de entrada em 
vigor do presente decreto -lei ou nos 15 dias imediatamente anteriores são aceites, nos mesmos 
termos, até 30 de outubro de 2020.

3 — Os documentos referidos nos números anteriores continuam a ser aceites nos mesmos 
termos após 30 de outubro de 2020, desde que o seu titular faça prova de que já procedeu ao 
agendamento da respetiva renovação.

4 — O cartão de beneficiário familiar de ADSE cuja validade expire a partir da data de entrada 
em vigor do presente decreto -lei ou nos 15 dias imediatamente anteriores é aceite até 30 de ou-
tubro de 2020.

5 — O disposto no número anterior aplica -se independentemente da verificação das situações 
previstas no artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 118/83, de 25 de fevereiro, na sua redação atual, quando 
os beneficiários declarem que não conseguiram, em momento anterior, proceder à marcação dos 
atos médicos ou que estes foram desmarcados.

Artigo 16.º -A

Força probatória das cópias digitalizadas e das fotocópias

1 — É reconhecida às cópias digitalizadas e às fotocópias dos atos e contratos a força proba-
tória dos respetivos originais, salvo se a pessoa a quem forem apresentadas requerer a exibição 
desse original.

2 — A assinatura das cópias digitalizadas dos atos e contratos por via manuscrita ou por via 
de assinatura eletrónica qualificada não afeta a validade dos mesmos, ainda que coexistam no 
mesmo ato ou contrato formas diferentes de assinatura.

Artigo 17.º

Suspensão e prorrogação de prazos

1 — (Revogado.)
2 — (Revogado.)
3 — Os trabalhos de gestão de combustível definidos nos n.os 2, 10 e 13 do artigo 15.º do 

Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, devem decorrer até 31 de maio.

Artigo 18.º

Prazos de realização de assembleias gerais

As assembleias gerais das sociedades comerciais, das associações ou das cooperativas que 
devam ter lugar por imposição legal ou estatutária, podem ser realizadas até 30 de junho de 2020.
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CAPÍTULO VIII

Medidas de proteção social na doença e na parentalidade

Artigo 19.º

Isolamento profilático

1 — É equiparada a doença a situação de isolamento profilático durante 14 dias dos traba-
lhadores por conta de outrem e dos trabalhadores independentes do regime geral de segurança 
social, motivado por situações de grave risco para a saúde pública decretado pelas entidades que 
exercem o poder de autoridade de saúde, no âmbito do exercício das competências previstas no 
artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, na sua redação atual.

2 — O reconhecimento do direito ao subsídio de doença não depende de verificação do prazo de 
garantia, do índice de profissionalidade e da certificação da incapacidade temporária para o trabalho.

3 — A atribuição do subsídio não está sujeita a período de espera.
4 — O valor do subsídio corresponde a 100 % da remuneração de referência.
5 — No caso de os beneficiários não apresentarem seis meses com registo de remunerações, 

a remuneração de referência é definida por R/(30 × n), em que R representa o total das remune-
rações registadas desde o início do período de referência até ao dia que antecede o isolamento 
profilático e n o número de meses a que as mesmas se reportam.

Artigo 20.º

Subsídio de doença

Nas situações de doença dos trabalhadores por conta de outrem e dos trabalhadores inde-
pendentes do regime geral de segurança social com doença causada pelo referido COVID -19, a 
atribuição do subsídio de doença não está sujeita a período de espera.

Artigo 21.º

Subsídios de assistência a filho e a neto

1 — Considera -se falta justificada a situação decorrente do acompanhamento de isolamento 
profilático durante 14 dias de filho ou outro dependente a cargo dos trabalhadores por conta de 
outrem do regime geral de segurança social, motivado por situações de grave risco para a saúde 
pública decretado pelas entidades que exercem o poder de autoridade de saúde, no âmbito do 
exercício das competências previstas no artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, na 
sua redação atual.

2 — Em caso de isolamento profilático, determinado nos termos do número anterior, de 
criança menor de 12 anos ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, a 
atribuição do subsídio para assistência a filho e do subsídio para assistência a neto não depende 
de prazo de garantia.

3 — No caso de os beneficiários não apresentarem seis meses com registo de remunerações, 
a remuneração de referência é definida por R/(30 × n), em que R representa o total das remune-
rações registadas desde o início do período de referência até ao dia que antecede o isolamento 
profilático e n o número de meses a que as mesmas se reportam.

4 — O número de dias de atribuição de um dos subsídios referidos no n.º 1 não releva para o 
cômputo do período máximo de atribuição em cada ano civil.

Artigo 22.º

Faltas do trabalhador

1 — Fora dos períodos de interrupções letivas fixados nos anexos II e IV ao Despacho 
n.º 5754 -A/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, 18 de junho de 2019, ou 
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definidos por cada escola ao abrigo da possibilidade inscrita no n.º 5 do artigo 4.º da Portaria 
n.º 181/2019, de 11 de junho, consideram -se justificadas, sem perda de direitos salvo quanto à 
retribuição, as faltas ao trabalho motivadas por assistência inadiável a filho ou outro dependente 
a cargo menor de 12 anos, ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, 
decorrentes de suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais em estabelecimento 
escolar ou equipamento social de apoio à primeira infância ou deficiência, quando determinado:

a) Por autoridade de saúde, no âmbito do exercício das competências previstas no artigo 5.º 
do Decreto -Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, na sua redação atual;

b) Pelo Governo.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, o trabalhador comunica a ausência nos 
termos do artigo 253.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, 
na sua redação atual.

Artigo 23.º

Apoio excecional à família para trabalhadores por conta de outrem

1 — Nas situações referidas no artigo anterior, o trabalhador por conta de outrem tem direito 
a receber um apoio excecional mensal, ou proporcional, correspondente a dois terços da sua 
remuneração base, pago em partes iguais pela entidade empregadora e pela segurança social.

2 — O apoio a que se refere o número anterior tem por limite mínimo uma remuneração mínima 
mensal garantida (RMMG) e por limite máximo três RMMG.

3 — O apoio a que se refere o presente artigo é deferido de forma automática após requeri-
mento da entidade empregadora, desde que não existam outras formas de prestação da atividade, 
nomeadamente por teletrabalho.

4 — A parcela da segurança social é entregue à entidade empregadora que procede ao pa-
gamento da totalidade do apoio ao trabalhador.

5 — Salvo o disposto no n.º 7, sobre o apoio incide a quotização do trabalhador e 50 % da 
contribuição social da entidade empregadora, devendo o mesmo ser objeto de declaração de re-
munerações autónoma.

6 — Os apoios previstos no presente artigo e no artigo seguinte não podem ser percebidos 
simultaneamente por ambos os progenitores e só são percebidos uma vez, independentemente 
do número de filhos ou dependentes a cargo.

7 — Quando a entidade empregadora revista natureza pública, com exceção do setor em-
presarial do Estado, o apoio previsto no presente artigo é assegurado integralmente pela mesma.

8 — Para os trabalhadores do serviço doméstico, o valor do apoio corresponde a dois terços 
da remuneração registada no mês de janeiro de 2020, com os limites previstos no n.º 2, sendo pago 
um terço pela segurança social, mantendo as entidades empregadoras a obrigação de:

a) Pagamento de um terço da remuneração;
b) Declaração dos tempos de trabalho e da remuneração normalmente declarada relativa ao 

trabalhador, independentemente da suspensão parcial do seu efetivo pagamento; e
c) Pagamento das correspondentes contribuições e quotizações.

9 — O apoio previsto no presente artigo não é cumulável com os apoios previstos no Decreto-
-Lei n.º 10 -G/2020, de 26 de março.

Artigo 24.º

Apoio excecional à família para trabalhadores independentes

1 — Nas situações análogas às do n.º 1 do artigo 22.º, caso o trabalhador independente sujeito 
ao cumprimento da obrigação contributiva em pelo menos 3 meses consecutivos há pelo menos 
12 meses, não possa prosseguir a sua atividade, tem direito a um apoio excecional mensal, ou 
proporcional.
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2 — O valor do apoio é correspondente a um terço da base de incidência contributiva mensua-
lizada referente ao primeiro trimestre de 2020.

3 — O apoio a que se refere os números anteriores tem por limite mínimo 1 indexante de 
apoios sociais (IAS) e máximo de 2 1/2 IAS, não podendo, em qualquer caso, exceder o montante 
da remuneração registada como base de incidência contributiva.

4 — O apoio é objeto de declaração trimestral de rendimentos, estando sujeito à correspon-
dente contribuição social.

5 — O apoio a que se refere o presente artigo é atribuído de forma automática após requeri-
mento do trabalhador independente, desde que não existam outras formas de prestação da atividade, 
nomeadamente por teletrabalho.

6 — Os apoios previstos no presente artigo e no artigo anterior não podem ser percebidos 
simultaneamente por ambos os progenitores e só são percebidos uma vez, independentemente 
do número de filhos ou dependentes a cargo.

7 — O apoio previsto no presente artigo não é cumulável com os apoios previstos no Decreto-
-Lei n.º 10 -G/2020, de 26 de março.

Artigo 25.º

Trabalhadores do regime de proteção social convergente

Aos trabalhadores do regime de proteção social convergente aplicam -se, com as necessárias 
adaptações, as regras previstas no presente capítulo.

Artigo 25.º -A

Regime excecional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos

1 — 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 doentes cardio-
vasculares, os portadores de doença respiratória crónica, os doentes oncológicos e os portadores 
de insuficiência renal, podem justificar a falta ao trabalho mediante declaração médica, desde que 
não possam desempenhar a sua atividade em regime de teletrabalho ou através de outras formas 
de prestação de atividade.

2 — A declaração médica referida no número anterior deve atestar a condição de saúde do 
trabalhador que justifica a sua especial proteção.

3 — O regime previsto no presente artigo não é aplicável aos trabalhadores dos serviços 
essenciais previstos no n.º 1 do artigo 10.º

Artigo 25.º -B

Regime excecional de atividades de apoio social

1 — Durante a situação de calamidade, podem ser utilizados os equipamentos sociais que 
estejam 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 a 30 de setembro de 2020, 
após a 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.
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4 — Durante a situação de calamidade pode haver lugar a alteração transitória da utilização do es-
paço do edificado, relativamente ao atualmente estabelecido, quer nos equipamentos 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 25.º -C

Manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial

1 — As empresas com estabelecimentos cujas atividades tenham sido objeto de levantamento 
de restrição de encerramento após o termo do estado de emergência ou de restrição imposta por 
determinação legislativa ou administrativa, nos termos previstos no Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 
13 de março, na sua redação atual, ou ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela 
Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, assim como da Lei de Bases da Saúde, apro-
vada pela Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, continuam, a partir desse momento, a poder aceder 
ao mecanismo de lay off simplificado, previsto no Decreto -Lei n.º 10 -G/2020, de 26 de março, na 
sua redação atual, desde que retomem a atividade no prazo de oito dias.

2 — O incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da empresa 
previsto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 10 -G/2020, de 26 de março, na sua redação 
atual, é regulamentado por portaria do membro do Governo responsável pela área do trabalho, 
designadamente no que respeita aos procedimentos, condições e termos de acesso.

3 — Para efeitos de incumprimento e restituição do apoio extraordinário à manutenção de 
contrato de trabalho em empresa em situação de crise empresarial, previsto no artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 10 -G/2020, de 26 de março, na sua redação atual, não é aplicável a alínea e) do n.º 1 do 
artigo 303.º do Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na 
sua redação atual, na parte referente às renovações de contratos.

Artigo 25.º -D

Reabertura de respostas sociais e extensão de proteção

1 — A partir de 18 de maio de 2020, cessa a suspensão das atividades nas respostas sociais 
de creche, creche familiar e ama, e centro de atividades ocupacionais, previstas nos n.os 1 e 2 do 
artigo 9.º, devendo ser observadas as regras de ocupação, permanência, distanciamento físico e 
de higiene determinadas pela Direção -Geral da Saúde.

2 — No período entre 18 e 31 de maio de 2020, aplica -se o disposto nos artigos 22.º, 23.º e 24.º 
caso as respostas sociais referidas no número anterior tenham reiniciado atividade e o trabalhador 
opte por manter em recolhimento domiciliário o filho ou outro dependente a cargo.

CAPÍTULO IX

Medidas de apoio aos trabalhadores independentes

Artigo 26.º

Apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente

1 — O apoio extraordinário à redução da atividade económica reveste a forma de um apoio 
financeiro aos trabalhadores abrangidos exclusivamente pelo regime dos trabalhadores indepen-
dentes e que não sejam pensionistas, sujeitos ao cumprimento da obrigação contributiva em pelo 
menos 3 meses seguidos ou 6 meses interpolados há pelo menos 12 meses:

a) Em situação comprovada de paragem total da sua atividade ou da atividade do respetivo 
setor, em consequência da pandemia da doença COVID -19; ou
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b) Mediante declaração do próprio conjuntamente com certidão de contabilista certificado 
que o ateste, em situação de quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação no 
período de 30 dias anterior ao do pedido junto dos serviços competentes da segurança social, com 
referência à média mensal dos dois meses anteriores a esse período, ou face ao período homólogo 
do ano anterior ou, ainda, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média 
desse período.

2 — As circunstâncias referidas no número anterior e no n.º 6 são atestadas mediante de-
claração do próprio, sob compromisso de honra, e, no caso de trabalhadores independentes no 
regime de contabilidade organizada, bem como dos gerentes ou equiparados de entidades com 
contabilidade organizada, de certificação do contabilista certificado.

3 — Durante o período de aplicação desta medida, o trabalhador independente tem direito a 
um apoio financeiro com duração de um mês, prorrogável mensalmente, até um máximo de seis 
meses, correspondente:

a) Ao valor da remuneração registada como base de incidência contributiva, com o limite 
máximo do valor de 1 IAS, nas situações em que o valor da remuneração registada como base de 
incidência é inferior a 1,5 IAS;

b) A dois terços do valor da remuneração registada como base de incidência contributiva, 
com o limite máximo do valor da RMMG, nas situações em que o valor da remuneração registada 
é superior ou igual a 1,5 IAS.

4 — O apoio financeiro é pago a partir do mês seguinte ao da apresentação do requerimento.
5 — Enquanto se mantiver o pagamento do apoio extraordinário, o trabalhador independente 

mantém a obrigação da declaração trimestral quando sujeito a esta obrigação.
6 — O apoio previsto no presente artigo é concedido, com as necessárias adaptações, aos 

gerentes de sociedades por quotas e membros de órgãos estatutários de fundações, associações 
ou cooperativas com funções equivalentes àquelas, que estejam exclusivamente abrangidos pelo 
regime geral de segurança social nessa qualidade e desenvolvam essa atividade numa única enti-
dade que tenha tido no ano anterior faturação comunicada através do E -fatura inferior a € 80 000.

7 — O apoio previsto no presente artigo não é cumulável com os apoios previstos no 
capítulo anterior, nem confere o direito à isenção do pagamento de contribuições à segu-
rança social.

8 — Nas situações previstas na alínea b) do n.º 1, o valor do apoio financeiro referido no n.º 3 
é multiplicado pela respetiva quebra de faturação, expressa em termos percentuais.

9 — Para os efeitos do número anterior, a quebra de faturação é declarada nos termos da 
alínea b) do n.º 1 e é sujeita a posterior verificação pela segurança social, no prazo de um ano a 
contar da atribuição do apoio, com base em informação solicitada à Autoridade Tributária e Adua-
neira, dando lugar à eventual restituição das quantias indevidamente recebidas.

10 — Para efeitos do disposto no n.º 6, quando a comunicação dos elementos das faturas 
através do E -fatura não reflita a totalidade das operações praticadas sujeitas a IVA, ainda que 
isentas, relativas a transmissão de bens e prestações de serviços, referentes ao período em aná-
lise, a aferição dos limites aí previstos é efetuada por via declarativa, com referência ao volume de 
negócios, com a respetiva certificação por contabilista certificado, e sujeito a posterior verificação 
pela segurança social, no prazo de um ano a contar da atribuição do apoio, com base em informa-
ção solicitada à Autoridade Tributária e Aduaneira, dando lugar à eventual restituição das quantias 
indevidamente recebidas.

11 — O apoio previsto no presente artigo tem como limite mínimo o valor correspondente a 
50 % do valor do IAS.

12 — O apoio previsto no presente artigo pode ser prorrogado tendo por base qualquer das 
condições previstas no n.º 1.

13 — Os apoios concedidos ao abrigo do presente artigo dependem da retoma da atividade 
no prazo de oito dias, caso a mesma tenha estado suspensa ou encerrada nos termos da alínea a) 
do n.º 1.
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Artigo 27.º

Diferimento do pagamento de contribuições

1 — Os trabalhadores independentes abrangidos pelo apoio financeiro referido no artigo an-
terior têm direito ao diferimento do pagamento de contribuições devidas nos meses em que esteja 
a ser pago o apoio financeiro extraordinário.

2 — Nas situações previstas no n.º 6 do artigo anterior, o diferimento do pagamento de contri-
buições é aplicável à entidade empregadora nos estritos termos dos artigos 3.º e 4.º do Decreto -Lei 
n.º 10 -F/2020, de 26 de março, na sua redação atual.

Artigo 28.º

Pagamento diferido das contribuições

1 — O pagamento das contribuições devidas relativas ao período de diferimento deve ser efe-
tuado a partir do segundo mês posterior ao da cessação do apoio e pode ser efetuado num prazo 
máximo de 12 meses, em prestações mensais e iguais.

2 — Aos acordos prestacionais previstos no presente artigo é aplicável o artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 213/2012, de 25 de setembro, na sua redação atual.

Artigo 28.º -A

Medida extraordinária de incentivo à atividade profissional

1 — A medida extraordinária de incentivo à atividade profissional reveste a forma de apoio 
financeiro aos trabalhadores que em março de 2020 se encontravam exclusivamente abrangidos 
pelo regime dos trabalhadores independentes, estando numa das condições previstas nas alíneas a) 
ou b) do n.º 1 do artigo 26.º, e que:

a) Tenham iniciado atividade há mais de 12 meses e não preencham as condições referidas 
no corpo do n.º 1 do artigo 26.º; ou

b) Tenham iniciado atividade há menos de 12 meses; ou
c) Estejam isentos do pagamento de contribuições por força do disposto na alínea d) do n.º 1 

do artigo 157.º do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, 
aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, na sua redação atual (CRCSPSS).

2 — Durante o período de aplicação desta medida, o trabalhador independente tem direito a 
um apoio financeiro com duração de um mês, prorrogável mensalmente até um máximo de três 
meses, correspondente ao valor calculado nos termos do n.º 1 do artigo 162.º do CRCSPSS, com 
base na média da faturação comunicada para efeitos fiscais entre 1 de março de 2019 e 29 de 
fevereiro de 2020, com a ponderação prevista n.º 8 do artigo 26.º do presente decreto -lei, tendo 
como limite máximo metade do valor do IAS e mínimo correspondente ao menor valor de base de 
incidência contributiva mínima.

3 — O pedido de concessão do apoio determina, a partir do mês seguinte ao da cessação do 
apoio, a produção de efeitos do enquadramento no regime dos trabalhadores independentes ou a 
cessação da isenção.

4 — O valor da média da faturação determinante do cálculo do apoio é transmitido pela Auto-
ridade Tributária e Aduaneira à segurança social.

Artigo 28.º -B

Enquadramento de situações de desproteção social

1 — A medida de enquadramento de situações de desproteção social reveste a forma de 
apoio financeiro às pessoas que não se encontrem obrigatoriamente abrangidas por um regime 
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de segurança social, nacional ou estrangeiro, e que declarem o início ou reinício de atividade 
independente junto da administração fiscal.

2 — A atribuição do apoio está sujeita à produção de efeitos do enquadramento no regime de 
segurança social dos trabalhadores independentes e implica a manutenção do exercício de atividade 
por um período mínimo de 24 meses após a cessação do pagamento da prestação.

3 — A atribuição do apoio está sujeita a condição de recursos nos termos previstos na Lei 
n.º 13/2003, de 21 de maio, na sua redação atual.

4 — O apoio é devido a partir da data de apresentação do requerimento e é atribuído por um 
período máximo de dois meses.

5 — O montante da prestação a atribuir corresponde a metade do montante do IAS.
6 — A atribuição da prestação obriga o trabalhador à declaração de início ou reinício de 

atividade independente junto da administração fiscal, a produção de efeitos do correspondente 
enquadramento no regime de segurança social dos trabalhadores independentes e da ma-
nutenção do exercício de atividade por um período mínimo de 24 meses após a cessação do 
pagamento da prestação.

7 — A declaração de cessação de atividade antes de terminado o período identificado no 
número anterior determina a restituição dos valores das prestações pagas

CAPÍTULO X

Formas alternativas de trabalho

Artigo 29.º

Teletrabalho

1 — Durante a vigência do presente decreto -lei, o regime de prestação subordinada de teletra-
balho pode ser determinado unilateralmente pelo empregador ou requerida pelo trabalhador, sem 
necessidade de acordo das partes, desde que compatível com as funções exercidas.

2 — O disposto no número anterior não é aplicável aos trabalhadores abrangidos pelo artigo 10.º

Artigo 30.º

Regime excecional de funcionamento de júris nos sistemas do ensino superior, ciência e tecnologia

1 — As reuniões do júri de concursos previstas nos estatutos da carreira docente do 
ensino superior e da carreira de investigação científica podem ser realizadas, em todas 
as fases do procedimento, por videoconferência, desde que haja condições técnicas para 
o efeito.

2 — As reuniões do júri de provas para atribuição do título académico de agregado e de título 
de especialista podem ser realizadas por videoconferência, desde que haja condições técnicas 
para o efeito.

3 — Na prestação de provas a que alude o número anterior, pode ser autorizada a participa-
ção de vogais do júri por videoconferência, desde que haja condições técnicas para a sua plena 
participação nos trabalhos.

Artigo 30.º -A

Acolhimento de vítimas de violência doméstica

O período de acolhimento de vítimas de violência doméstica cuja prorrogação, prevista 
nos artigos 28.º e 39.º do Decreto Regulamentar n.º 2/2018, de 24 de janeiro, devesse ter-
minar antes de 15 de julho de 2020 considera -se automática e excecionalmente prorrogado 
até esta data.
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CAPÍTULO XI

Disposições complementares e finais

Artigo 31.º

Voluntariado

Podem ser promovidas ações de voluntariado para assegurar as funções que não consigam 
ser garantidas de outra forma, nos termos do regime geral.

Artigo 32.º

Regime excecional de dispensa de serviço

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 adaptações, 
aos bombeiros voluntários comprovadamente chamados pelo respetivo corpo de bombeiros para 
prestar socorro ou transporte no âmbito da situação epidémica de COVID -19.

Artigo 32.º -A

Marcação de férias

A aprovação e afixação do mapa de férias até ao dia 15 de abril, nos termos do n.º 9 do ar-
tigo 241.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação 
atual, e por remissão da alínea i) do n.º 1 do artigo 4.º, do n.º 1 do artigo 122.º e do artigo 126.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, respetivamente, pode ter lugar até 10 dias após o termo do estado 
de emergência.

Artigo 32.º -B

Medidas de limitação de mercado

(Revogado.)

Artigo 33.º

Enquadramento no subsistema de proteção familiar

As medidas previstas nos capítulos VIII e IX, para efeitos de financiamento, são enquadradas 
no subsistema de proteção familiar.

Artigo 34.º

Responsabilidade emergente do pagamento indevido de prestações de segurança social

Sem prejuízo das sanções legais previstas para as falsas declarações, é aplicável aos apoios 
previstos nos capítulos VIII e IX o regime estabelecido no Decreto -Lei n.º 133/88, de 20 de abril.

Artigo 34.º -A

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

Durante a vigência do presente decreto -lei e para permitir o reforço de emergência em recur-
sos 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 
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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 de 2020, relativamente a pro-
cessos 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 -lei;

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 na alínea 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 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, e se mantém sujeito 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 artigo 2.º

Artigo 34.º -B

Avaliação de risco nos locais de trabalho

Para efeitos do disposto na Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, na sua redação atual, as 
empresas elaboram um plano de contingência adequado ao local de trabalho e de acordo com as 
orientações da Direção -Geral da Saúde e da Autoridade para as Condições de Trabalho.

Artigo 35.º

Regulamentação

A regulamentação necessária à implementação das medidas previstas no capítulo IX é efetuada 
por portaria do membro do Governo responsável pela área da segurança social.

Artigo 35.º -A

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, devem manter a sua atividade e realizar os serviços fúnebres dos 
mortos diagnosticados com COVID -19.

Artigo 35.º -B

Gestão de resíduos

1 — A taxa de gestão de resíduos, nos sistemas de gestão de resíduos urbanos, pode incidir 
sobre a quantidade de resíduos destinados a operações de eliminação e valorização no período 
homólogo de 2019, nos termos do disposto no artigo 58.º do Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de 
setembro, na sua redação atual.

2 — A taxa de gestão de resíduos aplicável às entidades responsáveis por sistemas de gestão 
de fluxos específicos de resíduos, individuais ou integrados, pode ser determinada nos termos do 
disposto no n.º 10 do artigo 58.º do Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na sua redação 
atual, tendo por base as toneladas de resíduos apuradas no período homólogo de 2019.

3 — A taxa de gestão de resíduos adicional e não repercutível, prevista no n.º 11 do ar-
tigo 58.º do Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na sua redação atual, incide sobre o 
desempenho do sistema de gestão de resíduos urbanos fora do período de vigência do estado 
de emergência.



N.º 95-A 16 de maio de 2020 Pág. 28

Diário da República, 1.ª série

4 — As fórmulas de cálculo e os elementos de base ao apuramento da taxa de gestão de 
resíduos, previstos nos números anteriores, para o período em que se verificar a situação de cala-
midade, são definidos por despacho do membro do Governo responsável pela área do ambiente.

5 — Podem, durante o período em que se verificar a situação de calamidade, ser depositados 
em aterro resíduos que não tenham sido objeto de tratamento.

6 — É dispensado o parecer prévio da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 
e da Autoridade da Concorrência, no âmbito dos procedimentos de autorização de exercício das 
atividades complementares referentes à partilha de infraestruturas de tratamento, por motivos de 
saúde pública, entre sistemas de gestão de resíduos urbanos.

7 — Estão isentas de licenciamento nos termos do Decreto -Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, 
na sua redação atual, as operações de aumento da capacidade de armazenamento dos operadores 
de gestão de resíduos urbanos e hospitalares.

8 — Para efeitos do número anterior devem ser garantidas as condições de segurança e de 
salubridade.

9 — A extensão dos horários de funcionamento dos operadores de gestão de resíduos é au-
torizada por despacho do membro do Governo responsável pela área do ambiente.

10 — O transporte de resíduos não acompanhados por guias eletrónicas de acompanha-
mento de resíduos pode fazer -se mediante autorização da Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. 
(APA, I. P.), quando o estabelecimento produtor de resíduos não se encontre inscrito no Sistema 
Integrado de Licenciamento do Ambiente, em situações de manifesto interesse público.

11 — Não estão sujeitos a inscrição e a registo de dados no Sistema Integrado de Registo 
Eletrónico de Resíduos os estabelecimentos referidos no número anterior.

12 — Os estabelecimentos produtores de resíduos referidos no n.º 10 devem transmitir as 
quantidades transportadas e os respetivos destinos ao estabelecimento da organização a que per-
tencem, seja hospitalar, da administração regional de saúde associada ou do município respetivo, 
o qual deve reportar à APA, I. P., nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 48.º do Decreto -Lei 
n.º 178/2006, de 5 de setembro, na sua redação atual.

Artigo 35.º -C
Suspensão e prorrogação de prazos para os trabalhos de gestão de combustível

1 — Até 30 de junho de 2020, os municípios garantem a realização de todos os trabalhos de 
gestão de combustível nos termos previstos na lei, devendo substituir -se aos proprietários e outros 
produtores florestais em incumprimento.

2 — Quando o termo do prazo das autorizações para cortes ou arranques de sobreiros e azi-
nheiras, em povoamentos ou isolados, cartas de caçador e zonas de caça tenha ocorrido no período 
da declaração do estado de emergência, esse prazo é prorrogado até 30 de setembro de 2020.

3 — Quando o termo dos prazos previstos no processo de constituição das zonas de inter-
venção florestal tenha ocorrido no período da declaração do estado de emergência, esses prazos 
são prorrogados até 30 de setembro de 2020.

Artigo 35.º -D
Suspensão dos prazos para os planos municipais

1 — Até 180 dias após a cessação do estado de emergência ficam suspensos:

a) Os prazos previstos no n.º 1 do artigo 78.º da Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, na sua re-
dação atual;

b) Os prazos previstos no n.º 2 do artigo 199.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio;
c) Os prazos previstos nas portarias que aprovam os Programas Regionais de Ordenamento 

Florestal para atualização dos planos territoriais preexistentes.

2 — O prazo para aprovação ou atualização dos Planos Municipais de Defesa da Floresta, pre-
visto no n.º 7 do artigo 203.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, é prorrogado até 31 de maio de 2020.
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3 — Até 90 dias após a cessação do estado de emergência, os pareceres vinculativos da Comissão 
de Defesa da Floresta, previstos no artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua re-
dação atual, são substituídos por parecer do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I. P.

4 — Na ausência de Plano Operacional Municipal de Defesa da Floresta aprovado para o ano 
de 2020, mantém -se em vigor o plano aprovado em 2019, devendo este ser atualizado mediante 
deliberação da câmara municipal até 31 de maio de 2020 e comunicado aos membros que integram 
a Comissão Municipal de Defesa da Floresta.

Artigo 35.º -E

Voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa

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 adaptações, 
aos voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa que comprovadamente sejam chamados para prestar 
socorro ou transporte no âmbito da situação epidémica da COVID -19.

Artigo 35.º -F

Prestação de serviço efetivo por militares na reserva

Até ao dia 31 de dezembro de 2020, fica autorizada a prestação de serviço efetivo por milita-
res na situação de reserva, prevista no artigo 156.º do Estatuto dos Militares das Forças Armadas, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual, para além do quan-
titativo máximo fixado nos anexos III e IV ao Decreto -Lei n.º 4/2020, de 13 de fevereiro, que fixa os 
efetivos das Forças Armadas para 2020.

Artigo 35.º -G

Prorrogação do prazo máximo de duração do serviço efetivo em regime de contrato

1 — O limite máximo de duração do serviço efetivo em regime de contrato 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 Regulamento da Lei do Serviço Militar, aprovado pelo Decreto -Lei 
n.º 289/2000, de 14 de novembro, na sua redação atual, pode ser prorrogado, por acordo entre o 
militar e o ramo, até 31 de dezembro de 2020.

2 — Os militares que optem pela prorrogação da duração do serviço efetivo em regime de contrato, 
nos termos do número anterior, não perdem o direito à prestação pecuniária a que se refere o n.º 1 do 
artigo 18.º do Regulamento de Incentivos à Prestação de Serviço Militar nos Diferentes Regimes de 
Contrato e no Regime de Voluntariado, aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro.

3 — Caso, durante o período correspondente à prorrogação excecional, se verifique alguma 
das situações previstas no n.º 2 do artigo 18.º do Regulamento de Incentivos à Prestação de Ser-
viço Militar nos Diferentes Regimes de Contrato e no Regime de Voluntariado, aprovado em anexo 
Decreto -Lei n.º 76/2018, de 11 de outubro, a prestação pecuniária a que se refere o n.º 2 do mesmo 
artigo é limitada ao montante que seria devido à data da cessação do serviço efetivo em regime de 
contrato caso não tivesse havido prorrogação ao abrigo do n.º 1 do presente artigo.

Artigo 35.º -H

Serviços públicos

1 — No âmbito do levantamento das medidas de mitigação da pandemia da doença COVID -19, 
o membro do Governo responsável pela área da Administração Pública, com faculdade de delega-
ção, pode, mediante despacho, determinar a definição de orientações:

a) Sobre teletrabalho, designadamente sobre as situações que impõem a presença dos traba-
lhadores da Administração Pública nos seus locais de trabalho, bem como sobre a compatibilidade 
das funções com o teletrabalho;



N.º 95-A 16 de maio de 2020 Pág. 30

Diário da República, 1.ª série

b) Relativas à constituição e manutenção de situações de mobilidade;
c) Sobre os casos em que aos trabalhadores da Administração Pública pode ser imposto o 

exercício de funções em local diferente do habitual, em entidade diversa ou em condições e horá-
rios de trabalho diferentes;

d) Relativas à 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.

2 — O disposto no número anterior, em função das especificidades setoriais, pode ser deter-
minado por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área setorial e pela área da 
Administração Pública, salvo quanto a matéria respeitante aos serviços periféricos externos do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, que deve ser adaptado por despacho do membro do Governo 
responsável pela área dos negócios estrangeiros.

3 — A título excecional e sempre que outra modalidade de horário de trabalho não se afigure 
possível, pode ser adotada nos serviços públicos a modalidade de horário concentrado, prevista 
no artigo 209.º do Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, 
na sua redação atual, cabendo ao membro do Governo responsável pela área da Administração 
Pública a definição dos respetivos termos de aplicação.

4 — Os membros do Governo responsáveis pelas áreas da Administração Pública e da saúde 
definem, com faculdade de delegação, orientações relativas à organização e funcionamento dos 
espaços físicos de atendimento e de trabalho na Administração Pública, designadamente no que 
respeita ao uso de equipamentos de proteção individual por parte dos trabalhadores, bem como à 
higienização e reorganização dos espaços físicos para salvaguarda das distâncias de segurança 
nos locais de trabalho.

5 — Os membros do Governo responsáveis pelas áreas da Administração Pública e do traba-
lho, solidariedade e segurança social, com faculdade de delegação, definem as orientações que se 
revelem necessárias no âmbito da frequência de ações de formação à distância.

Artigo 35.º -I

Suspensão de obrigações relativas ao livro de reclamações em formato físico

Durante o período em que vigorar o estado epidemiológico resultante da doença COVID -19, 
são suspensas as seguintes obrigações decorrentes do Decreto -Lei n.º 156/2005, de 15 de setem-
bro, na sua redação atual:

a) A obrigação de facultar imediata e gratuitamente ao consumidor ou utente o livro de recla-
mações a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º daquele decreto -lei;

b) A obrigação de cumprimento do prazo no envio dos originais das folhas de reclamação a 
que se refere a alínea e) do n.º 1 do artigo 3.º daquele decreto -lei.

Artigo 35.º -J

Importação de resíduos destinados a eliminação

1 — Por motivo de força maior decorrente da necessidade de salvaguarda da suficiência nacio-
nal em matéria de instalações de eliminação de resíduos previstas nas alínea a) e b) do artigo 10.º 
do Decreto -Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto, na sua redação atual, são suspensos até 31 de 
dezembro de 2020 os efeitos das autorizações emitidas ao abrigo do Decreto -Lei n.º 45/2008, de 
11 de março, na sua redação atual.

2 — O disposto no número anterior não se aplica às situações em que os resíduos tenham já 
dado entrada no território nacional, nos termos da lei e da regulamentação aplicáveis.

3 — Até 30 de novembro de 2020, a Autoridade Nacional dos Resíduos envia ao membro do 
Governo responsável pela área do ambiente um relatório detalhado que contenha os dados relativos 
aos volumes depositados, à capacidade das instalações referidas no n.º 1, bem como a avaliação 
das necessidades, com vista ao apuramento da autossuficiência nacional.



Diário da República, 1.ª série

www.dre.pt

N.º 95-A 16 de maio de 2020 Pág. 31 

Artigo 36.º

Entrada em vigor

O presente decreto -lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Artigo 37.º

Produção de efeitos

O presente decreto -lei produz efeitos no dia da sua aprovação, com exceção do disposto nos 
artigos 14.º a 16.º, que produz efeitos desde 9 de março de 2020, e do disposto no capítulo VIII, que 
produz efeitos a 3 de março de 2020.

113250939 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020

Sumário: Prorroga a declaração da situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19.

A situação epidemiológica em Portugal causada pela doença COVID -19 tem exigido do Governo 
a aprovação de medidas extraordinárias com vista a prevenir a transmissão daquela doença.

A prioridade de prevenção da doença, contenção da pandemia e garantia da segurança dos 
portugueses, aliada ao levantamento gradual das suspensões e interdições decretadas durante o 
período do estado de emergência, repercute -se agora num caminho de regresso gradual da ativi-
dade económica ao seu normal funcionamento, mediante a avaliação do quadro epidemiológico, 
sanitário, social e económico, caminho este que se pretende implementar através de diversas e 
subsequentes fases.

Considerando este enquadramento, e atendendo à evolução da situação epidemiológica verifi-
cada em Portugal, no passado dia 30 de abril, o Governo aprovou uma série de medidas com vista 
a iniciar o processo de desconfinamento das medidas que foram sendo adotadas para combater 
a COVID -19.

Para o efeito, foram estabelecidas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 33 -C/2020, de 
30 de abril, três fases de desconfinamento: uma fase que se iniciou a 30 de abril de 2020, uma 
fase subsequente, a iniciar -se após 18 de maio de 2020, e outra prevista para o final do mês de 
maio de 2020.

A calendarização adotada pretende possibilitar a avaliação da situação epidemiológica em 
Portugal e os efeitos que cada uma daquelas três fases apresenta, considerando sempre o impacto 
verificado na fase anterior naquela situação epidemiológica.

Assim, pela presente resolução, o Governo dá continuidade ao processo de desconfinamento 
iniciado em 30 de abril de 2020, no quadro de uma evolução controlada da situação epidemiológica 
em Portugal, que justifica a renovação da situação de calamidade, declarada com efeitos a 3 de 
maio de 2020, nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 
de julho, na sua redação atual.

Com efeito, é necessário declarar novamente a situação de calamidade e estabelecer, desig-
nadamente, a fixação de limites e condicionamentos à circulação e à aglomeração de pessoas, e 
a racionalização da utilização de serviços públicos.

De igual modo, ainda ao abrigo dos artigos 12.º e 13.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de 
março, na sua redação atual, o Governo renova igualmente as medidas excecionais e específicas 
quanto a atividades relativas aos estabelecimentos de comércio a retalho, de prestação de serviços, 
estabelecimentos de restauração, ao acesso a serviços e edifícios públicos, bem como a utilização 
de parques de campismo e caravanismo e de áreas de serviço de autocaravanas.

Ademais, a Lei relativa ao Sistema de Vigilância em Saúde Pública, aprovada pela Lei 
n.º 81/2009, de 21 de agosto, permite ao Governo tomar medidas adicionais e de exceção que se 
configuram como indispensáveis ao controlo da pandemia COVID -19.

Nesta fase, o Governo opta por um elenco menos intenso de restrições, suspensões e encer-
ramentos do que aquele que se encontrava vigente, sem prejuízo da gradualidade do levantamento 
das restrições e da necessidade de se manter o escrupuloso cumprimento, pela população portu-
guesa, das medidas de distanciamento físico indispensáveis à contenção da infeção.

A salvaguarda da saúde e segurança da população, de forma a mitigar o contágio e a propa-
gação do vírus SARS -CoV -2 e da doença COVID -19, é fundamental, pelo que ficam em confina-
mento obrigatório, em estabelecimento de saúde ou no respetivo domicílio, as pessoas doentes e 
em vigilância ativa.

Bem assim, a população deve procurar cumprir um dever cívico de recolhimento domiciliário, 
dando primazia às atividades, decisões e deslocações que não impliquem um contacto social alar-
gado. E, nesse sentido, o exercício profissional mantém -se em regime de teletrabalho sempre que 
as funções em causa o permitam, recomendando -se que, nos casos em que o mesmo não seja 
permitido, se adotem escalas de rotatividade.
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É alargado o conjunto de estabelecimentos comerciais que podem estar em funcionamento, 
designadamente o comércio local de proximidade, de entrada direta da rua e com dimensão limi-
tada a 400 m2.

São, ainda, reabertos os estabelecimentos de restauração e similares, desde que a sua 
ocupação não exceda 50 % da respetiva capacidade e sejam cumpridas todas as orientações de 
higiene e sanitária da Direção -Geral da Saúde definidas para o setor.

Passa a ser admitido que as entidades exploradoras de parques de campismo e caravanismo 
assegurem que a capacidade máxima de acampamento é de 2/3 da área legalmente fixada.

Por último, são estabelecidas regras para o acesso a museus, monumentos, palácios, sítios 
arqueológicos e para outros locais similares.

Assim:
Nos termos dos artigos 12.º e 13.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua 

redação atual, por força do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, na sua re-
dação atual, do artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, 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 — Declarar, na sequência da situação epidemiológica da COVID -19, a situação de calamidade 
em todo o território nacional até às 23:59 h do dia 31 de maio de 2020, sem prejuízo de prorrogação 
ou modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar.

2 — Determinar, sem prejuízo das competências do Ministro de Estado, da Economia e da 
Transição Digital, do Ministro da Administração Interna, da Ministra da Modernização do Estado 
e da Administração Pública, da Ministra da Saúde, do Ministro do Ambiente e da Ação Climática 
e do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, as quais podem ser exercidas conjuntamente 
com os membros do Governo responsáveis pelas respetivas áreas setoriais, quando aplicável, a 
adoção, em todo o território nacional, das seguintes medidas de caráter excecional, necessárias 
ao combate à COVID -19, bem como as previstas no regime anexo à presente resolução e da qual 
faz parte integrante:

a) Fixação de regras de proteção da saúde individual e coletiva dos cidadãos;
b) Limitação ou condicionamento de acesso, circulação ou permanência de pessoas em espa-

ços frequentados pelo público, bem como dispersão das concentrações superiores a 10 pessoas, 
salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar;

c) Fixação de normas de organização do trabalho, designadamente através da promoção do 
regime de teletrabalho e de normas de proteção sanitária, de higiene e segurança;

d) Limitação ou condicionamento de certas atividades económicas;
e) Fixação de regras de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços;
f) Racionalização da utilização dos serviços públicos de transportes, comunicações e abaste-

cimento de água e energia, bem como do consumo de bens de primeira necessidade.

3 — Estabelecer, no âmbito da proteção e socorro:

a) A manutenção do estado de prontidão das forças e serviços de segurança e de todos os 
agentes de proteção civil, com reforço de meios para eventuais operações de apoio na área da 
saúde pública;

b) A manutenção do funcionamento da Subcomissão COVID -19, no âmbito da Comissão 
Nacional de Proteção Civil, em regime de permanência, enquanto estrutura responsável pela reco-
lha e tratamento da informação relativa ao surto epidémico em curso, garantindo uma permanente 
monitorização da situação;

c) A utilização, quando necessário, do sistema de avisos à população pela Autoridade Nacional 
de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

4 — Reforçar 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 instru-
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ções 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 de calamidade.

5 — Estabelecer que o Governo avalia, a todo o tempo, a necessidade de aprovação de um 
quadro sancionatório por violação da presente resolução, com base no reporte efetuado pelas forças 
e serviços de segurança ao membro do Governo responsável pela área da administração interna 
relativamente ao grau de acatamento das medidas adotadas pela presente resolução.

6 — Reforçar, sem prejuízo dos números anteriores, que compete às forças e serviços de se-
gurança e à polícia municipal fiscalizar o cumprimento do disposto na presente resolução, mediante:

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

ao regime anexo à presente resolução e da qual faz parte integrante;
c) A emanação das ordens legítimas, nos termos da presente resolução, 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, do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, 
na sua redação atual, por violação do disposto nos artigos 5.º e 6.º do regime anexo à presente 
resolução, bem como do confinamento obrigatório de quem a ele esteja sujeito nos termos do 
artigo 2.º do referido regime;

e) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das con-
centrações superiores a 10 pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar;

f) A recomendação a todos os cidadãos do cumprimento do dever cívico de recolhimento 
domiciliário, nos termos e com as exceções previstas no artigo 3.º do regime anexo à presente 
resolução.

7 — Recomendar às juntas de freguesia, no quadro da garantia de cumprimento do disposto 
no regime anexo à presente resolução:

a) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública;
b) A sensibilização de todos os cidadãos para o cumprimento do dever cívico de recolhimento 

domiciliário, nos termos e com as exceções previstas no artigo 3.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 
regime anexo à presente resolução.

8 — Determinar que, para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 6, as autoridades de saúde 
comunicam às forças e serviços de segurança do local de residência a aplicação das medidas de 
confinamento obrigatório.

9 — Determinar a criação de uma estrutura de monitorização da situação de calamidade, 
coordenada pelo membro do Governo responsável pela área da administração interna, com facul-
dade de delegação, composta por representantes das áreas governativas definidas por despacho 
do Primeiro -Ministro e de representantes das forças e serviços de segurança e da ANEPC, para 
efeitos de acompanhamento regular da situação.

10 — Reforçar que a desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades compe-
tentes, quando praticadas durante a vigência da situação de calamidade e em violação do disposto 
no regime anexo à presente resolução, 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.

11 — Revogar a Resolução do Conselho de Ministros n.º 33 -A/2020, de 30 de abril.
12 — Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir das 00:00 h do dia 18 de 

maio de 2020.

Presidência do Conselho de Ministros, 15 de maio de 2020. — O Primeiro -Ministro, António 
Luís Santos da Costa.
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ANEXO

Regime da situação de calamidade

(a que se refere o n.º 2 da presente resolução)

Artigo 1.º

Objeto

O presente regime estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia 
SARS -CoV -2 e à doença COVID -19 no âmbito da declaração de situação de calamidade em todo 
o território nacional.

Artigo 2.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 

tenha determinado a vigilância ativa.

2 — As autoridades de saúde comunicam às forças e serviços de segurança do local de resi-
dência a aplicação das medidas de confinamento obrigatório.

Artigo 3.º

Dever cívico de recolhimento domiciliário

1 — Os cidadãos devem abster -se de circular em espaços e vias públicas, bem como em 
espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, e permanecer no respetivo domicílio, exceto 
para deslocações autorizadas pelo presente regime.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram -se deslocações autorizadas 
aquelas que visam:

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 Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das 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 efeitos de fruição de momentos ao ar livre, designadamente em parques, 
nas marginais, em calçadões, nas praias, mesmo que para banhos, ou similares;

h) Deslocações de menores e seus acompanhantes para frequência dos estabelecimentos 
escolares e creches;

i) Deslocações de pessoas com deficiência para frequência de centros de atividades ocupa-
cionais;
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j) Deslocações a bibliotecas, arquivos, museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos 
ou similares, bem como a espaços verdes e ao ar livre nestes equipamentos culturais;

k) Deslocações para efeitos de atividade física e prática desportiva individual e ao ar livre, 
incluindo náutica ou fluvial;

l) Deslocações para a prática da pesca de lazer e da caça;
m) Deslocações para visitas a jardins zoológicos, oceanários, fluviários e afins;
n) Deslocações para participação em ações de voluntariado social;
o) 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;

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

q) Deslocações para participação em atos processuais junto das entidades judiciárias ou em 
atos da competência de notários, advogados, solicitadores e oficiais de registo;

r) Deslocação a estabelecimentos, repartições ou serviços não encerrados no âmbito do 
presente regime;

s) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia e para 
alimentação de animais;

t) 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;

u) Deslocações por parte de pessoas portadoras de livre -trânsito, emitido nos termos legais, 
no exercício das respetivas funções ou por causa delas;

v) 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;

w) Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa;
x) Retorno ao domicílio pessoal;
y) Deslocações para a frequência de formação e realização de provas e exames;
z) Deslocações para outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força 

maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.

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

4 — Para os efeitos do presente regime, a atividade dos atletas de alto rendimento ou que 
integrem seleções nacionais e seus treinadores, bem como acompanhantes desportivos do desporto 
adaptado, é equiparada a atividade profissional.

5 — 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.

6 — Compete às forças e serviços de segurança e à polícia municipal fiscalizar o cumprimento 
do disposto no presente artigo, mediante a recomendação a todos os cidadãos do cumprimento 
do dever cívico de recolhimento domiciliário, bem como o aconselhamento da não concentração 
de pessoas na via pública e a dispersão das concentrações superiores a 10 pessoas, salvo se 
pertencerem ao mesmo agregado familiar ou para a realização profissional de filmagens, com 
respeito pelas normas de distanciamento físico e demais regras sanitárias, conforme orientações 
da autoridade de saúde.

7 — Compete, ainda, às juntas de freguesia aconselhar todos os cidadãos para a não concen-
tração de pessoas na via pública, sensibilizando para o dever cívico de recolhimento domiciliário.
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Artigo 4.º

Teletrabalho e organização do trabalho

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

2 — Nas funções em que não seja possível o cumprimento do disposto no número anterior, 
devem ser estabelecidas, dentro dos limites previstos na lei ou em regulamentação laboral aplicá-
vel ao respetivo trabalhador, escalas de rotatividade de trabalhadores, diárias ou semanais, e com 
horários diferenciados de entrada e saída.

Artigo 5.º

Instalações e estabelecimentos encerrados

São encerradas as instalações e estabelecimentos referidos no anexo I ao presente regime 
e que dele faz parte integrante.

Artigo 6.º

Atividades suspensas no âmbito do comércio a retalho e de prestação de serviços

1 — São suspensas as atividades em estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação 
de serviços que disponham de uma área de venda ou prestação de serviços superior a 400 m2, 
bem como os que se encontrem em conjuntos comerciais, salvo se dispuserem de área igual ou 
inferior e uma entrada autónoma e independente pelo exterior.

2 — Excetuam -se do disposto no número anterior:

a) Os estabelecimentos comerciais e atividades de prestação de serviços elencados no anexo II 
ao presente regime e que dele faz parte integrante, independentemente da respetiva área;

b) Os estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais;
c) Os estabelecimentos que pretendam manter a respetiva atividade exclusivamente para efei-

tos 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;

d) Os estabelecimentos que disponham de uma área superior a 400 m2, quando o respetivo 
funcionamento tenha sido autorizado pelo município territorialmente competente e desde que ga-
rantidas as demais regras e exigências previstas no presente regime;

e) Os estabelecimentos que, ainda que disponham de uma área superior a 400 m2, restrinjam 
a área de venda ou de prestação de serviços a uma área não superior àquele valor.

Artigo 7.º

Regras de ocupação, permanência e distanciamento físico

1 — Em todos os locais onde são exercidas atividades de comércio e de serviços nos termos 
do presente regime, sejam estabelecimentos de comércio, por grosso ou a retalho, ou grandes 
superfícies comerciais, conjuntos comerciais, mercados, lotas ou estabelecimentos de prestação 
de serviços, devem ser observadas as seguintes regras de ocupação, permanência e distancia-
mento físico:

a) A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regra de ocupação máxima 
indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área, com exceção dos estabelecimentos de 
prestação de serviços;

b) A adoção de medidas que assegurem uma distância mínima de 2 m entre as pessoas, 
incluindo aquelas que estão efetivamente a adquirir o produto ou a receber o serviço, podendo, 
se necessário, determinar -se a não utilização de todos os postos de atendimento ou de prestação 
do serviço;
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c) A garantia de que as pessoas permanecem dentro do estabelecimento apenas pelo tempo 
estritamente necessário à aquisição dos bens ou serviços;

d) A proibição de situações de espera para atendimento no interior dos estabelecimentos de 
prestação de serviços, devendo os operadores económicos recorrer, preferencialmente, a meca-
nismos de marcação prévia;

e) A definição, sempre que possível, de circuitos específicos de entrada e saída nos estabe-
lecimentos, utilizando portas separadas;

f) A observância de outras regras definidas pela Direção -Geral da Saúde (DGS);
g) O incentivo à adoção de códigos de conduta aprovados para determinados setores de ati-

vidade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente regime.

2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior:

a) Entende -se por «área», a área destinada ao público, incluindo as áreas de uso coletivo ou 
de circulação, à exceção das zonas reservadas a parqueamento de veículos;

b) Os limites previstos de ocupação máxima por pessoa não incluem os funcionários e pres-
tadores de serviços que se encontrem a exercer funções nos espaços em causa.

3 — Os gestores, os gerentes ou os proprietários dos espaços e estabelecimentos devem 
envidar todos os esforços no sentido de:

a) Efetuar uma gestão equilibrada dos acessos de público, em cumprimento do disposto nos 
números anteriores;

b) Monitorizar as recusas de acesso de público, de forma a evitar, tanto quanto possível, a 
concentração de pessoas à entrada dos espaços ou estabelecimentos.

Artigo 8.º

Regras de higiene

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços onde sejam exercidas 
atividades nos termos do presente regime devem observar as seguintes regras de higiene:

a) A prestação do serviço e o transporte de produtos devem ser efetuados mediante o respeito 
das necessárias regras de higiene definidas pela DGS;

b) Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfeção diárias e periódicas 
dos espaços, equipamentos, objetos e superfícies, com os quais haja um contacto intenso;

c) Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfeção, após cada utilização 
ou interação, dos terminais de pagamento automático (TPA), equipamentos, objetos, superfícies, 
produtos e utensílios de contacto direto com os clientes;

d) Os operadores económicos devem promover a contenção, tanto quanto possível, pelos 
trabalhadores ou pelos clientes, do toque em produtos ou equipamentos bem como em artigos 
não embalados, os quais devem preferencialmente ser manuseados e dispensados pelos traba-
lhadores;

e) Nos estabelecimentos de comércio a retalho de vestuário e similares, durante a presente 
fase, deve ser promovido o controlo do acesso aos provadores, salvaguardando -se, quando apli-
cável, a inativação parcial de alguns destes espaços, por forma a garantir as distâncias mínimas de 
segurança, e garantindo -se a desinfeção dos mostradores, suportes de vestuário e cabides após 
cada utilização, bem como a disponibilização de soluções desinfetantes cutâneas para utilização 
pelos clientes;

f) Em caso de trocas, devoluções ou retoma de produtos usados, os operadores devem, sempre 
que possível, assegurar a sua limpeza e desinfeção antes de voltarem a ser disponibilizados para 
venda, a menos que tal não seja possível ou comprometa a qualidade dos produtos;

g) Outras regras definidas em códigos de conduta aprovados para determinados setores de 
atividade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente regime.
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Artigo 9.º

Soluções desinfetantes cutâneas

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços onde sejam exercidas 
atividades nos termos do presente regime devem procurar assegurar a disponibilização de soluções 
desinfetantes cutâneas, para os trabalhadores e clientes, junto de todas as entradas e saídas dos 
estabelecimentos, assim como no seu interior, em localizações adequadas para desinfeção de 
acordo com a organização de cada espaço.

Artigo 10.º

Horários de atendimento

1 — Os horários de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de presta-
ção de serviços podem ser ajustados, por forma a garantir um desfasamento da hora de abertura 
ou de encerramento, por iniciativa dos próprios, por decisão concertada, por decisão dos gestores 
dos espaços onde se localizam os estabelecimentos ou do membro do Governo responsável pela 
área da economia, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2 — Os estabelecimentos que retomaram a sua atividade ao abrigo da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 33 -A/2020, de 30 de abril, bem como os que retomam a sua atividade a partir da 
entrada em vigor do presente regime, não podem, em qualquer caso, abrir antes das 10:00 h.

3 — Os estabelecimentos cujo horário de abertura habitual seja alterado por efeito do número 
anterior podem adiar o horário de encerramento num período equivalente.

4 — O disposto nos n.os 2 e 3 não é aplicável aos estabelecimentos cuja atividade se enquadre 
nos n.os  44 e 51 do anexo II ao presente regime.

5 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços podem encerrar 
em determinados períodos do dia para assegurar operações de limpeza e desinfeção dos funcio-
nários, dos produtos ou do espaço.

6 — Os horários de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação 
de serviços podem ser limitados ou modificados por despacho do membro do Governo responsável 
pela área da economia, durante o período de vigência do presente regime.

Artigo 11.º

Atendimento prioritário

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 os profissionais 
de saúde, os elementos das forças e serviços de segurança, de proteção e socorro, o pessoal das 
forças armadas e de prestação de serviços de apoio social.

Artigo 12.º

Dever de prestação de informações

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços onde sejam exercidas 
atividades nos termos do presente regime devem informar, de forma clara e visível, os clientes rela-
tivamente às novas regras de ocupação máxima, funcionamento, acesso, prioridade, atendimento, 
higiene, segurança e outras relevantes aplicáveis a cada estabelecimento.

Artigo 13.º

Eventos

1 — Não é permitida a realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma 
aglomeração de pessoas em número superior a 10.
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2 — Em situações devidamente justificadas, os membros do Governo responsáveis pelas áreas 
da administração interna e da saúde podem, conjuntamente, autorizar a realização de celebrações 
ou eventos, definindo os respetivos termos.

Artigo 14.º

Funerais

1 — 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.

2 — Do limite fixado nos termos do número anterior não pode resultar a impossibilidade da 
presença no funeral de cônjuge ou unido de facto, ascendentes, descendentes, parentes ou afins.

Artigo 15.º

Restauração e similares

1 — É permitido o funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares desde que:

a) Observem as instruções especificamente elaboradas para o efeito pela DGS, bem como as 
regras e instruções previstas no presente regime;

b) A ocupação, no interior do estabelecimento, não exceda 50 % da respetiva capacidade, 
tal como definida no artigo 133.º do anexo ao Decreto -Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, na sua 
redação atual;

c) A partir das 23:00 h o acesso ao público fique excluído para novas admissões;
d) Recorram a mecanismos de marcação prévia, a fim de evitar situações de espera para 

atendimento nos estabelecimentos, bem como no espaço exterior.

2 — É permitida a ocupação ou o serviço em esplanadas, desde que respeitadas, com as 
necessárias adaptações, as orientações da DGS para o setor da restauração.

3 — Os estabelecimentos de restauração e similares que pretendam manter a respetiva ativi-
dade, total ou parcialmente, para efeitos de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento 
ou entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário, estão dispensados de licença para 
confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio e podem deter-
minar aos seus trabalhadores, desde que com o seu consentimento, a participação nas respetivas 
atividades, ainda que as mesmas não integrassem o objeto dos respetivos contratos de trabalho.

Artigo 16.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 regime;
b) Para o exercício das atividades de comércio a retalho ou de prestação de serviços autori-

zadas ao abrigo do presente regime;
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.
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Artigo 17.º
Comércio a retalho em estabelecimentos de comércio por grosso

1 — Até 31 de maio de 2020 é permitido aos titulares da exploração de estabelecimentos de 
comércio por grosso de distribuição alimentar vender os seus produtos diretamente ao público, 
exercendo cumulativamente a atividade de comércio a retalho.

2 — Os bens destinados à venda a retalho devem exibir o respetivo preço de venda ao público 
e ser disponibilizados para aquisição sob forma unitária.

3 — Os titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por grosso de distribuição 
alimentar nos quais se realizem vendas a retalho devem adotar, se necessário, medidas para 
acautelar que as quantidades disponibilizadas a cada consumidor são adequadas e dissuasoras 
de situações de açambarcamento.

4 — Os titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por grosso de distribuição 
alimentar que pretendam exercer atividade de comércio a retalho nos termos do número anterior 
estão obrigados ao cumprimento das regras de ocupação, permanência e distanciamento físico, 
de higiene, relativas a equipamentos de proteção individual e soluções desinfetantes cutâneas, 
horários de atendimento, atendimento prioritário, livro de reclamações em formato físico e ao dever 
de prestação de informações, previstas no presente regime.

Artigo 18.º
Feiras e mercados

1 — Para cada recinto de feira ou mercado, deve existir um plano de contingência para a 
COVID -19, elaborado pela autarquia local competente ou aprovado pela mesma, no caso de feiras 
e mercados sob exploração de entidades privadas.

2 — O plano de contingência deve ser disponibilizado no sítio do município na Internet.
3 — A reabertura das feiras e mercados deve ser precedida de ações de sensibilização de 

todos os feirantes e comerciantes, relativas à implementação do plano de contingência e sobre 
outras medidas de prevenção e práticas de higiene.

4 — O referido plano de contingência deve, com as necessárias adaptações, respeitar as re-
gras em vigor para os estabelecimentos de comércio a retalho quanto a ocupação, permanência e 
distanciamento físico, assim como as orientações da DGS, prevendo um conjunto de procedimentos 
de prevenção e controlo da infeção, designadamente:

a) Procedimento operacional sobre as ações a desencadear em caso de doença, sintomas ou 
contacto com um caso confirmado da doença COVID -19;

b) Implementação da obrigatoriedade do uso de máscara ou viseira por parte dos feirantes e 
comerciantes e dos clientes;

c) Medidas de distanciamento físico adequado entre lugares de venda, quando possível;
d) Medidas de higiene, nomeadamente a obrigatoriedade de cumprimento de medidas de 

higienização das mãos e de etiqueta respiratória, bem como a disponibilização obrigatória de 
soluções desinfetantes cutâneas, nas entradas e saídas dos recintos das feiras e mercados, nas 
instalações sanitárias, quando existentes, bem como a respetiva disponibilização pelos feirantes e 
comerciantes, quando possível;

e) Medidas de acesso e circulação relativas, nomeadamente:

i) À gestão dos acessos ao recinto das feiras e dos mercados, de modo a evitar uma concen-
tração excessiva, quer no seu interior, quer à entrada dos mesmos;

ii) Às regras aplicáveis à exposição dos bens, preferencialmente e sempre que possível, me-
diante a exigência de disponibilização dos mesmos pelos feirantes e comerciantes;

iii) Aos procedimentos de desinfeção dos veículos e das mercadorias, ajustados à tipologia 
dos produtos e à organização da circulação;

f) Plano de limpeza e de higienização dos recintos das feiras e dos mercados;
g) Protocolo para tratamento dos resíduos, em particular no que diz respeito aos equipamentos 

de proteção individual.
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5 — O reinício da atividade, em feiras e mercados, de prestação de serviços de restauração 
e bebidas não sedentária ou de outros prestadores de serviços acompanha a reabertura faseada 
das atividades correspondentes exercidas em estabelecimento comercial.

6 — Sem prejuízo das competências das demais autoridades, as autoridades de fiscalização 
municipal, a polícia municipal e as entidades responsáveis pela gestão dos recintos das feiras e 
dos mercados, consoante os casos, podem contribuir na monitorização do cumprimento dos pro-
cedimentos contidos nos planos de contingência.

Artigo 19.º

Parques de campismo e caravanismo e áreas de serviço de autocaravanas

1 — No atual contexto da doença COVID -19, as entidades exploradoras de parques de cam-
pismo e caravanismo asseguram que a capacidade máxima de acampamento é de 2/3 da área 
legalmente fixada para os parques de campismo e caravanismo.

2 — As entidades exploradoras de áreas de serviço de autocaravanas asseguram a lotação 
máxima de 2/3 da sua capacidade total.

Artigo 20.º

Serviços públicos

1 — Os serviços públicos mantêm o atendimento presencial por marcação.
2 — As Lojas de Cidadão permanecem encerradas, sem prejuízo de poderem aceitar marca-

ções para atendimento presencial a realizar após 1 de junho de 2020, mantendo -se o atendimento 
presencial por marcação nas Lojas de Cidadão apenas nas localidades onde não existam balcões 
desconcentrados, bem como a prestação desses serviços através dos meios digitais e dos centros 
de contacto com os cidadãos e as empresas.

3 — Aos serviços abrangidos pelo presente artigo aplica -se o disposto nos artigos 8.º e 11.º

Artigo 21.º

Museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e similares

1 — É permitido o funcionamento dos museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos 
e similares desde que:

a) Observem as normas e as instruções definidas pela DGS referentes ao distanciamento 
físico, higiene das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e as regras previstas no presente regime;

b) Garantam que cada visitante dispõe de uma área mínima de 20 m2 e distância mínima de 
2 m para qualquer outra pessoa que não seja sua coabitante;

c) Assegurem, sempre que possível:

i) A criação de um sentido único de visita;
ii) A limitação do acesso a visita a espaços exíguos;
iii) A eliminação ou, se não for possível, redução do cruzamento de visitantes em zonas de 

estrangulamento;

d) Minimizem as áreas de concentração dos visitantes com equipamentos interativos, devendo, 
preferencialmente, desativar os equipamentos que necessitem ou convidem à interação dos visi-
tantes;

e) No caso de visitas de grupo, recorram, preferencialmente, a mecanismos de marcação 
prévia, a fim de evitar situações de espera para entrar no equipamento cultural, bem como no 
espaço exterior;

f) Sejam colocadas barreiras nas áreas de bilheteira e atendimento ao público;
g) Privilegiem a realização de transações por TPA.
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2 — A admissão dos visitantes deve ser realizada de forma livre ou por conjunto de pessoas, 
dependendo da área do referido equipamento cultural, devendo ser assegurada a regra de ocupa-
ção máxima indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área.

3 — É permitida a ocupação ou o serviço em esplanadas dos equipamentos culturais, desde que 
respeitadas, com as necessárias adaptações, as orientações da DGS para o setor da restauração.

4 — Nas áreas de consumo de restauração e bebidas dos equipamentos culturais devem 
respeitar -se as orientações definidas pela DGS para o setor da restauração.

Artigo 22.º

Atividade física e desportiva

1 — A prática de atividade física e desportiva em contexto não competitivo e ao ar livre pode 
ser realizada, desde que se assegurem as seguintes condições:

a) Respeito de um distanciamento mínimo de 2 m entre cidadãos, para atividades que se 
realizem lado -a -lado, ou de 4 m, para atividades em fila;

b) Impedimento de partilha de materiais e equipamentos, incluindo sessões com treinadores 
pessoais;

c) Impedimento de acesso à utilização de balneários;
d) O cumprimento de um manual de procedimentos de proteção de praticantes e funcionários.

2 — Excetuam -se do cumprimento das alíneas a), b) e c) do número anterior os praticantes 
desportivos profissionais ou de alto rendimento ou que integrem seleções nacionais, desde que as 
respetivas competições ainda decorram.

3 — É permitido o exercício de atividade física e desportiva até cinco praticantes com en-
quadramento de um técnico, ou a prática de atividade física e desportiva recreacional até dois 
praticantes.

4 — Excetuam -se dos limites estabelecidos no número anterior os praticantes desportivos 
profissionais ou de alto rendimento ou que integrem seleções nacionais.

5 — As instalações desportivas em funcionamento para efeitos dos números anteriores regem-
-se pelo disposto no artigo 8.º, com as necessárias adaptações.

Artigo 23.º

Visitas a utentes de estruturas residenciais

1 — São permitidas visitas a utentes de estruturas residenciais para idosos, unidades de 
cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e outras 
respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como a crianças, jovens e pessoas com deficiência, 
desde que sejam observadas as regras definidas pela DGS.

2 — Mediante avaliação da situação epidemiológica específica, pode ser determinada pela DGS, 
em articulação com a autoridade de saúde local e coordenadamente com o membro do Governo 
responsável pela área da saúde, a suspensão de visitas à instituição por tempo limitado.

Artigo 24.º

Atividade marítima

1 — É retomado o ensino da náutica de recreio, desde que assegurado o cumprimento das 
seguintes condições:

a) Respeito pelo distanciamento mínimo de 2 m entre cidadãos;
b) Definição, pelas entidades formadoras, das regras de proteção individual e coletiva a observar 

pelos formandos e funcionários durante a formação teórica e da formação prática a bordo de em-
barcações, sem prejuízo das regras que vierem a ser determinadas pela administração marítima.
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2 — Sem prejuízo da observância das regras de proteção a que se refere a alínea b) do número 
anterior, na realização dos exames para obtenção ou renovação da carta de navegador de recreio 
deve ser respeitada a regra de ocupação máxima indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado 
de área na afetação dos espaços acessíveis aos candidatos a exame teórico, competindo ao pre-
sidente de júri do exame determinar o número máximo de examinandos e examinadores que pode 
ser transportado em simultâneo nas embarcações a utilizar nos exames práticos, assim como o 
posicionamento de cada pessoa a bordo da embarcação.

3 — É igualmente retomada a realização de exames no âmbito da certificação de marítimos, 
aplicando -se o disposto nos números anteriores.

4 — As instalações em funcionamento para efeitos dos números anteriores regem -se pelo 
disposto no artigo 8.º, com as necessárias adaptações.

5 — É retomada a realização de vistorias e certificação de navios e embarcações de comér-
cio, pesca e recreio, devendo as condições específicas de proteção individual dos intervenientes e 
demais condições de realização das vistorias ser definidas pela administração marítima.

ANEXO I

(a que se refere o artigo 5.º)

1 — Atividades recreativas, de lazer e diversão:

Salões de dança ou de festa;
Circos;
Parques de diversões e parques recreativos para crianças e similares;
Parques aquáticos, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeitos de cuidado dos 

animais;
Quaisquer locais fechados 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;
Grutas nacionais, regionais e municipais, públicas ou privadas, sem prejuízo do acesso dos 

trabalhadores para efeitos de conservação;
Praças, locais e instalações tauromáquicas;
Todos os eventos de natureza cultural realizados em recintos cobertos e ao ar livre.

3 — Atividades desportivas, salvo as destinadas à atividade dos praticantes desportivos pro-
fissionais, de alto rendimento ou que integrem seleções nacionais, em contexto de treino:

Pavilhões ou recintos fechados;
Pavilhões fechados de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins e similares;
Campos de tiro fechados;
Courts de ténis, padel e similares fechados;
Pistas fechadas de patinagem, hóquei no gelo e similares;
Piscinas cobertas ou descobertas;
Ringues de boxe, artes marciais e similares;
Circuitos permanentes fechados de motas, automóveis e similares;
Velódromos fechados;
Hipódromos e pistas similares fechadas;
Pavilhões polidesportivos;
Ginásios e academias;
Pistas de atletismo fechadas.
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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 fechadas, salvo as destinadas 
à atividade dos praticantes desportivos profissionais, de alto rendimento ou que integrem seleções 
nacionais, 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 — Estabelecimentos de bebidas:

Estabelecimentos de bebidas e similares, com ou sem espaços de dança;
Áreas de consumo de comidas e bebidas (food -courts) dos conjuntos comerciais;
Bares de hotel, com as exceções do presente regime.

7 — Termas e spas ou estabelecimentos afins, bem como solários, serviços de tatuagem e 
similares, designadamente implantação de piercings.

8 — Escolas de línguas e centros de explicações, salvo, quanto aos primeiros, para efeito de 
realização de provas, no estrito cumprimento do distanciamento físico recomendado pela autori-
dade de saúde.

ANEXO II

[a que se refere a alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º e o n.º 4 do artigo 10.º]

1 — Minimercados, supermercados, hipermercados;
2 — Frutarias, talhos, peixarias, padarias;
3 — Mercados e feiras, nos termos previstos no presente regime;
4 — Produção e distribuição alimentar;
5 — Lotas;
6 — Restauração e bebidas, nos termos do presente regime;
7 — Confeção de refeições prontas a levar para casa, nos termos do presente regime;
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, serviços 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 serviços de 
transporte 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;
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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 e reparação de velocípedes, veículos 

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

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

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;
34 — Estabelecimentos turísticos e alojamento local;
35 — Serviços que garantam alojamento estudantil;
36 — Máquinas de vending;
37 — Atividade por vendedores itinerantes;
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 16.º;
40 — Prestação de serviços de execução ou beneficiação das Redes de Faixas de Gestão 

de Combustível;
41 — 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;
42 — Estabelecimentos de venda de produtos fitofarmacêuticos e biocidas;
43 — Estabelecimentos de venda de medicamentos veterinários;
44 — Salões de cabeleireiro, barbeiros e institutos de beleza, mediante marcação prévia;
45 — Estabelecimentos de comércio de velocípedes, veículos automóveis e motociclos, tratores 

e máquinas agrícolas, navios e embarcações;
46 — Estabelecimentos de prestação de serviços de atividade imobiliária;
47 — Estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais;
48 — Cantinas ou refeitórios que se encontrem em regular funcionamento;
49 — Outras unidades de restauração coletiva cujos serviços de restauração sejam praticados 

ao abrigo de um contrato de execução continuada;
50 — Estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços situados ao longo 

da rede de autoestradas, no interior dos aeroportos, das estações ferroviárias e portuárias e nos 
hospitais;

51 — Restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, independentemente da res-
petiva área ou localização, nos termos previstos no presente regime;

52 — Áreas de serviço de autocaravanas.
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