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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

63.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 3 de junho de 2020 

 
 
 

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. Presidente da 
Câmara, apresentada informação sobre a situação 
concelhia da pandemia COVID-19, 
designadamente no que concerne a medidas 
adotadas e em fase de implementação no 
combate à pandemia, reuniões havidas com 
estruturas governamentais e de Saúde, medidas 
preventivas, realização de testes, e atuação das 
forças de segurança. 
 
 
 
 
Seguiu-se um período de intervenções produzidas 
pelos Srs. Vereadores, e de respostas, pelo Sr. 
Presidente da Câmara, às questões suscitadas. 
 
 
 
 
Pelos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária, foi apresentada uma Moção 
- Proposta de Deliberação n.º 292/2020. 
 
 
 
 
Pela Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata, foi apresentada uma 
Moção - Proposta de Deliberação n.º 293/2020. 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelos Srs. Vereadores eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 292/2020 

 
Pela urgente necessidade de reforço 

da oferta de Transportes Públicos no Concelho 
 

Com a instituição do passe intermodal em abril de 
2019, abrangendo a generalidade dos modos de 
transporte público que operam na Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), proporcionou-se 
um substancial aumento da utilização do 
transporte público na mobilidade quotidiana da 
população. 
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Para suportar tal passo, nomeadamente pela 
compensação dos operadores privados das 
receitas perdidas em resultado do novo passe 
intermodal, o Município de Loures, a par dos 
restantes municípios da AML, prestou-se a um 
contributo de relevante esforço orçamental, na 
perspetiva de um processo conducente à criação 
de um sistema de transporte público metropolitano 
cativador de crescente número de utentes, mais 
eficaz na resposta às necessidades da população 
e indutor de ganhos de sustentabilidade ambiental, 
quer pelas condições de operação, quer, 
sobretudo, pela redução do dominante recurso ao 
transporte individual. 
 
A assunção de tal esforço municipal teve o 
pressuposto de um proporcional envolvimento do 
Estado central, traduzido na criação do Programa 
de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes 
Públicos (PART) por parte do Governo. 
 
Até às medidas de contingência nacional, a par da 
evolução internacional da resistência à pandemia 
declarada e vigente em torno da COVID-19, a 
realidade dos transportes públicos metropolitanos 
não deixou de evoluir em constante crescimento 
das vendas do novo passe intermodal e de novos 
utentes regulares do transporte público, permitindo 
reconhecer as necessidades na melhoria da oferta 
de transporte público, quer pela retoma do 
investimento no âmbito dos operadores públicos, 
quer pelo dimensionamento adequado da oferta 
do transporte público coletivo rodoviário (TPCR) 
na rede que resultará do processo concursal, 
presentemente a decorrer, promovido pela AML e 
pelos municípios, no âmbito das suas novas 
competências como autoridades de transportes. 
 
As medidas de contingência de âmbito nacional 
adotadas relativamente à pandemia da COVID-19, 
justificadas pela contenção da sua propagação no 
território tiveram profundas consequências nos 
transportes públicos, quer pela súbita e drástica 
redução das necessidades de mobilidade da 
população, quer pelas novas exigências sanitárias 
dos termos de utilização do material circulante. 
 
A partir do passado mês de março, a par de 
idênticas ou ainda mais profundas consequências 
na oferta de transporte proporcionada pelos 
operadores privados, o concelho de Loures foi 
alvo, num primeiro momento, pela redução 
fundamentada na falta de procura, e 
substancialmente agravada de seguida, pelo 
regime de lay-off parcial declarado pelos 
operadores com maior âmbito territorial de 
operação no concelho. 
 
 

Tais reduções cedo se manifestaram como falta 
de resposta às necessidades efetivas de 
mobilidade da população, como conduziram a 
condições sanitárias insustentáveis, com sérios 
riscos de propagação da vaga pandémica. O 
Município de Loures, em conjugação com a AML, 
manteve uma constante intervenção junto dos 
operadores no sentido da superação das 
situações detetadas, embora, nem sempre com a 
correspondente resposta da parte dos operadores 
com fundamento nos seus critérios de gestão 
empresarial privada dos recursos em questão. 
 
Entretanto, com as medidas de progressivo 
desconfinamento, o Município de Loures, a par 
dos restantes municípios da AML, considera não 
ser possível manter restrições na oferta de 
transporte público, relativamente às condições 
registadas do regime transitório de prestação dos 
operadores privados até à entrada em 
funcionamento da nova rede metropolitana de 
TPCR, em resultado do concurso a decorrer 
presentemente. Tal necessidade é tão mais 
imperiosa, quanto continua a vigorar e exigir a 
contenção do número de ocupantes no material 
circulante. 
 
Nestes termos, caso persista e se justifique a 
necessidade de acrescida compensação dos 
operadores para a prestação de serviço público a 
que estão obrigados nas condições registadas no 
regime provisório vigente, que reconduziu a 
concessão governamental original, a Câmara 
Municipal de Loures, reunida em 03-06-2020, 
reclama que o Governo considere tal encargo, no 
âmbito orçamental, à semelhança, e a par, das 
demais compensações à retoma da atividade 
económica, tendo em conta que o transporte 
público é fator estruturante daquela. 
 
 
Esta moção a ser aprovada deverá ser enviada 
para: 
 
- Sr. Primeiro-Ministro 
- Grupos Parlamentares na Assembleia da 

República 
- Área Metropolitana de Lisboa 

 
 

Loures 3 de junho de 2020 
 

Os Eleitos da CDU 
na Câmara Municipal de Loures 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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MOÇÃO 
 

Moção apresentada pela Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 293/2020 

 
Limitação da Venda de Bebidas Alcoólicas 

no Concelho 
 

A situação pandémica provocada pela doença COVID-
19 obriga, na presente data, à manutenção do 
estado de calamidade. O Concelho de Loures 
atravessa um período conturbado. Nas últimas 
semanas temos assistido a um aumento abrupto 
do número de infetados em Loures, à semelhança 
de outros concelhos da AML, mas onde Loures 
surge em destaque e em contraciclo com o 
panorama nacional. 

 
Considerando que: 
 
- Através da declaração do estado de calamidade 

foram mantidas restrições à vida social, mantendo-
se a prioridade da prevenção da doença, a 
contenção da pandemia e a garantia da segurança 
dos portugueses, situação que se irá manter até 
ao dia 14 de junho de 2020; 

 
- De entre estas situações, verifica-se que por 

razões de saúde pública se mantêm vários 
estabelecimentos encerrados, entre eles, os bares 
e discotecas, locais estes que se destinam ao 
convívio social e divertimentos público e venda de 
bebidas alcoólicas; 

 
- Na ausência do funcionamento dos referidos 

estabelecimentos, tem-se vindo a verificar a 
procura de bebidas alcoólicas junto de postos de 
abastecimento de combustível, lojas de 
conveniência e outros estabelecimentos de venda 
de bebidas alcoólicas (cafetarias, snack-bars, 
pastelarias, casas de chá, gelatarias e 
estabelecimentos similares), detentores de licença 
ou não; 

 
- A referida venda de bebidasalcoólicas naqueles 

locais tem vindo a proporcionar ajuntamentos no 
exterior destes espaços, em maioria dos casos 
com númerosuperiora dez pessoas; 

 
- Devemos agir para evitar comportamentos graves 

e com consequências para a saúde pública na 
situação de calamidade que vivemos, onde é 
exigido de todos comportamentos de 
distanciamento social. 

 

Em virtude destes considerandos, a Câmara 
Municipal de Loures, reunida a 3 de junho de 
2020, delibera: 
 
1) a suspensão da venda de bebidas alcoólicas 

em todos os estabelecimentos dedicados ao 
comércio e venda de bebidas alcoólicas, 
excetuando os estabelecimentos de 
restauração (CAE 5610), nos quais o consumo 
é feito obrigatoriamente no interior do 
estabelecimento; 

 
2) a suspensão da venda de bebidas alcoólicas é 

fixada todos os dias a partir das 21h00; 
 
3) a afixação nos respetivos estabelecimentos do 

horário de venda de bebidas alcoólicas 
durante este período; 

 
4) que as autoridades competentes implementem 

um reforço da fiscalização no sentido de zelar 
pela boa aplicação das medidas de prevenção 
que constam da Resolução do Conselho de 
Ministros nº 40-A/2020 que prorroga a 
declaração da situação de calamidade; 

 
5) a presente proposta vigorará pelo período 30 

dias, a contar da data da aprovação. 
 
 

Os Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata, 

 
Ivone Gonçalves 

 
Nuno Botelho 

 
João Calado 

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

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 60.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 22 de 
abril de 2020. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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Projeto de Ata da 61.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 6 de 
maio de 2020. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

ADMISSÃO DE PROPOSTA 
 

Proposta, subscrita pelo Sr. Presidente da 
Câmara, no âmbito do Gabinete de Intervenção 
Local - Proposta de Deliberação n.º 291/2020. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 

 
 
 

INTERVENÇÃO LOCAL 
 

Proposta de tomada de medidas adequadas face 
a incidentes verificados, advenientes do 
funcionamento de alguns estabelecimentos 
comerciais na área da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 291/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Foi remetido ofício ao Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Loures, pela União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, dando 
conta da existência naquele território do 
apelidado "…fenómeno "botellón" 
(ajuntamento de pessoas na via pública, para 
o consumo de bebidas alcoólicas previamente 
compradas), e que tem tido, invariavelmente, 
como consequência, atos de vandalismo, 
desordem pública, agravado pelo ajuntamento 
de pessoas desnecessário na via pública, que 
pelo estado de ebriedade procedem, 
invariavelmente, ao incumprimento das 
medidas de distanciamento físico e social 
necessárias na atual conjuntura de 
calamidade sanitária; 

 
B. No âmbito das atribuições respetivas, no 

domínio da Proteção Civil e Proteção da 
Comunidade, a referida UF considera ser 
necessária a restrição de horário de 
funcionamento, às 21h00, dos 
estabelecimentos identificados e que têm 
estado na origem deste fenómeno em 
Moscavide, designadamente: 

- As lojas de conveniência; 
- O estabelecimento "Café Juntos e 

Misturados", sito na Rua António Maria Pais, 
n.º 17; 

- O estabelecimento "Leitaria da Esquina", sito 
na Rua 1.º de Maio, n.º 46; 

 
C. A UF de Moscavide e Portela admite que a 

presente proposta de restrição de horários 
pode não obter os benefícios desejados, e 
nessa medida, será necessário propor um 
novo horário mais restritivo, em prol da 
segurança e saúde públicas; 

 
D. A situação epidemiológica em Portugal 

causada pela doença COVID-19 determinou a 
aprovação e a aplicação de um conjunto de 
medidas extraordinárias por forma a prevenir e 
suster a transmissão daquela doença - estado 
de emergência e, atualmente, estado de 
calamidade - com medidas de 
desconfinamento progressivas e graduais, 
atento o êxito das medidas aplicadas, com a 
adesão exemplar da população portuguesa; 

 
E. As medidas de desconfinamento estão a ser 

implementadas em todo o País, com algumas 
restrições para a área metropolitana de 
Lisboa, atendendo à emergência de alguns 
focos de infeção; 

 
F. Nesta situação de calamidade, deverão ter-se 

presentes os princípios do interesse público, 
da livre iniciativa privada, o equilíbrio e 
harmonização dos interesses dos agentes 
económicos do concelho, a proteção da 
segurança e qualidade de vida dos munícipes, 
procurando compatibilizar os vários e legítimos 
interesses em presença, no respeito pelo 
princípio da proporcionalidade. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nos n.ºs 1 e 2, alínea c), dos artigos 23.º 
e 32.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, conjugado com a 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-
A/2020, de 29 de maio, (3.ª fase do Estado de 
Calamidade), enformada pela Lei de Base da 
Proteção Civil, Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na 
sua redação atual, e do Sistema de Vigilância em 
Saúde Pública, estabelecido na Lei n.º 81/2009, de 
21 de agosto, na sua redação atual, articulado 
com os artigos 3.º e 4.º do D. L. n.º 48/96, de 15 
de maio, na sua redação atual, com as alterações 
introduzidas pelo D.L. n.º 10/2015, de 16 de junho 
e artigo 11.º do Regulamento Municipal dos 
Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 
Comerciais, aprovar: 
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1. Notificar administrativamente, quer os 
estabelecimentos em causa, quer a Autoridade 
de Saúde e a ASAE para identificação do 
problema dos ajuntamentos referidos no ofício 
da Junta de Freguesia de Moscavide e 
Portela, responsabilizando os respetivos 
agentes económicos pelas consequências 
danosas em matéria de segurança, saúde e 
qualidade de vida dos cidadãos e exigindo o 
cumprimento integral de todas as 
recomendações da DGS e do quadro legal 
aplicável; 

 
2. Notificar e desencadear ações de 

sensibilização e de fiscalização coordenadas 
pela PSP, Polícia Municipal, bem como pela 
Autoridade de Saúde e ASAE, sob pena de 
medidas mais gravosas, designadamente o 
encerramento dos referidos estabelecimentos 
comerciais, a cominação e a participação por 
crime de desobediência e/ou outras julgadas 
convenientes; 

 
3. Implementar a restrição de horário de 

funcionamento, até às 21h, dos seguintes 
estabelecimentos naquele território: 

 
- Lojas de Conveniência; 
- Estabelecimento "Café Juntos e Misturados", 

sito na Rua António Maria Pais, n.º 17; 
- Estabelecimento "Leitaria da Esquina", sito na 

Rua 1.º de Maio, n.º 46; 
 
4. Que estas medidas excecionais e temporárias 

de resposta à situação em causa, entrem em 
vigor imediatamente após a publicitação da 
deliberação da Câmara Municipal de Loures e 
vigorem durante a situação de calamidade, 
sem prejuízo da sua prorrogação e/ou 
modificação. 

 
 

Loures, 2 de junho de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 7.ª Alteração 
Orçamental Permutativa ao Orçamento 2020 e 
Opções do Plano 2020-2023. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 263/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Existe necessidade de dotar no exercício de 

2020 a rubrica orçamental de investimento, 
associada ao projeto denominado, Food Lab - 
Loures INOVA - Centro de Negócios e 
Incubação, para a preparação dos 
procedimentos necessários à sua 
concretização; 

 
B. Na preparação dos procedimentos de 

empreitada do investimento na revitalização 
do Centro Urbano de Sacavém, é necessário 
assegurar a cobertura orçamental para os 
exercícios de 2020 e 2021; 

 
C. É necessária a existência de inscrição 

orçamental em 2021 para a realização das 
prestações de capital social do Fundo de 
Apoio Municipal (FAM). Nos termos do n.º 1 do 
artigo 3.º-B da Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril, 
o Município solicitou moratória de 12 meses 
adiando a sua realização para 2021; 

 
D. O Serviço Municipal de Proteção Civil 

necessita de ajustar o seu orçamento de 2020 
para possibilitar, entre outras situações, a 
aquisição de fardamentos e equipamentos. 

 
 
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, seja aprovada a 7.ª Alteração Orçamental 
Permutativa ao Orçamento 2020 e Opções do 
Plano 2020-2023, conforme documento em anexo. 

 
 

Loures, 28 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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(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: O documento 7.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 aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Relatório 
de Gestão de 2019 e das Demonstrações 
Financeiras, respeitantes ao exercício do ano de 
2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 264/2020 

 
Considerando que: 
 
A. De acordo com o disposto no artigo 27.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e no artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro, a segunda sessão ordinária 
do órgão deliberativo do município, a realizar-
se durante o mês de abril, destina-se à 
apreciação dos documentos de prestação de 
contas; 

 
B. As medidas excecionais e temporárias de 

resposta à situação epidemiológica provocada 
pela doença Covid-19 constantes nos artigos 
3.º e 4.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, 
vieram permitir a realização das reuniões 
ordinárias dos órgãos deliberativos e 
executivos das autarquias locais, previstas 
para os meses de abril e maio, até 30 de junho 
e vieram alargar o prazo de envio das 
“Contas” ao Tribunal de Contas até 30 de 
junho, respetivamente; 

 
C. Compete à Assembleia Municipal apreciar e 

votar os documentos de prestação de contas, 
conforme previsto na alínea l) do n.º 2 do 
artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro; 

 
 

D. Compete à Câmara Municipal, de acordo com 
a alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar e 
aprovar os documentos de prestação de 
contas, a submeter à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal; 

 
E. Atendendo ao disposto na alínea j) do n.º 1 do 

artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, compete ao presidente da 
câmara submeter os documentos referidos na 
alínea precedente à aprovação da Câmara 
Municipal e à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal; 

 
F. Face ao estipulado no Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 
de fevereiro, fazem parte dos documentos de 
prestação de contas o balanço, a 
demonstração de resultados, os mapas de 
execução orçamental, os anexos às 
demonstrações financeiras e o relatório de 
gestão; 

 
G. Os documentos de prestação de contas das 

entidades que sejam obrigadas à adoção da 
contabilidade patrimonial devem ser 
remetidos, ao órgão para apreciação, 
juntamente com a certificação legal das contas 
e o parecer sobre as mesmas emitidos pelo 
auditor externo, conforme estipulado no n.º3 
do artigo 76.º e na alínea e) do n.º 2 do artigo 
77.º, ambos da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro; 

 
H. Que foi aprovado em Reunião de Câmara de 

22 de abril de 2020, os “Fluxos de Caixa” e, 
sem prejuízo da mesma vir a ser ratificada 
aquando da realização da primeira reunião do 
órgão deliberativo, a 1ª alteração modificativa 
para introdução do saldo de gerência do ano 
anterior no orçamento municipal em vigor. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
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, na sua versão atual, aprovar e 
submeter à Assembleia Municipal: 
 
1. Relatório de Gestão de 2019, constante do 

Anexo I; 
 
2. Demonstrações Financeiras respeitantes ao 

exercício de 2019, constante do Anexo II. 
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Loures, 28 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: Dada a sua extensão 
(3.943 páginas, equivalentes a > 1.750,8 Mb), que 
extrapola largamente o âmbito da presente edição, 
os documentos Relatório de Gestão de 2019 e 
Demonstrações Financeiras respeitantes ao 
exercício de 2019 encontram-se disponíveis, em 
suporte informático, para eventual consulta, no 
Gabinete Loures Municipal. 
Os documentos Certificação Legal das Contas e 
Relatório sobre a informação económico-financeira 
(Relatório Anual de Auditoria) do Município de 
Loures referente ao ano findo em 31 de dezembro 
de 2019 (versão draft) encontram-se 
disponibilizados em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 

CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 52574/DCA/2020 
Concurso Público para aquisição de serviços 
de transporte escolar para o Município de 
Loures, por lotes, para o ano letivo de 2020-
2021 
Proposta de ratificação do ato de prestação de 
esclarecimentos, praticado pelo Sr. Presidente da 
Câmara em 28 de maio de 2020, no âmbito do 
procedimento. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 278/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Foi instruído e lançado o procedimento do tipo 

concurso público, com publicitação no Jornal 
Oficial da União Europeia, desenvolvido sob o 
número de processo 52574/DCA/2020 

tendente à celebração de contratos de 
aquisição de serviços de transporte escolar, 
por lotes, em número de 11, para o Município 
de Loures, para o ano letivo 2020/2021, 
procedimento esse relativamente ao qual está 
em curso o prazo para apresentação de 
propostas; 

 
B. Foram, tempestivamente, solicitados 

esclarecimentos por parte da entidade 
interessada “Barraqueiro Transportes, S.A.”, 
mostrando-se necessário que o Município 
providenciasse a respetiva 
resposta/esclarecimento; 

 
C. Após análise do pedido de esclarecimentos 

formulado pela entidade interessada concluiu-
se caber à Câmara Municipal de Loures, 
enquanto órgão competente para contratar, 
deliberar sobre o teor dos esclarecimentos a 
prestar, na medida em que, não obstante os 
próprios membros do júri integrarem a unidade 
orgânica requisitante dos serviços, a sua 
condição de membros do júri não os habilita, 
enquanto tal, a darem explicações sobre os 
pressupostos ou fundamentações que 
subjazem às normas estabelecidas pelo órgão 
competente para contratar para as peças do 
procedimento, uma vez que o júri é um órgão 
ad hoc, designado para conduzir o 
procedimento para a formação do contrato, 
logo, tendo intervenção no procedimento 
apenas após o envio do respetivo anúncio 
para publicação; 

 
D. Se mostra adequado prestar os 

esclarecimentos nos exatos termos inseridos 
no documento que se anexa a esta proposta, 
porquanto a informação que de tal documento 
consta é a que resulta, após auscultação para 
o efeito, do serviço requisitante do 
procedimento aqui em apreço; 

 
E. A data limite para a resposta aos 

esclarecimentos é o dia 2 de junho de 2020, 
qualquer resposta dada depois dessa data era 
suscetível de causar “perturbação” no 
procedimento, designadamente implicar 
prorrogação do prazo para a apresentação de 
propostas com a inerente despesa resultante 
da necessária publicitação desse facto; 

 
F. Existia manifesta urgência, tendo presente a 

natureza do procedimento, a tramitação 
processual legalmente estabelecida e que 
necessariamente terá que ser observada, as 
potenciais vicissitudes ínsitas a qualquer 
procedimento aquisitivo e suscetíveis de 
causarem desvio ao expectável normal curso 
do mesmo, o facto do contrato em causa ter 
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de ser sujeito a visto do Tribunal de Contas e, 
ainda, a dificuldade em reunir 
extraordinariamente a Câmara Municipal para 
o efeito, tudo circunstâncias aptas a protelar a 
conclusão do procedimento e a respetiva 
execução do(s) contrato(s) em tempo útil 
tendo presente a data de início de produção 
de efeitos pretendida para o(s) mesmo(s); 

 
G. Em razão disso, tomei a decisão de prestar 

esclarecimentos aos interessados, decisão 
essa datada de 27 de maio de 2020, conforme 
documento em anexo;  

 
H. A norma legal que fundamenta o ato por mim 

praticado, com caráter excecional, é a que 
consta do n.º 3, do artigo 35.º, do Anexo I, da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Lei que 
estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais); 

 
I. Sendo a Câmara Municipal o órgão 

competente para efeito de aprovação do ato 
em causa, carece o ato por mim praticado, 
pois, de ser ratificado. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nos números 5 a 7, do artigo 50.º do 
Código dos Contratos Públicos (versão atual) e do 
disposto no n.º 3, do artigo 35.º do Anexo I, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro (Lei que 
estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais), ratificar o ato de prestação de 
esclarecimentos, por mim praticado em 28 de 
maio de 2020, conforme documento em anexo, e 
relacionado com o procedimento do tipo concurso 
público, desenvolvido sob o número de processo 
52574/DCA/2020, tendente à celebração de 
contrato(s) de aquisição de serviços de transporte 
escolar, por lotes, em número de 11, para o 
Município de Loures, para o ano letivo 2020/2021. 
 
… 

 
Loures, 28 de maio de 2020 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
(a) Bernardino Soares 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TRANSPORTE ESCOLAR 
PARA O MUNICÍPIO DE LOURES, POR LOTES, 

PARA O ANO LETIVO DE 2020-2021 
 

PROCESSO n.º 52574 /DCA/2020 
 

ESCLARECIMENTOS 
 
I 
 

No âmbito do concurso público desenvolvido sob o n.º de 
processo 52574 /DCA/2020, com vista à "Aquisição de 
serviços de transporte escolar, para o Município de Loures, 
por lotes, para o ano letivo 2020-2021", através da 
plataforma de contratação pública Vortalnext, foram 
solicitados esclarecimentos por parte da entidade 
interessada "Barraqueiro Transportes, S.A.", conforme 
documento que se junta sob a designação de Anexo I e que 
se dá por integralmente reproduzidos para todos os efeitos 
legais. 
Cumpre, pois, ao abrigo do disposto no artigo 50.º do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro (na sua versão atual), que o 
órgão competente preste esclarecimentos, o que faz nos 
termos infra, mediante identificação do esclarecimento 
solicitado pela entidade interessada sob o título 
"QUESTÃO", seguido imediatamente do esclarecimento 
prestado sob o título "RESPOSTA/ESCLARECIMENTO". 

 
II 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DA INTERESSADA 
"BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A." 

 
"QUESTÃO" - Considerando que nas especificações dos 
lotes no Caderno de Encargos - Anexo II, do presente 
procedimento descreve apenas o número de alunos e não o 
número de viaturas a afetar a cada lote, pedimos o seguinte 
esclarecimento: 
 
- Está previsto no preço base de cada lote o disposto no 

Decreto-Lei 20/2020 de 1 de maio, Artigo 13.º-A, que 
prevê apenas a ocupação de 2/3 da lotação da viatura? 

 
Tomando como exemplo o transporte de 7 crianças, 
deverá ser afeto um veículo com capacidade para 14 
lugares (Motorista + vigilante + 7 crianças = 9 passageiros), 
sendo já considerado veículo pesado de passageiros, com 
maior consumo e obrigatoriedade de ser acompanhado por 
vigilante. 
 
"RESPOSTA/ESCLARECIMENTO"- Aquando da abertura do 
procedimento aqui em apreço e respetiva aprovação em 
Reunião da Câmara Municipal de Loures, o Decreto-Lei n.º 
20/2020, de 1 de maio, ainda não estava publicado. 
Assim, os números de crianças e alunos a transportar 
indicados no procedimento, tem como pressuposto os 
números atuais, ou seja, os números correspondentes aos 
do ano letivo em curso. 
 
Portanto, as peças do procedimento não levam em linha de 
conta, em matéria de ocupação dos veículos a afetar à 
execução do(s) contrato(s), as regras estabelecidas no artigo 
13.º-A do Decreto-Lei 20/2020, de 1 de maio, pelo que, 
consequentemente, o preço base unitário fixado por lote 
também não toma em consideração as aludidas regras de 
ocupação dos veículos estabelecidas no antedito diploma 
legal. 
 
O disposto no art.º 13.º-A do referido Decreto-Lei n.º 20/2020, 
de 1 de maio, vem restringir a capacidade do transporte 
coletivo de passageiros à lotação diária de 2/3. 
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Ora, nesta data não é possível ao Município de Loures saber 
quais serão as regras a aplicar no início do ano letivo 
2020/2021 (setembro) para o qual se pretende a 
contratação dos serviços de transporte escolar. Na verdade, 
e em tese, diversos cenários podem vir a apresentar-se no 
futuro, seja por modificação das regras de transporte 
através de diploma legal, seja por vir a existir um misto de 
aulas presenciais com aulas à distância (reduzindo assim 
também o número de alunos a transportar), seja por outras 
razões das quais, por ora, não é possível sequer fazer a 
prognose. 
 
Assim, com a incerteza de fundo reinante, afigura-se 
prematuro, nesta data, alterar as normas já estabelecidas no 
procedimento, sejam as normas respeitantes à constituição 
de lotes, sejam as normas respeitantes ao preço base 
unitário estabelecido em cada lote, sejam as normas 
respeitantes às especificações técnicas previstas para a 
execução do contrato, sejam as normas respeitantes a 
quaisquer outros conteúdos que são parte integrante das 
peças do procedimento. 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista, e os votos a favor do 
Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente, dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária e da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
 
 
 
 
Processo n.º 44534/DCA/2017 
Prestação de serviços de limpeza, com 
inclusão de consumíveis e contentores 
asséticos e respetiva manutenção, para as 
instalações do Município de Loures e do 
Município de Odivelas 
Proposta de atualização dos preços do contrato n.º 
157/2017 celebrado com a firma Ambiente & 
Jardim II - Multiservices, SA, passando a 
mensalidade a pagar para 55.365,87 €. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 279/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência de procedimento aquisitivo do 

tipo concurso público, em Agrupamento das 
Entidades Adjudicantes Município de Loures e 
Município de Odivelas, que correu termos sob 
o n.º de processo 44534/DCA/2017, foi 
adjudicada, por deliberação do Executivo 
Municipal, tomada na 94.ª Reunião Ordinária 
de 12.07.2017, à entidade Ambiente & Jardim 
II - Multiservices, SA, a prestação de serviços 
de limpeza, com inclusão de consumíveis e 

contentores asséticos e respetiva 
manutenção, para as instalações do Município 
de Loures e do Município de Odivelas; 

 
B. Em seguida, foi outorgado o contrato n.º 

157/2017, que iniciou a produção de efeitos 
em 01.10.2017, com período de vigência de 1 
(um) ano, renovando-se, automaticamente, 
por igual e sucessivo período, até um período 
máximo de 3 (três) anos, o qual tem vindo a 
ser renovado; 

 
C. A Ambiente & Jardim II - Multiservices, SA 

vem, através dos documentos E/10989/2020, 
E/22913/2020, e E/29699/2020, com entrada 
na Câmara Municipal de Loures, 
respetivamente, em 28 de janeiro, 24 de 
fevereiro e 04 de março de 2020, requerer a 
atualização do valor mensal faturado no 
âmbito do Contrato de Prestação de Serviços 
de Limpeza, com inclusão de consumíveis e 
contentores asséticos e respetiva 
manutenção, para as instalações do Município 
de Loures, em 14,57%, com efeitos retroativos 
a 01 de janeiro de 2020, atualização 
decorrente da assinatura da Convenção 
Coletiva de Trabalho, publicada no BTE n.º 2, 
de 15.01.2020, que fixa novos valores 
remuneratórios para a atividade; 

 
D. Foi produzido parecer jurídico, cujo teor aqui 

se dá por integralmente reproduzido, e que 
conclui que: 

 
“(…) se mostram evidenciados e adequada e 

plenamente satisfeitos os pressupostos que 
devem levar à modificação contratual do 
contrato celebrado entre o Município de 
Loures (e outras entidades adjudicantes) e a 
Ambiente & Jardim II - Multiservices, S.A. com 
fundamento na aplicação da alínea a), do 
artigo 312.º e com as consequências previstas 
no n.º 2 do artigo 314.º, ambas as normas do 
Código dos Contratos Públicos. (…) A 
alteração da tabela salarial e das demais 
obrigações pecuniárias, que implica um 
incremento de 14,57% na mensalidade, 
passando tal mensalidade de 48.324,93 € para 
55.365,87 €, mais IVA, para o ano de 2020, 
conforme invocado pela cocontratante 
Ambiente & Jardim II - Multiservices, S.A., 
constitui uma onerosidade excessiva e 
provoca, inelutavelmente, um desequilíbrio 
económico contratual que importa corrigir. 
(…)”; 
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E. O órgão competente para aprovar a 
atualização dos preços em apreço e a 
Modificação Contratual consequente é o órgão 
competente para contratar, ou seja, a Câmara 
Municipal. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea a) do artigo 312.º, conjugado 
com o n.º 2 do artigo 314.º do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), na sua atual redação e 
com a alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, aprovar: 
 
1. Deferir o requerido pela cocontratante 

Ambiente & Jardim II - Multiservices, SA, 
autorizando a atualização de preços mensais, 
desde 01.01.2020, com atualização da 
mensalidade a pagar que passa para 
55.365,87 € (cinquenta e cinco mil trezentos e 
sessenta e cinco euros e oitenta e sete 
cêntimos), mais IVA, com a consequente 
Modificação Contratual. 

 
2. A notificação à cocontratante da deliberação 

tomada pela Câmara Municipal. 
 
 

Loures, 28 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 os votos a favor do 
Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente, dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária e da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo n.º 51853/DCA/2019 
Aquisição de serviços de portaria e vigilância 
humana, por lotes, em número de 2, para o 
Município de Loures e para os SIMAR, em 
instalações das entidades adjudicantes 
Proposta de aprovação de que se encontra 
verificado o facto de a entidade Cosmos - 
Segurança Privada, Lda., após notificação para o 
efeito, não ter apresentado a caução dentro do 
prazo fixado no Programa do Concurso e no n.º 1 
do artigo 90.º do CCP, facto que lhe deve ser 
imputável, imputabilidade que determinará a 
caducidade da adjudicação, sendo intenção do 
Município de Loures concluir pela caducidade da 
adjudicação, e sendo aquela entidade notificada 
para, através da plataforma eletrónica e no prazo 
de 10 (dez) dias, contados a partir da notificação 
para o efeito, se pronunciar, querendo, por escrito, 
ao abrigo do direito de audiência prévia. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 280/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pelos órgãos 

competentes para contratar das entidades 
adjudicantes Município de Loures e Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), foi 
lançado o concurso público, em agrupamento 
dessas entidades adjudicantes, em 
conformidade com o previsto no artigo 16.º n.º 
1, alínea c), artigos 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1 alínea 
a), e 39.º, todos do Código dos Contratos 
Públicos (CCP) (na sua versão atual), 
concurso desenvolvido sob o n.º de processo 
51853/DCA/2019, com vista à celebração de 
contrato para aquisição de serviços de portaria 
e vigilância humana, por lotes, em número de 
2, para o Município de Loures e para os 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), em instalações das 
entidades adjudicantes; 

 
B. Observada que foi toda a tramitação 

procedimental devida, houve lugar à 
adjudicação de ambos os lotes 1 e 2 do 
procedimento à entidade concorrente Cosmos 
- Segurança Privada, Lda., tendo esta 
entidade sido notificada, em 28 de abril de 
2020, da deliberação de adjudicação, da 
minuta do contrato, bem como notificada para 
apresentar os documentos de habilitação e 
prestar a caução devida (anexam-se sob os 
n.ºs 1 e 2 cópias dos documentos notificados); 
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C. Conforme previsto, respetivamente, nas 
cláusulas 28.ª e 30.ª, ambas do Programa do 
Concurso, e no n.º 1 do artigo 90.º do CCP, o 
prazo para apresentação dos documentos de 
habilitação estava fixado em 5 (cinco) dias e o 
prazo para apresentação de caução estava 
fixado em 10 (dez) dias, pelo que, tendo sido 
notificada a referida entidade em 28 de abril 
de 2020 para a respetiva apresentação, o 
prazo para a apresentação dos documentos 
de habilitação terminou em 06 de maio de 
2020 e o prazo para apresentação de caução 
terminou em 13 de maio de 2020; 

 
D. Não obstante a entidade adjudicatária Cosmos 

- Segurança Privada, Lda. ter apresentado os 
documentos de habilitação em tempo, a 
mesma, em 13 de maio de 2020, prazo limite 
para prestação de caução, veio solicitar a 
prorrogação de prazo para prestação de 
caução (anexa-se sob o n.º 3 cópia do 
documento de pedido de prorrogação); 

 
E. No dia seguinte, 14 de maio de 2020, veio 

novamente a entidade adjudicatária solicitar a 
prorrogação do prazo para apresentação de 
caução, acrescentando que tal prorrogação se 
verifique pelo prazo de 15 dias (anexa-se sob 
o n.º 4 cópia do documento de novo pedido de 
prorrogação); 

 
F. Portanto, a adjudicatária Cosmos - Segurança 

Privada, Lda. não apresentou a caução no 
prazo estipulado para o efeito, nem a 
apresentou até à presente data, em violação 
do disposto no n.º 1 do artigo 90.º do CCP; 

 
G. Na ausência de qualquer fundamentação ou 

invocação de facto de sentido contrário à 
imputabilidade prevista no n.º 1 do artigo 91.º 
do Código dos Contratos Públicos, a não 
prestação de caução no tempo estabelecido 
no Programa do Concurso, constitui facto 
subsumível a tal norma, nos termos da qual a 
adjudicação caduca, pelo que se impõe, 
nessas circunstâncias, a aplicação do n.º 2 do 
mesmo artigo, o qual estabelece que o órgão 
competente para contratar deve adjudicar a 
proposta ordenada em lugar subsequente; 

 
H. Nos termos do disposto no artigo 121.º e 

seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA), a adjudicatária tem o 
direito de ser ouvida antes de ser tomada da 
decisão final, devendo ser informada sobre o 
sentido provável desta, pelo que, deverá a 
mesma ser notificada para se pronunciar, por 
escrito, ao abrigo do direito de audiência 
prévia, devendo fixar-se-lhe um prazo para o 
efeito não inferior a 10 (dez) dias; 

I. Verificado o facto da não apresentação da 
caução, o órgão competente para notificar a 
entidade adjudicatária e vir a concluir, a final, 
pela determinação da caducidade da 
adjudicação em virtude de tal facto, é o órgão 
competente para contratar, isto é, no que à 
entidade adjudicante Município de Loures diz 
respeito, a Câmara Municipal; 

 
J. Não prestação de caução pela adjudicatária 

no tempo previsto no n.º 1 do artigo 90.º do 
CCP, ou seja nos 10 dias, constitui 
contraordenação grave, conforme resulta da 
alínea a) do artigo 457.º do CCP, e constitui a 
entidade adjudicante no dever de participação 
ao IMPIC, in casu, do facto constitutivo dessa 
contraordenação, conforme norma do n.º 3, do 
artigo 461.º também do CCP, cabendo à 
referida entidade a instauração ou 
arquivamento do processo de 
contraordenação.  

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures, no âmbito do 
concurso público em agrupamento de entidades 
adjudicantes, desenvolvido sob o n.º de processo 
51853/DCA/2019, com vista à celebração de 
contrato para aquisição de serviços de portaria e 
vigilância humana, por lotes, em número de 2, 
para o Município de Loures e para os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), em 
instalações das entidades adjudicantes, e nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 91.º do 
Código dos Contratos Públicos (na sua versão 
atualizada), delibere aprovar: 
 
1. Que se encontra verificado o facto 

estabelecido no n.º 1, do artigo 91.º, do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), isto é, o 
facto de a entidade adjudicatária de ambos os 
lotes 1 e 2 do procedimento, a entidade 
Cosmos - Segurança Privada, Lda., após 
notificação para o efeito, não ter apresentado 
a caução dentro do prazo fixado no Programa 
do Concurso e no n.º 1 do artigo 90.º do CCP, 
facto que deve ser-lhe imputável, 
imputabilidade essa que determinará a 
caducidade da adjudicação, sendo intenção do 
Município de Loures concluir, a final, pela 
aludida caducidade da adjudicação; 

 
2. Que a entidade adjudicatária de ambos os 

lotes 1 e 2 do procedimento, a entidade 
Cosmos - Segurança Privada, Lda., seja 
notificada para, através da plataforma 
eletrónica e no prazo de 10 (dez) dias, 
contados a partir da notificação para o efeito, 
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se pronunciar, querendo, por escrito, ao abrigo 
do direito de audiência prévia, de acordo, 
nomeadamente, com o previsto no artigo 121.º 
e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA). 

 
 

Loures, 28 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 os votos a favor do 
Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente, dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária e da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
 
 
 
 
Processo n.º 52723/DCA/2020 
Aquisição de serviços de vigilância humana, 
para o Município de Loures, pelo período de 
um mês, até um período máximo de vigência 
contratual de três meses 
Proposta de autorização prévia da dispensa da 
aplicação do disposto no n.º 1 do art.º 68.º da Lei 
do Orçamento do Estado para 2020, e de 
aprovação das peças do procedimento, caderno 
de encargos e convite à apresentação de 
proposta, do documento “Proposta de autorização 
para início e tipo de procedimento” e da nomeação 
da gestora do contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 281/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pelos órgãos 

competentes para contratar das entidades 
adjudicantes Município de Loures e Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), foi 
lançado o concurso público, em agrupamento 
dessas entidades adjudicantes, em 
conformidade com o previsto no artigo 16.º n.º 
1, alínea c), artigos 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1 alínea 
a), e 39.º, todos do Código dos Contratos 
Públicos (CCP) (na sua versão atual), 
concurso desenvolvido sob o n.º de processo 

51853/DCA/2019, com vista à celebração de 
contrato para aquisição de serviços de portaria 
e vigilância humana, por lotes, em número de 
2, para o Município de Loures e para os 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), em instalações das 
entidades adjudicantes; 

 
B. Observada que foi toda a tramitação 

procedimental devida por parte das entidades 
adjudicantes, a entidade concorrente Cosmos 
- Segurança Privada Lda., notificada que foi da 
adjudicação, para a apresentação dos 
documentos de habilitação e da caução não 
prestou a caução dentro do prazo previsto no 
Programa do Concurso, facto que deu lugar a 
que, na parte respeitante à entidade 
adjudicante Município de Loures, fosse 
submetida à Câmara Municipal proposta de 
deliberação tendente à declaração, a final, da 
caducidade da adjudicação da proposta para 
ambos os lotes 1 e 2 da concorrente Cosmos - 
Segurança Privada Lda., o que, a concluir-se 
no sentido apontado, implicará a adjudicação 
da proposta ordenada no lugar subsequente e 
a prática, ex novo, de um conjunto de atos 
procedimentais tendentes à celebração do 
contrato com a nova entidade adjudicatária, 
não se devendo ou podendo perder de vista a 
necessidade de participação de cada uma das 
duas entidades adjudicantes em atos a 
praticar que têm, necessariamente, que ser 
praticados conjuntamente por essas 
entidades; 

 
C. Ora, de acordo com o que se mostra 

estabelecido no referido processo n.º 
51853/DCA/2019, mais concretamente na 
cláusula 5.ª do Caderno de Encargos, se 
previa que o contrato a celebrar tivesse início 
de produção de efeitos a partir do dia 01 de 
julho de 2020, facto que se mostra de todo 
inviável, por motivo não imputável às 
entidades adjudicantes; 

 
D. Assim sendo, para o Município de Loures 

existe a necessidade urgente e imediata de 
lançamento de procedimento aquisitivo 
tendente à satisfação das necessidades a 
partir do dia 01 de julho de 2020; 

 
E. O procedimento aquisitivo a desenvolver que 

ora se sujeita a deliberação da Câmara 
Municipal é do tipo ajuste direto, critério 
material, com fundamento no seguinte: A 
necessidade de contratação surge pelo facto 
de terminar no dia 30 de junho de 2020 o 
contrato vigente de aquisição de serviços de 
vigilância humana e estar a decorrer um 
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procedimento do tipo concurso público 
(Processo n.º 51853/DCA/2019, com 
agrupamento das entidades adjudicantes 
Município de Loures e SIMAR), para substituir 
o contrato atual, mas que ainda não se 
encontra próximo da sua conclusão, por 
motivos não imputáveis a este Município, 
sendo muito pouco provável que o novo 
contrato inicie a sua produção de efeitos na 
data pretendida, tanto mais que se encontra 
em curso possível decisão de declaração da 
caducidade da adjudicação inicialmente 
efetuada à concorrente Cosmos - Segurança 
Privada Lda. Em qualquer caso é necessário 
assegurar a vigilância humana das instalações 
municipais, de forma a não afetar a atividade 
do Município de Loures, no período de tempo 
que ocorrer entre o termo do contrato atual e o 
início de produção de efeitos do contrato que 
virá a decorrer do referido procedimento n.º 
51853/DCA/2019. O contrato a celebrar 
decorrente do presente procedimento cingir-
se-á ao estritamente necessário adquirir. 
Assim sendo, propõe-se que seja adotado o 
procedimento do tipo ajuste direto, critério 
material, ao abrigo do disposto na alínea c), do 
n.º 1 do artigo 24.º do CCP (na sua versão 
atual), com convite exclusivamente à entidade 
Vmsegurança Privada, Vigilância e Motivação, 
Lda., com base nos seguintes fundamentos: 
“A necessidade de recurso a nova contratação 
resulta de acontecimentos imprevisíveis e não 
imputáveis ao Município, ou seja, é motivada 
por factos relativamente aos quais não 
dispunha de qualquer possibilidade de 
controlo no que respeita à sua ocorrência e 
verificação. Tal justifica a natureza excecional 
da contratação, de caráter urgente, imposta 
por razões de interesse púbico a que não se 
poderá deixar de acorrer com toda a 
celeridade, em termos tais que a prestação 
não possa ser adiada, sob pena de não ser 
mais possível realizá-la, ou de a sua não 
realização imediata a tornar posteriormente 
inútil. A absoluta necessidade de garantir os 
serviços de vigilância para as instalações 
municipais obriga a uma intervenção imediata 
e sem delongas, não compatível com a 
morosidade dos demais procedimentos 
aquisitivos previstos no Código dos Contratos 
Públicos”; 

 
F. Para prossecução do processo de despesa, 

propõe-se a aprovação das peças do 
procedimento, o Caderno de Encargos e o 
Convite para Apresentação de Proposta, bem 
como do documento anexo sob o título 
“Proposta de autorização para início e tipo de 
procedimento e nomeação do gestor do 
contrato”, pela Câmara Municipal, por ser o 

órgão competente para contratar, uma vez que 
se estima que com a execução de todas as 
prestações que constituem o objeto do 
contrato a celebrar, a despesa contratual 
global (artigo 97.º do CCP) a pagar pelo 
Município de Loures, para o período de 
vigência contratual máximo de 3 (três) meses, 
previsto no Caderno de Encargos, possa ser 
na ordem de € 199.105,46 (cento e noventa e 
nove mil, cento e cinco euros e quarenta e 
seis cêntimos), a que acrescerá o IVA à taxa 
legal, preço contratual esse que já inclui uma 
bolsa de horas de 7% do preço contratual que 
vier a ser adjudicado. De outro passo, o facto 
do procedimento, que ora se propõe seja 
aprovado, ser uma decorrência de vicissitudes 
de outro procedimento em curso, o referido 
concurso público desenvolvido sob o n.º de 
processo 51853/DCA/2019, cuja competência 
para aprovação só cabia, e coube, à Câmara 
Municipal, dita que também este ajuste direto, 
critério material, seja aprovado pela Câmara 
Municipal; 

 
G. O preço base teve por referência os preços 

apresentados pela entidade a convidar na sua 
proposta no procedimento 51853/DCA/2019, a 
que também concorreu, constituindo este o 
fundamento para a fixação do preço em 
causa; 

 
H. Não obstante o montante da despesa que se 

estima realizar ultrapassar os €135.000,00, o 
fundamento para o uso do critério material 
atrás dado a conhecer, constitui, ele próprio, 
fundamento para a decisão de contratação 
sem que haja lugar à adjudicação por lotes; 

 
I. O preço base indicado implica um aumento 

face aos valores unitários pagos no ano de 
2019 em contrato com o mesmo objeto tendo 
o serviço requisitante fundamentado aquele 
aumento conforme ora se transcreve: “os 
preços base unitários indicados traduzem um 
aumento relativamente aos valores unitários 
pagos no ano de 2019, em contrato com o 
mesmo objeto, fundamentando-se este 
incremento nas oscilações dos valores de 
mercado; no aumento da tabela salarial do 
pessoal vigilante por efeito de contratos 
coletivos de trabalho; no incremento do 
número de instalações e o reforço de 
vigilância programada (reforço do número de 
vigilantes e alargamento de horários.”; 

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

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

 
K. Nos termos do n.º 1 do referido art.º 18.º, sob 

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

 
“1. São competentes para autorizar despesas com 

locação e aquisição de bens e serviços as 
seguintes entidades: 

 
a) Até 30.000 contos, os presidentes de câmara 

e os conselhos de administração dos serviços 
municipalizados; 

b) Sem limite, as câmaras municipais, as juntas 
de freguesia, o conselho de administração das 
associações de autarquias locais e o órgão 
executivo de entidades equiparadas a 
autarquias locais.“; 

 
L. O preço contratual global estimado, para o 

período de 3 meses de vigência contratual é 
de € 199.105,46 (cento e noventa e nove mil, 
cento e cinco euros e quarenta e seis 
cêntimos), sendo, pois, da competência da 
Câmara autorizar a dispensa do disposto no 
n.º 1 do art.º 68.º da LOE 2020; 

 
M. Assim, tendo presentes os fundamentos 

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

 
N. Foi verificado, nesta data, que a despesa do 

Município de Loures está prevista na rubrica 
2013 A 28 0204/020218, conforme proposta 
de cabimento n.º 1902/2020, datada de 
27.05.2020. 

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

1. Autorizar previamente a dispensa do disposto 
no n.º 1 do art.º 68.º da LOE 2020, tendo 
presentes os fundamentos aduzidos pelo 
serviço requisitante e considerandos expostos 
nos Considerandos I a M; 

 
De seguida, 
 
2. Aprovar as peças do procedimento, caderno 

de encargos e convite à apresentação de 
proposta, bem como o documento designado 
como “Proposta de autorização para início e 
tipo de procedimento e nomeação do gestor 
do contrato”, que se anexam, tendentes à 
celebração de contrato para vigilância 
humana, procedimento esse que ocorrerá sob 
a forma de ajuste direto, critério material, e 
que se identifica como processo sob o n.º 
52723/DCA/2020. 

 
 

Loures, 28 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO 
PARA INÍCIO E TIPO DE PROCEDIMENTO, 

DESIGNAÇÃO DO JÚRI DO PROCEDIMENTO 
E DO GESTOR DO CONTRATO 

 
1. No âmbito da solicitação efetuada pela Divisão 

de Administração Geral (DAG) através da 
informação com o registo webdoc 
E/49546/2020, datada de 25.05.2020, a qual 
mereceu despacho de concordância do Exmo. 
Sr. Vereador da Câmara Municipal de Loures, 
Gonçalo Caroço, datado de 26.05.2020 e 
pelas razões dela constantes, propõe-se a 
adoção do procedimento aquisitivo do tipo 
ajuste direto, critério material, nos termos da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 16.º e alínea c) do 
n.º 1 do artigo 24.º, todos do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
sua redação atual, com vista à celebração de 
contrato para aquisição de serviços de 
vigilância humana, pelo período de 1 (um) 
mês, renovável automaticamente por iguais e 
sucessivos períodos de um mês, até um 
período máximo de vigência contratual de 3 
(três) meses, cujo processo será desenvolvido 
sob o n.º 52723/DCA/2020. 
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2. A necessidade em causa encontra-se 
devidamente identificada e fundamentada pelo 
serviço requisitante: "De acordo com 
informação prestada pela DCA (cfr. E-mail de 
25.05.2020, em anexo), no âmbito do 
concurso público, em agrupamento das 
entidades adjudicantes Município de Loures e 
os SIMAR, desenvolvido sob o n.º de processo 
51853/DCA/2019, com vista à celebração de 
contrato para serviços de vigilância e 
segurança humana, a entidade concorrente 
Cosmos - Segurança Privada, Lda., notificada 
que foi, em sequência da deliberação 
camarária de adjudicação datada de 
22.04.2020, para a apresentação da caução, 
não apresentou tal documento dentro do prazo 
previsto no Programa do Concurso. Informou 
adicionalmente a DCA que, tal facto dará lugar 
a que seja submetida à Câmara Municipal 
proposta de deliberação tendente à 
declaração, a final, da caducidade da 
adjudicação da proposta para a concorrente 
Cosmos - Segurança Privada, Lda., o que, a 
concluir-se no sentido apontado, implicará a 
adjudicação da proposta ordenada no lugar 
subsequente e a prática, ex novo, de um 
conjunto de atos procedimentais tendentes à 
celebração do contrato com a nova entidade 
adjudicatária. De acordo com o que se mostra 
estabelecido no referido processo n.º 
51853/DCA/2019, mais concretamente na 
cláusula 5.ª do Caderno de Encargos, previa-
se que o contrato a celebrar tivesse início de 
produção de efeitos a partir do dia 01 de julho 
de 2020, facto que, atento o acima exposto, se 
mostra de todo inviável. Assim sendo, para o 
Município de Loures existe a necessidade de 
lançamento de procedimento aquisitivo 
tendente à satisfação das necessidades de 
serviços de vigilância para as instalações 
municipais a partir do dia 01 de julho de 2020. 
A presente contratação é urgente e inadiável 
na medida em que se impõe assegurar, a 
partir da referida data, os serviços de 
segurança e vigilância de instalações 
municipais e o apoio a iniciativas promovidas 
pelo Município por forma a garantir o regular 
desenvolvimento da atividade municipal e a 
satisfação do interesse público." 

 
3. Com vista a dar cumprimento ao disposto no 

artigo 38.º do Código dos Contratos Públicos, 
constitui fundamento para a escolha do 
procedimento agora proposto, desde logo, a 
sua adequação à previsão legal em termo de 
critério material, uma vez que se propõe que 
seja adotado o procedimento do tipo ajuste 
direto, critério material, ao abrigo do disposto 
na alínea c), do n.º 1, do artigo 24.º do CCP 
com convite exclusivamente à entidade 

Vmsegurança Privada, Vigilância e Motivação, 
Lda., com base nos seguintes fundamentos 
aduzidos pelo serviço requisitante: "A 
necessidade de recurso a nova contratação 
resulta de acontecimentos imprevisíveis e não 
imputáveis ao Município, ou seja, é motivada 
por factos relativamente aos quais não 
dispunha de qualquer possibilidade de 
controlo no que respeita à sua ocorrência e 
verificação. Tal justifica a natureza excecional 
da contratação, de caráter urgente, imposta 
por razões de interesse púbico a que não se 
poderá deixar de acorrer com toda a 
celeridade, em termos tais que a prestação 
não possa ser adiada, sob pena de não ser 
mais possível realizá-la, ou de a sua não 
realização imediata a tornar posteriormente 
inútil. A absoluta necessidade de garantir os 
serviços de vigilância para as instalações 
municipais obriga a uma intervenção imediata 
e sem delongas, não compatível com a 
morosidade dos demais procedimentos 
aquisitivos previstos no Código dos Contratos 
Públicos". 

 
4. Para prossecução do processo de despesa, 

proponho a aprovação das peças do 
procedimento, Caderno de Encargos e Convite 
para Apresentação de Proposta, bem como da 
presente proposta, pela Câmara Municipal, por 
ser o órgão competente para contratar, uma 
vez que se estima que com a execução de 
todas as prestações que constituem o objeto 
do contrato a celebrar, a despesa contratual 
global (artigo 97.º do CCP) a pagar pelo 
Município de Loures, para o período de 
vigência contratual máximo (3 meses) previsto 
no Caderno de Encargos, possa ser na ordem 
de 199.105,46 € (cento e noventa e nove mil, 
cento e cinco euros e quarenta e seis 
cêntimos), a que acrescerá o IVA à taxa legal, 
preço contratual esse que já inclui uma bolsa 
de horas de 7% do preço contratual que vier a 
ser adjudicado. De outro passo, o facto do 
procedimento que ora se propõe ser uma 
decorrência de vicissitudes de outro 
procedimento em curso, o referido concurso 
público desenvolvido sob o n.º de processo 
51853/DCA/2019, cuja competência para 
aprovação só cabia, e coube, à Câmara 
Municipal, dita que também este ajuste direto, 
critério material, o seja aprovado pela Câmara 
Municipal. O preço base teve por referência os 
preços apresentados pela entidade a convidar 
na sua proposta no procedimento 
51853/DCA/2019, a que também concorreu, 
constituindo este o fundamento para a fixação 
do preço em causa. 
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5. A bolsa de horas para serviços adicionais de 
vigilância, referida no número anterior, integra 
o objeto contratual uma vez que a entidade 
adjudicatária fica adstrita à obrigação da sua 
execução caso seja solicitado pela entidade 
adjudicante, e destina-se meramente a 
eventuais serviços novos que resultem, 
designadamente, de necessidade de reforço 
da vigilância programada, de ampliação ou de 
novas instalações e de eventos ou iniciativas 
municipais não antecipáveis, previstas ou 
previsíveis, pelo que, não se verificando factos 
que o justifiquem não haverá lugar à 
realização de despesa a coberto da previsão 
integrante deste e do número anterior. 
Ademais, os serviços a prestar ao abrigo da 
bolsa de horas serão pagos de acordo com a 
categorização do serviço a prestar, conforme 
preços hora unitários propostos e adjudicados 
originalmente. 

 
6. O contrato a celebrar terá um período de 

vigência contratual de 1 (um) mês, com início 
de produção de feitos a 01 de julho de 2020, 
renovável por iguais e sucessivos períodos, 
até ao máximo de 3 (três) meses de vigência 
contratual ou quando se verificar a integral 
realização da despesa, consoante o que 
ocorrer primeiro. A renovação opera-se 
automaticamente, salvo denúncia por parte da 
entidade adjudicante com a antecedência 
mínima de 8 dias. 

 
7. Propõe-se que seja convidada a apresentar 

proposta, através de email, no prazo de 6 
(seis) dias, através do email 
vanessa_mrfreitas@cm-loures.pt, a seguinte 
entidade: 

 
- Vmsegurança Privada, Vigilância e Motivação, 

Lda. 
 
8. A respetiva despesa está prevista na rubrica 

2013 A 28 0204/020218, conforme PRC n.º 
1902/2020, datada de 27.05.2020. 

 
9. Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 290.º-A do CCP, o serviço requisitante 
indicou para Gestor do Contrato, na parte do 
contrato que respeita ao Município de Loures, 
a Sr.ª Maria Rodrigues, Assistente Técnica da 
Divisão de Administração Geral (DAG), com o 
e-mail maria_rodrigues@cm-loures.pt, pelo 
que se propõe que seja designada como 
Gestora do Contrato a pessoa indicada. 

 
 
 
 

10. Não obstante o montante da despesa que se 
estima realizar ultrapassar os 135.000,00 €, o 
fundamento para o uso do critério material 
atrás dado a conhecer, constitui, ele próprio, 
fundamento para a decisão de contratação 
sem que haja lugar à adjudicação por lotes. 

 
11. Tendo presente que o preço base global 

indicado na informação referida no número 
anterior implica um aumento face ao preço 
contratual pago no ano de 2019, em que o 
objeto contratual era idêntico ao do presente 
procedimento, o serviço requisitante 
fundamentou aquele aumento conforme se 
transcreve: "os preços base unitários 
indicados traduzem um aumento relativamente 
aos valores unitários pagos no ano de 2019, 
em contrato com o mesmo objeto, 
fundamentando-se este incremento nas 
oscilações dos valores de mercado; no 
aumento da tabela salarial do pessoal vigilante 
por efeito de contratos coletivos de trabalho; 
no incremento do número de instalações e o 
reforço de vigilância programada (reforço do 
número de vigilantes e alargamento de 
horários).". O referido aumento do preço base 
será sujeito a autorização prévia do órgão 
competente para contratar, nomeadamente, a 
Câmara Municipal de Loures, nos termos e 
para os efeitos do disposto no n.º 1 e n.º 4 do 
artigo 68.º da Lei do Orçamento de Estado 
2020 e do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11 de abril. 

 
 
Junta: Convite para apresentação de proposta, 
caderno de encargos e proposta de deliberação à 
Câmara Municipal de Loures. 

 
 

Loures, 27 de maio de 2020. 
 

À consideração do Chefe da DCA. 
 

A Jurista/ Instrutora do Processo 
 

Vanessa Rodrigues Freitas 
 
 
 

De acordo, 
 

O Chefe da DCA 
 

Viriato Aguilar 
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(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista, e os votos a favor do 
Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente, dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária e da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 

 
 
 
 

DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

Contratos Interadministrativos de Investimento 
entre o Município de Loures 

e as Freguesias/Uniões de Freguesias 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de Investimento a celebrar com 
a União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, para reparação de telhados e pintura 
exterior do edifício da Junta de Freguesia e do 
Posto de Saúde da Apelação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 265/2020 

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

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

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

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

 
C. A negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 

discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público; 
e da necessidade e suficiência dos recursos; 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

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

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

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

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

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

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro; 
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J. A celebração de contratos administrativos 
adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5, da 
cláusula 18.ª, do Contrato Interadministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesias a 16 de abril de 2018; 

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2020, decidiu prever uma 
verba de 1.250.000,00 €, a que acresce a 
remanescente de 2019, a delegar nas dez 
freguesias e uniões de freguesias do concelho 
para a realização de investimentos em espaço 
público, da competência do município, sob 
proposta das freguesias; 

 
L. A União das Freguesias de Camarate, Unhos 

e Apelação, no âmbito deste processo, 
manifestou interesse na celebração do 
Contrato Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de reparação de 
telhados e pintura exterior da junta de 
freguesia e posto de saúde da Apelação; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
N. A celebração dos contratos 

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

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

 
 
 
 
 
 

Loures, 28 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: a Minuta do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de 
Competências - Investimento na União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação - 
encontra-se disponibilizada no Anexo “Contratos 
Interadministrativos”. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de Investimento a celebrar com 
a União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, para requalificação do parque de 
estacionamento e construção de zona de lazer 
para chinquilho, no Bairro de São Lourenço, 
Camarate. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 266/2020 

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

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

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração Pública 
uma maior flexibilidade e capacidade de 
adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências; 
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C. A negociação, celebração, execução e 
cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e obedece 
aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público; 
e da necessidade e suficiência dos recursos; 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

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

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

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

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

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

 
 
 

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

 
J. A celebração de contratos administrativos 

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

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2020, decidiu prever uma 
verba de 1.250.000,00 €, a que acresce a 
remanescente de 2019, a delegar nas dez 
freguesias e uniões de freguesias do concelho 
para a realização de investimentos em espaço 
público, da competência do município, sob 
proposta das freguesias; 

 
L. A União das Freguesias de Camarate, Unhos 

e Apelação, no âmbito deste processo, 
manifestou interesse na celebração do 
Contrato Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de requalificação do 
parque de estacionamento e construção da 
zona de lazer para chinquilho no Bairro de São 
Lourenço, em Camarate; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
N. A celebração dos contratos 

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

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

 
 

Loures, 28 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata, e os votos a 
favor do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente, dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária e das Sr.ªs 
Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: a Minuta do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de 
Competências - Investimento na União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação - 
encontra-se disponibilizada no Anexo “Contratos 
Interadministrativos”. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de Investimento a celebrar com 
a Freguesia de Loures, para repavimentação de 
arruamentos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 267/2020 

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

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

 

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

 
C. A negociação, celebração, execução e 

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

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

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

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

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

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 



 

 
N.º 11 

 

 
 

3 de JUNHO 
de 2020 

 
 
 
 

25 

 

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

 
I. Constituem atribuições do Município de 

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

 
J. A celebração de contratos administrativos 

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

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2020, decidiu prever uma 
verba de 1.250.000,00 €, a que acresce a 
remanescente de 2019, a delegar nas dez 
freguesias e uniões de freguesias do concelho 
para a realização de investimentos em espaço 
público, da competência do município, sob 
proposta das freguesias; 

 
L. A Junta de Freguesia de Loures, no âmbito 

deste processo, manifestou interesse na 
celebração do Contrato Interadministrativo 
adicional, tendo apresentado a proposta de 
repavimentação da Rua da Caneja, da Rua da 
Carrasqueira e da Estrada do Ceirão, em 
Montemor; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
N. A celebração dos contratos 

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

 
 
 
 
 
 

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

 
 

Loures, 28 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: a Minuta do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de 
Competências - Investimento na Junta de 
Freguesia de Loures - encontra-se disponibilizada 
no Anexo “Contratos Interadministrativos”. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de Investimento a celebrar com 
a Freguesia de Loures, para remodelação de 
espaços verdes anexos ao Pavilhão Paz e 
Amizade. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 268/2020 

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

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

 
C. A negociação, celebração, execução e 

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

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

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

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

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

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 

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

 
I. Constituem atribuições do Município de 

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

 
J. A celebração de contratos administrativos 

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

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2020, decidiu prever uma 
verba de 1.250.000,00 €, a que acresce a 
remanescente de 2019, a delegar nas dez 
freguesias e uniões de freguesias do concelho 
para a realização de investimentos em espaço 
público, da competência do município, sob 
proposta das freguesias; 

 
L. A Junta de Freguesia de Loures, no âmbito 

deste processo, manifestou interesse na 
celebração do Contrato Interadministrativo 
adicional, tendo apresentado a proposta de 
remodelação dos espaços verdes anexos ao 
pavilhão Paz e Amizade; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
N. A celebração dos contratos 

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

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

 
 

Loures, 28 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: a Minuta do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de 
Competências - Investimento na Junta de 
Freguesia de Loures - encontra-se disponibilizada 
no Anexo “Contratos Interadministrativos”. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de Investimento a celebrar com 
a Freguesia de Lousa, para construção de 
polidesportivo ao ar livre, no Casal do Barril. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 269/2020 

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

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

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

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

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

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

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

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

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

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais, nos termos dos artigos 
117.º, n.º 2, e 131.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual; 
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I. Constituem atribuições do Município de 
Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesia, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua população, 
nos termos do artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro; 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

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

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2020, decidiu prever uma 
verba de 1.250.000,00 €, a que acresce a 
remanescente de 2019, a delegar nas dez 
freguesias e uniões de freguesias do concelho 
para a realização de investimentos em espaço 
público, da competência do município, sob 
proposta das freguesias; 

 
L. A Junta de Freguesia de Lousa, no âmbito 

deste processo, manifestou interesse na 
celebração do Contrato Interadministrativo 
adicional, tendo apresentado a proposta de 
construção de um polidesportivo ao ar livre, no 
Casal do Barril; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
N. A celebração dos contratos 

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

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

 

Loures, 28 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: a Minuta do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de 
Competências - Investimento na Junta de 
Freguesia de Lousa - encontra-se disponibilizada 
no Anexo “Contratos Interadministrativos”. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de Investimento a celebrar com 
a União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
para construção de parque de recreio canino na 
Azinhaga do Jogo da Bola, Moscavide. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 270/2020 

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

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

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

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

 
C. A negociação, celebração, execução e 

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

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

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

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

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

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

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

 
I. Constituem atribuições do Município de 

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

 

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

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2020, decidiu prever uma 
verba de 1.250.000,00 €, a que acresce a 
remanescente de 2019, a delegar nas dez 
freguesias e uniões de freguesias do concelho 
para a realização de investimentos em espaço 
público, da competência do município, sob 
proposta das freguesias; 

 
L. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do Contrato 
Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de construção de um 
parque de recreio canino na Azinhaga do Jogo 
da Bola, em Moscavide; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
N. A celebração dos contratos 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o Contrato 
Interadministrativo de delegação de competências 
da Câmara Municipal - Investimento, na União de 
Freguesias de Moscavide e Portela, conforme 
minuta em anexo. 
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Loures, 28 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente, dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária e das Sr.ªs 
Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista, e os votos contra da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: a Minuta do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de 
Competências - Investimento na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela - encontra-se 
disponibilizada no Anexo “Contratos 
Interadministrativos”. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de Investimento a celebrar com 
a União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
para construção de instalações de fitness ao ar 
livre, na Azinhaga do Jogo da Bola, Moscavide. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 271/2020 

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

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

 
 
 
 

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

 
C. A negociação, celebração, execução e 

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

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

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

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

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

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

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

 
I. Constituem atribuições do Município de 

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

 
J. A celebração de contratos administrativos 

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

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2020, decidiu prever uma 
verba de 1.250.000,00 €, a que acresce a 
remanescente de 2019, a delegar nas dez 
freguesias e uniões de freguesias do concelho 
para a realização de investimentos em espaço 
público, da competência do município, sob 
proposta das freguesias; 

 
L. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do Contrato 
Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de construção de 
equipamentos de fitness ao ar livre na 
Azinhaga do Jogo da Bola, em Moscavide; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
N. A celebração dos contratos 

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

 
 
 
 
 
 

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

 
 

Loures, 28 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente, dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária e das Sr.ªs 
Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista, e as abstenções da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: a Minuta do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de 
Competências - Investimento na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela - encontra-se 
disponibilizada no Anexo “Contratos 
Interadministrativos”. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de Investimento a celebrar com 
a União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
para requalificação de via pedonal na Portela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 272/2020 

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

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

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

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

 
C. A negociação, celebração, execução e 

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

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

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

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

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

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 

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

 
I. Constituem atribuições do Município de 

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

 
J. A celebração de contratos administrativos 

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

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2020, decidiu prever uma 
verba de 1.250.000,00 €, a que acresce a 
remanescente de 2019, a delegar nas dez 
freguesias e uniões de freguesias do concelho 
para a realização de investimentos em espaço 
público, da competência do município, sob 
proposta das freguesias; 

 
L. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do Contrato 
Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de requalificação de 
via pedonal, na Portela; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
N. A celebração dos contratos 

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

 
 

Loures, 28 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: a Minuta do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de 
Competências - Investimento na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela - encontra-se 
disponibilizada no Anexo “Contratos 
Interadministrativos”. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Contrato 
Interadministrativo de Investimento a celebrar com 
a União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas, para requalificação do Bairro 
da CARRISCOOP. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 273/2020 

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

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

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

 
C. A negociação, celebração, execução e 

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

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

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

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

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

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 



 

 
N.º 11 

 

 
 

3 de JUNHO 
de 2020 

 
 
 
 

34 

 

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

 
I. Constituem atribuições do Município de 

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

 
J. A celebração de contratos administrativos 

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

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2020, decidiu prever uma 
verba de 1.250.000,00 €, a que acresce a 
remanescente de 2019, a delegar nas dez 
freguesias e uniões de freguesias do concelho 
para a realização de investimentos em espaço 
público, da competência do município, sob 
proposta das freguesias; 

 
L. A União das Freguesias de Santo António dos 

Cavaleiros e Frielas, no âmbito deste 
processo, manifestou interesse na celebração 
do Contrato Interadministrativo adicional, 
tendo apresentado a proposta de 
Requalificação do Bairro da Carriscoop, em 
Frielas; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi realizado 

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

 
N. A celebração dos contratos 

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

 
 
 
 
 
 

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

 
 

Loures, 28 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: a Minuta do Contrato 
Interadministrativo de Delegação de 
Competências - Investimento na União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas - encontra-se disponibilizada no Anexo 
“Contratos Interadministrativos”. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de comunicação à 
Assembleia Municipal, da prorrogação de vigência 
do Contrato Interadministrativo de Investimento 
com a Freguesia de Loures, relativo ao projeto 
“Fanqueiro - Remodelação do Espaço Público”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 275/2020 

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

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

 
C. A negociação, celebração, execução e 

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

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

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

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

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

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto às 

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

 
I. Constituem atribuições do Município de 

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

 
J. A celebração de contratos administrativos 

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

 
K. O Município de Loures, aquando da 

elaboração das Grandes Opções do Plano 
2019/2022 e do orçamento para 2020, decidiu 
prever uma verba de 1.250.000,00 € a delegar 
nas dez freguesias e uniões de freguesias do 
concelho para a realização de investimentos 
em espaço público, da competência do 
município, sob proposta das freguesias; 

 
L. A Junta de Freguesia de Loures, no âmbito 

deste processo, manifestou interesse na 
celebração do Contrato Interadministrativo 
adicional, tendo apresentado a proposta de 
“Fanqueiro - Remodelação do Espaço 
Público”; 

 
M. A celebração dos contratos 

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

 
N. O Contrato Interadministrativo de Investimento 

foi assinado no dia 29 de maio de 2019 e, de 
acordo com o n.º 2 da Cláusula 10,ª, tem 
vigência de um ano a partir da data da sua 
entrada em vigor. 

 
O. Que no cumprimento das alíneas g), l) e o) da 

Cláusula 3,ª do Contrato Interadministrativo, a 
Junta de Freguesia informou que a execução 
do projeto não estaria terminada no final da 
vigência do contrato, fundamentando o atraso 
pelo período de auscultação da população 
sobre o projeto e, pelo facto, de terem ficado 
desertos 3 procedimentos de concurso 
público, causas de força maior, no âmbito da 



 

 
N.º 11 

 

 
 

3 de JUNHO 
de 2020 

 
 
 
 

36 

 

execução dos contratos e que não poderão 
ser imputáveis à Junta de Freguesia. 

 
P. A Junta de Freguesia de Loures na sua 

informação evidencia que a preparação e 
desenvolvimento deste projeto se iniciou logo 
em março de 2019 e que, tomadas já as 
medidas julgadas adequadas, informa que no 
atual planeamento prevê terminar a obra 
durante o corrente ano. 

 
Q. Perante as limitações e impossibilidade 

temporária verificadas, num contexto de 
incerteza decorrente da pandemia, e da justa 
composição do interesse público, a solução 
preferencial será sempre a do consenso 
fundamentado das partes, com a agilização 
possível do respetivo procedimento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º, constantes do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar e comunicar à 
Assembleia Municipal, por meio eletrónico, no 
prazo de 48 horas, nos termos da Lei n.º 6/2020, 
de 10 de abril, a prorrogação da vigência do 
Contrato Interadministrativo de delegação de 
competências da Câmara Municipal - 
Investimento, na Junta de Freguesia de Loures 
“Fanqueiro - Remodelação do Espaço Público” até 
31 de dezembro de 2020. 

 
 

Loures, 28 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
Esta deliberação é comunicada à Assembleia 
Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de aprovação, e de comunicação à 
Assembleia Municipal, da prorrogação de vigência 
do Contrato Interadministrativo de Investimento 
com a União das Freguesias de Moscavide e 
Portela, relativo aos projetos “Requalificação do 
Largo da Rua Francisco Marques Beato”, 
“Construção do espaço de jogo e recreio no Bairro 
Municipal Quinta da Vitória”, “Requalificação do 
lago ornamental da mata da Urbanização dos 
Jardins do Cristo Rei” e “Construção de bolsas de 
estacionamento junto às Pracetas Copacabana e 
Ipanema”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 276/2020 

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

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

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

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

 
C. A negociação, celebração, execução e 

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

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

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

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

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

 
I. Constituem atribuições do Município de 

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

 
J. A celebração de contratos administrativos 

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

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

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

público, da competência do município, sob 
proposta das freguesias; 

 
L. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do Contrato 
Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado sete propostas de investimento; 

 
M. A celebração dos contratos 

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

 
N. Os Contratos Interadministrativos de 

Investimento foram assinados no dia 29 de 
maio de 2019 e, de acordo com o n.º 2 da 
Cláusula 10.ª, têm vigência de um ano a partir 
da data da sua entrada em vigor. 

 
O. No cumprimento das alíneas g), l) e o) da 

Cláusula 3.ª dos Contratos Interadministrativos 
a União de Freguesias informou que as obras 
objetos dos Contratos relativos à 
“Requalificação do Largo da Rua Francisco 
Marques Beato”, à “Construção do Espaço de 
Jogo e Recreio no Bairro Municipal Quinta da 
Vitória”, à “Requalificação do Lago Ornamental 
da Mata da Urbanização dos Jardins do Cristo 
Rei” e à “Construção de Bolsas de 
Estacionamento junto às Pracetas 
Copacabana e Ipanema” não estariam 
terminadas no final da vigência do contrato, 
fundamentando o atraso, pela pandemia que 
ocorre desde março do corrente ano, razão 
pela qual a União de Freguesia decidiu 
concentrar toda a sua disponibilidade no apoio 
à população; 

 
P. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela na sua informação evidencia a 
determinação em terminar a execução dos 
projetos em falta e no atual planeamento 
prevê terminar a obra durante o corrente ano; 

 
Q. Perante as limitações e impossibilidade 

temporária verificadas, num contexto de 
incerteza decorrente da pandemia, e da justa 
composição do interesse público, a solução 
preferencial será sempre a do consenso 
fundamentado das partes, com a agilização 
possível do respetivo procedimento. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º, constantes do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar e comunicar à 
Assembleia Municipal, por meio eletrónico, no 
prazo de 48 horas, nos termos da Lei n.º 6/2020, 
de 10 de abril, a prorrogação da vigência dos 
Contratos Interadministrativos de delegação de 
competências da Câmara Municipal - 
Investimento, na União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, nomeadamente a 
“Requalificação do Largo da Rua Francisco 
Marques Beato”, a “Construção do Espaço de 
Jogo e Recreio no Bairro Municipal Quinta da 
Vitória”, a “Requalificação do Lago Ornamental da 
Mata da Urbanização dos Jardins do Cristo Rei” e 
a “Construção de Bolsas de Estacionamento junto 
às Pracetas Copacabana e Ipanema”, até 31 de 
dezembro de 2020. 

 
 

Loures, 28 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente, dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária e das Sr.ªs 
Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista, e as abstenções da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
Esta deliberação é comunicada à Assembleia 
Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de aprovação, e de comunicação à 
Assembleia Municipal, da prorrogação de vigência 
do Contrato Interadministrativo de Investimento 
com a União das Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho, relativo ao projeto “Criação de pavimento 
confortável em vários arruamentos”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 277/2020 

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

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

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

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

 
C. A negociação, celebração, execução e 

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

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

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

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre todos 
os órgãos das autarquias locais, em respeito 
pela autonomia de cada um, mas colaborando 
ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações; 
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F. O Município de Loures tem uma prática de 
delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da 
execução de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesias estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços 
prestados às populações; 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

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

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

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

 
I. Constituem atribuições do Município de 

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

 
J. A celebração de contratos administrativos 

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

 
K. O Município de Loures aquando da elaboração 

das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e 
do orçamento para 2020, decidiu prever uma 
verba de 1.250.000,00 € a delegar nas dez 
freguesias e uniões de freguesias do concelho 
para a realização de investimentos em espaço 
público, da competência do município, sob 
proposta das freguesias; 

 
 
 
 

L. A União das Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do Contrato 
Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de “Pavimento 
confortável em vários arruamentos da 
freguesia”; 

 
M. A celebração dos contratos 

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

 
N. O Contrato Interadministrativo de Investimento 

foi assinado no dia 29 de maio de 2019 e, de 
acordo com o n.º 2 da Cláusula 10.ª, tem 
vigência de um ano a partir da data da sua 
entrada em vigor; 

 
O. Que no cumprimento das alíneas g), l) e o) da 

Cláusula 3.ª do Contrato Interadministrativo, a 
União de Freguesias informou que a execução 
do projeto não estaria terminada no final da 
vigência do contrato, fundamentando o atraso 
pela necessidade de reformular a sua 
atividade, causas de força maior, no âmbito da 
execução dos contratos e que não poderão 
ser imputáveis à União de Freguesias; 

 
P. Existem evidências da execução física de 

parte deste projeto e que a União de 
Freguesias manifestou determinação para 
conclusão do mesmo, tendo já sido tomadas 
as medidas julgadas adequadas, informa que 
no atual planeamento prevê terminar a obra 
durante o corrente ano; 

 
Q. Perante as limitações e impossibilidade 

temporária verificadas, num contexto de 
incerteza decorrente da pandemia, e da justa 
composição do interesse público, a solução 
preferencial será sempre a do consenso 
fundamentado das partes, com a agilização 
possível do respetivo procedimento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do n.º 1, do artigo 33.º, constantes do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar e comunicar à 
Assembleia Municipal, por meio eletrónico, no 
prazo de 48 horas, nos termos da Lei n.º 6/2020, 
de 10 de abril, a prorrogação da vigência do 
Contrato Interadministrativo de delegação de 
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competências da Câmara Municipal - 
Investimento, na União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho “Pavimento confortável em 
vários arruamentos da freguesia”, até 31 de 
dezembro de 2020. 

 
 

Loures, 28 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
Esta deliberação é comunicada à Assembleia 
Municipal 

 
 
 
 
 

ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 
 

Proposta de aprovação do Protocolo a celebrar 
entre o Município de Loures e a EPAL - Empresa 
Portuguesa de Águas Livres, S.A. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 284/2020 

 
Considerando: 
 
A. O modelo da reconversão urbanística do 

Bairro da Portela da Azóia, enquanto área 
urbana de génese ilegal (AUGI) como tal 
delimitada, está a ser desenvolvido por 
iniciativa municipal, sem o apoio da 
administração conjunta, através da execução 
de operações de loteamento nas atuais 16 
Unidades de Gestão Territorial (UGT) que 
compõem o bairro; 

 
B. O facto de o Município de Loures, no contexto 

legal que lhe está subjacente, ter assumido a 
responsabilidade legal pela condução do 
processo de reconversão urbanística desta 
AUGI e, assim, a realização de todos os atos, 
desde logo os relativos à emissão do título de 
reconversão e execução integral das obras de 
urbanização; 

 
 
 
 
 

C. A necessidade de participação no processo da 
EPAL - Empresa de Águas Livres, S.A. 
enquanto proprietária de um conjunto de 
parcelas de terreno, inseridas no polígono da 
AUGI denominada Bairro Portela da Azóia, 
objeto das operações de loteamento das UGT 
1, 3 e 17; 

 
D. A prossecução das suas competências, foram 

desenvolvidos esforços pelos serviços 
municipais tendentes à viabilização da 
afetação daquelas parcelas de terreno no 
âmbito dos projetos de 
reconversão/loteamento das UGT/AUGI em 
que se inserem; 

 
E. A relevância do processo de reconversão 

urbanística da AUGI denominada Bairro da 
Portela da Azóia e com vista à sua melhor 
prossecução através de uma solução 
urbanística equilibrada, atento, ainda, ao 
interesse público em presença e à mais-valia 
para as populações, a Câmara Municipal de 
Loures e a EPAL - Empresa de Águas Livres, 
S.A., acordam na importância de celebrar o 
presente protocolo. 

 
 
Tenho a honra de propor 
 
Que a Câmara Municipal delibere ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do art.º 32.º da Lei n.º 91/95, de 
2 de setembro, com a redação vigente, aprovar a 
minuta de protocolo a celebrar com a EPAL - 
Empresa Portuguesa de Águas Livres S.A., em 
anexo, para a afetação ao domínio municipal e 
para um uso público de um conjunto de parcelas 
propriedade da EPAL, que serviram à implantação 
do adutor de Vila Franca de Xira/Telheiras, as 
quais integram atualmente as UGT 1, 3 e 17 da 
AUGI denominada Bairro da Portela da Azóia, 
pertencente à União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela, bem 
como definir os termos em que se processará a 
transmissão para o Município de Loures de 
algumas dessas parcelas e os termos em que a 
Câmara Municipal promoverá a sua integração na 
solução urbanística daquelas três UGT. 

 
 

Loures, 22 de maio de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
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NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas características, 
o Protocolo a celebrar entre o Município de Loures 
e a EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres 
S.A. encontra-se disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
Processo n.º 51710/LA/E/OR/2007 
CML - UGT 1 Portela da Azóia 
Proposta de aprovação da futura desafetação de 
duas parcelas de terreno com a área total de 54,9 
m2 do domínio privado municipal para 
afetação/composição da área dos lotes 67 e 68, 
da versão final do projeto de reconversão, na 
modalidade de operação de loteamento, do valor 
das taxas urbanísticas devidas e momento da sua 
liquidação, da emissão do alvará de licença de 
loteamento e respetivas condições, e de adoção 
das medidas previstos nos artigos 62.º e 63.º do 
RMAUGI, relativamente ao interessado que não 
aderiu ao processo de reconversão urbanística do 
Bairro da Portela da Azóia. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 285/2020 

 
Considerando: 
 
A. O modelo da reconversão urbanística do 

Bairro da Portela da Azóia que está a ser 
desenvolvido por iniciativa municipal, sem o 
apoio da administração conjunta, através da 
execução de operações de loteamento nas 
atuais 16 Unidades de Gestão Territorial 
(UGT) que compõem o bairro; 

 
B. As anteriores deliberações de reunião de 

Câmara de 21.08.2013, através da proposta 
n.º 487/2013 e a de 23.08.2017, através da 
proposta n.º 454/2017, sobre o projeto de 
loteamento da UGT-1, as suas obras de 
urbanização e as condições de início da fase 
de celebração dos contratos de adesão 
individuais; 

 
C. A taxa de adesão registada e respetivo 

montante liquidado das comparticipações 
individuais, confirmam a viabilidade financeira 
da operação de loteamento e a condição de 
adesão de pelo menos 2/3 dos interessados e 
cumulativamente a liquidação da verba 
correspondente a 2/3 do montante necessário 
para a execução das obras de urbanização, foi 
superada. Num universo de 68 lotes há 
apenas uma situação de incumprimento, 
correspondendo a taxa de adesão a 99%; 

 

D. A conclusão das obras de urbanização, tendo 
sido efetuada a sua receção provisória no dia 
23.01.2020; 

 
E. A aprovação pelo Conselho de Administração 

da EPAL - Empresa Portuguesa das Águas 
Livres, S.A., em abril de 2020, da minuta do 
protocolo a celebrar com aquela empresa, que 
define os termos das afetações das parcelas 
de terreno da titularidade da EPAL, nas 
soluções urbanísticas das UGT 1, 3 e 17, 
viabilizando-as, bem como o entendimento do 
executivo municipal nesta matéria; 

 
F. O referido na informação n.º 

17/DAUGI/RT/EB/FV/2020 e na do Chefe de 
Divisão n.º 14/DAUGI/RP/2020, quanto ao 
facto de estarem reunidas condições para se 
decidir sobre o projeto de loteamento da UGT-
1. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere nos termos do 
disposto no art.º 29.º, conjugado com os artigos 
31.º e seguintes da Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, com a redação vigente, 
subsidiariamente pelas disposições do DL n.º 
555/99, de 16 de dezembro, igualmente na 
redação vigente e nas condições expressas nas 
informações técnicas referidas, relativamente aos 
seguintes pontos: 
 
1. Aprovar a futura desafetação de duas parcelas 

de terreno com a área total de 54,9 m2 do 
domínio privado municipal para 
afetação/composição da área dos lotes 67 e 
68, nos termos identificados nos quadros de 
cadastro, desde logo, o que constitui anexo ao 
protocolo que se encontra em condições de 
ser celebrado entre o Município de Loures e a 
EPAL, viabilizando a solução urbanística 
aprovada na 16.ª reunião ordinária de Câmara 
Municipal realizada em 21.08.2013; 

 
2. Aprovar a versão final do projeto de 

reconversão, na modalidade de operação de 
loteamento; 

 
3. Aprovar o valor das taxas urbanísticas devidas 

e momento da sua liquidação; 
 
4. Aprovar a emissão do alvará de licença de 

loteamento e respetivas condições; 
 
5. Adotar as medidas previstos nos artigos 62.º e 

63.º do RMAUGI, relativamente ao interessado 
que não aderiu ao processo de reconversão. 
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Loures, 25 de maio de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
 
 
 
 
Processo n.º 64282/LA/L/OR/2017 
Câmara Municipal de Loures 
UGT 5 - Bairro da Portela da Azóia 
Proposta de apresentação do projeto de 
loteamento aos interessados, e de abertura do 
período de 30 dias de consulta/participação 
pública na solução urbanística adotada, para a 
UGT-5, Bairro da Portela da Azóia, na União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 286/2020 

 
Considerando: 
 
A. O modelo da reconversão urbanística do 

bairro Portela da Azóia que está a ser 
desenvolvido por iniciativa municipal, sem o 
apoio da administração conjunta, através da 
execução de operações de loteamento nas 
atuais 16 Unidades de Gestão Territorial 
(UGT) que compõem o bairro; 

 
B. A entrada em vigor do Plano Diretor Municipal 

publicado a 18 de junho de 2015, assim como 
da nova carta de delimitação da Reserva 
Ecológica Nacional do Município de Loures, 
aprovada pela Portaria n.º 49/2016, de 22 de 
março de 2016, possibilitando o início de 
novas operações, designadamente a presente, 
a qual foi adjudicada a equipa técnica externa 
em junho de 2018; 

 
C. A apreciação e discussão das fases anteriores 

do projeto, e a consulta das entidades 
externas, que consolidou a atual fase de 
anteprojeto, estando reunidas condições para 
a abertura do período de consulta/participação 
pública dos interessados na solução 
urbanística adotada; 

 
 
 

D. O referido na informação n.º 
29/DAUGI/JC/2020 e na do Chefe de Divisão 
n.º 13/DAUGI/RP/2020, quanto ao facto de 
estarem reunidas condições para se decidir 
sobre o projeto de loteamento da UGT-5. 

 
 
Tenho a honra de propor 
 
Que a Câmara Municipal delibere nos termos do 
disposto na alínea b) do n.º 2 do art.º 55.º do 
RMAUGI, aprovar a apresentação do projeto de 
loteamento aos interessados, e abertura do 
período de consulta/participação pública na 
solução urbanística adotada, para a UGT-5, Bairro 
da Portela da Azóia, na União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, pelo período de 30 dias, após 
notificação individual para o efeito − alínea c) do 
n.º 2 do mesmo artigo. 

 
 

Loures, 25 de maio de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas características, 
as peças documentais relativas à solução 
urbanística adotada para a UGT-5 do Bairro da 
Portela da Azóia encontram-se disponibilizadas 
em Anexo nas páginas finais da presente edição. 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

Processos n.ºs 51-P/DOM e 51-T/DOM 
Acordo de Gestão da EN115 do Troço 16-A da 
Via de Cintura da AML Norte entre a rotunda do 
Infantado (Freguesia de Loures) e a rotunda de 
A-das-Lebres, ao Km 81-970 (Freguesia de 
Santo Antão do Tojal) no entroncamento com a 
EM628 e a EM541-1 
Proposta de aprovação da minuta do Acordo de 
Gestão a celebrar entre o Município de Loures e a 
Infraestruturas de Portugal, S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 287/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures vai executar a obra do 

Troço 16-A da Via de Cintura da AML Norte 
entre a rotunda do Infantado (freguesia de 
Loures) e a obra da Rotunda de A-das-Lebres 
ao Km 81+970 (freguesia de Santo Antão do 
Tojal), no entroncamento com as EM628 e a 
EM541-1, de acordo com os Projetos de 
Execução e esboço corográfico que 
constituem os anexos I e II ao presente 
acordo, que dele fazem parte integrante; 

 
B. Os troços acima identificados encontram-se 

sob jurisdição da Infraestruturas de Portugal, 
S.A. (IP), motivo pelo qual qualquer 
intervenção nos mesmos carece de prévia 
autorização por parte daquela entidade; 

 
C. Por deliberação do Conselho de 

Administração da IP, datado de 02.04.2020, foi 
aprovada a minuta do Acordo de Gestão em 
anexo, carecendo agora o mesmo da 
respetiva aprovação por parte do Município de 
Loures; 

 
D. O objetivo fundamental destas intervenções é 

a melhoria das condições de circulação e 
segurança rodoviária neste trecho da EN115; 

 
E. O Município de Loures disponibiliza, a título 

gratuito, os terrenos para a construção da 
Rotunda de A-das-Lebres, localizados na 
freguesia de Loures e Santo Antão do Tojal e 
Troço 16-A, conforme plantas cadastrais e 
parcelares que constituem o Anexo III 
(Rotunda - Planta Cadastral - Desenho EX-
EX01 e Planta Parcelar - Desenho EX-EX02; 
Troço 16-A - Plantas Cadastrais - Desenhos 
EXP-01-001 e EXP-01-002 e Plantas 
Parcelares EXP-01-003 e EXP-01-004), ao 
presente acordo e que dele faz parte 
integrante, os quais se mostram necessários à 
execução da obra; 

F. O Município de Loures assume-se como dono 
de obra relativamente às intervenções 
mencionadas na cláusula 1.ª do Acordo, 
competindo-lhe lançá-la, geri-la, executá-la e 
fiscalizá-la, desde o procedimento pré-
contratual até ao seu encerramento 
administrativo, cabendo-lhe ainda a 
responsabilidade pela execução material, 
financeira e contabilística da obra; 

 
G. As vias a intervencionar mantêm-se sob 

jurisdição e gestão da Infraestruturas de 
Portugal, S.A; 

 
H. A Infraestruturas de Portugal, S.A. verificou 

ainda que a solução apresentada é adequada, 
visando a garantia das condições de 
sustentabilidade ambiental, de fluidez de 
tráfego e segurança da circulação. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no 
artigo 2.º, na alínea c) do n.º 2 do artigo 23.º e da 
alínea ee), n.º 1 do artigo 33.º, todos do Anexo I 
aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
delibere: 
 
Aprovar a minuta do Acordo de Gestão a celebrar 
entre o Município de Loures e a Infraestruturas de 
Portugal, S.A., conforme documentos em anexo. 

 
 

Loures, 26 de maio de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas características, 
a minuta do Acordo de Gestão a celebrar entre o 
Município de Loures e a Infraestruturas de 
Portugal, S.A. encontra-se disponibilizada em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
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PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 5542/L/OR 
Jacinto Marques Henriques, Lda. 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
licença de loteamento n.º 10/1992, relativamente 
aos lotes 36, 37 e 38 (Bairro do Estacal Novo, 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela), nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 288/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 1448 e 1449 e o despacho do 
Diretor do DPGU, a fl. 1450; 

 
B. Que a alteração preconizada ao alvará de 

loteamento 11/1992, incide exclusivamente 
sobre os lotes 36, 37 e 38, ainda não 
edificados, ajustando o número de pisos, que 
consta do quadro urbanimétrico, à topografia 
dos lotes e sua relação com os arruamentos 
confinantes; 

 
C. Que a alteração em questão, habilitando a 

uma melhor capacitação das condições de 
parqueamento nos lotes e respetivos acessos, 
não agrava a superfície de pavimento que lhes 
é atribuída e, desse modo, não agrava o 
índice de edificabilidade do loteamento, 
continuando a respeitar o PDM em vigor; 

 
D. Que, tendo sido consultada a Junta da União 

das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, em 08 de abril de 
2020 (fl. 1443), aquela não se pronunciou até 
ao momento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento n.º 10/1992, do 
Alto dos Mealheiros, no Bairro do Estacal Novo, na 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, e face à pretensão 
instruída no processo 5.542/L/OR, em nome de 
Jacinto Marques Henriques, Lda., ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do art.º 5.º, art.º 23.º e n.º 4 do 
art.º 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação dada pelo D.L. n.º 
136/2014, de 9 de setembro (RJUE): 
 
 

Aprovar a alteração ao alvará de loteamento 
10/1992, relativamente aos lotes 36, 37 e 38, nos 
termos expressos na planta síntese e quadro 
urbanimétrico, agora propostos. 
 
… 

 
Loures, 21 de maio de 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de transferência de verba para 
Agrupamento de Escolas, no âmbito de realização 
da iniciativa Mais Perto de Si! - Educação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 250/2020 

 
Considerando que: 
 
A. No dia 24 de outubro de 2019, no âmbito da 

iniciativa Mais Perto de Si! - Educação, foram 
servidas refeições na Escola Básica 
Bartolomeu Dias, pertencente ao 
Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro; 

 
B. É necessário liquidar o valor das refeições 

servidas. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea o), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibere aprovar a transferência de verba, 
ao Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, no 
valor de 118,90 € (cento e dezoito euros e noventa 
cêntimos), pelo serviço de refeições no âmbito da 
iniciativa Mais Perto de Si! - Educação. 
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Loures, 29 de maio de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de admissão de 15 (quinze) 
trabalhadores, na categoria de Assistente Técnico, 
para constituição de vínculo de emprego público 
na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, por utilização 
de reserva de recrutamento interna de 
procedimento concursal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 289/2020 

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

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

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Assistente Técnico, da carreira geral de 
Assistente Técnico; 

 
C. Em resultado do procedimento concursal 

comum para ocupação de 18 postos de 
trabalho da carreira de Assistente Técnico, 
aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na sua 35.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 10 de abril de 2019 e 
publicado em Diário da República, 2.ª série, 
n.º 159, de 21 de agosto de 2019, Aviso 
n.º13196/2019, foi constituída reserva de 
recrutamento interna; 

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

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

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

 
F. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de assistentes técnicos tendo 
em conta as atividades de natureza 
permanente a desenvolver pelos serviços 
municipais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 15 (quinze) trabalhadores para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, por utilização 
da reserva de recrutamento interna do 
procedimento concursal publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 159, de 21 de agosto de 
2019, Aviso n.º 13196/2019, de acordo com o 
quadro seguinte: 

 
Carreira Unidade 

Orgânica 
N.º de Postos 
de Trabalho 

 
 
Assistente Técnico 

DRH 4 
DPGU 1 
DOM 3 
DE 5 
DAUGI 1 
DJA 1 

TOTAL 15 

 
 

Loures, 27de maio de 2020. 
 

O Vereador dos Recursos Humanos 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
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Proposta de admissão de dois trabalhadores, da 
categoria de Técnico Superior, da área de 
formação de Engenharia Civil, para constituição de 
vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização de reserva de 
recrutamento interna de procedimento concursal, a 
afetar ao Departamento de Educação e ao 
Departamento de Ambiente. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 290/2020 

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

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

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Técnico Superior, da carreira geral de Técnico 
Superior, na área de formação académica de 
Engenharia Civil, afetos ao Departamento de 
Educação e ao Departamento de Ambiente; 

 
C. Em resultado do procedimento concursal 

comum para ocupação de 2 postos de 
trabalho da carreira de Técnico Superior, na 
área de formação de Engenharia Civil, 
aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na sua 35.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 10 de abril de 2019 e 
publicado em Diário da República, 2.ª série, 
n.º 159, de 21 de agosto de 2019, Aviso n.º 
13197/2019 (referência 2), foi constituída 
reserva de recrutamento interna; 

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

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

 
E. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

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

 

F. Existe relevante interesse público no 
recrutamento de Técnicos Superiores, na área 
de formação de Engenharia Civil, de forma a 
assegurar o normal funcionamento dos 
serviços. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 2 (dois) trabalhadores, da categoria 
de Técnico Superior, da área de formação de 
Engenharia Civil, para constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
159, de 21 de agosto de 2019, Aviso n.º 
13197/2019 (referência 2), a afetar ao 
Departamento de Educação e ao Departamento 
de Ambiente. 

 
 

Loures, 27 de maio de 2020. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
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SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Recurso Hierárquico 
Proposta de rejeição do recurso interposto, 
mantendo-se a sanção disciplinar aplicada ao 
recorrente por deliberação do Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, 
na reunião de 14 de outubro de 2019, sendo 
notificados o Recorrente, o seu Mandatário e o 
Conselho de Administração dos SIMAR de Loures 
e Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 262/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Xxxxxxx, Assistente Operacional dos SIMAR 

de Loures e Odivelas, interpôs ao abrigo do 
preceituado no artigo 193.º e seguintes do 
C.P.A., e do artigo 225.º da Lei Geral do 
trabalho em Funções Públicas (LGTFP), 
Recurso Hierárquico, com efeito suspensivo, 
para a Câmara Municipal de Loures, 
impugnando a deliberação do Conselho de 
Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos 
dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) 
datada de 14 de outubro de 2019, que lhe foi 
notificada em 18 de outubro de 2019, 
peticionando a revogação da pena de 
suspensão efetiva pelo período de 20 dias 
e o consequente arquivamento do processo 
disciplinar; 

 
B. Em sede de apreciação do presente recurso 

hierárquico, foi usada a prerrogativa prevista 
no n.º 2 do artigo 226.º da LGTFP, 
solicitando-se ao Conselho de 
Administração dos SIMAR a prestação de 
informação, com descrição dos danos 
sofridos por cada uma das viaturas 
envolvidas no acidente, o valor da sua 
reparação, discriminado por viatura; 

 
C. O Conselho de Administração dos SIMAR 

prestou a solicitada informação, a qual foi 
notificada ao arguido, que sobre a mesma se 
pronunciou por escrito; 

 
D. Apreciado o recurso pelo advogado consultor 

jurídico, emitiu este parecer no sentido de o 
mesmo ser julgado improcedente por não 
provado, com a consequente manutenção da 
pena de suspensão efetiva pelo período de 
20 dias, por considerar a mais ajustada e a 
que satisfaz de modo suficiente as finalidades 

de punição no caso concreto, ponderada a 
gravidade da conduta do arguido, a sua 
assunção dos factos, as atenuantes referidas 
no relatório do instrutor, a sua personalidade 
e tendo presente o princípio da 
proporcionalidade das sanções disciplinares, 
bem como a situação financeira do 
recorrente; 

 
E. Se concorda com o parecer do advogado 

consultor jurídico. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo da alínea xx) 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, conjugado com o n.º 4 do 
artigo 197.º da Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas (Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
redação atual) e artigos 197.º e 198.º do CPA 
(Código d o  Procedimento Administrativo), a 
Câmara Municipal de Loures delibere: 
 
1. Com os fundamentos constantes do parecer 

elaborado pelo advogado consultor jurídico e o 
instrutor do presente recurso hierárquico, 
com os quais se concorda, rejeitar o recurso 
interposto por Xxxxxxx, mantendo-se a 
sanção disciplinar de vinte (20) dias de 
suspensão efetiva, aplicada ao recorrente por 
deliberação do Conselho de Administração 
dos SIMAR de Loures e Odivelas, na reunião 
de 14 de outubro de 2019; 

 
2. Notificar o Recorrente, o seu Mandatário e o 

C.A. dos SIMAR de Loures e Odivelas. 
 
 

Loures, 28 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por 8 votos a favor e 3 votos em 
branco, mediante escrutínio secreto) 
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CP 4/2020 - PEMP/5/2020 
Reservatório de Pedernais 
Proposta de aprovação e de autorização da 
despesa para a empreitada de construção do 
“Reservatório de Pedernais”, de autorização para 
início de procedimento por Concurso Público e 
para a contratação de empreitada de obras 
públicas, e de aprovação das peças do 
procedimento, da constituição do júri, da minuta do 
anúncio, e de delegação de competências na 
Chefe de Divisão de Aprovisionamentos e nos 
membros do júri do procedimento. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 282/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) necessitam proceder à 
contratação de uma empreitada de obras 
públicas para a construção do “Reservatório 
de Pedernais” - CP 4/2020 - PEMP/5/2020; 

 
B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 

sua 62.ª Reunião Ordinária, de 15 de maio de 
2020, aprovou remeter aos Municípios de 
Loures e Odivelas a proposta n.º 145/2020 
relativa à autorização de despesa, início de 
procedimento por Concurso Público, com o 
preço base de 1.575.962,00 € (um milhão, 
quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e 
sessenta e dois euros), bem como a 
aprovação das peças do procedimento, a 
constituição do júri, a nomeação do gestor do 
contrato e as respetivas delegações de 
competências. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto na 
alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na versão atual, delibere: 
 
1. Ao abrigo do disposto no artigo 18.º, n.º 1, 

alínea b), do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho, aprovar e autorizar a despesa para a 
empreitada de construção do “Reservatório de 
Pedernais”; 

 
2. Ao abrigo do disposto no artigo 19.º, alínea b), 

e 36.º, n.º 1, conjugados com os artigos 40.º, 
n.º 2, 67.º, n.º 1 e 109.º, n.º 1, todos do Código 
dos Contratos Públicos (CCP) na versão atual, 
aprovar a proposta do Conselho de 
Administração dos SIMAR n.º 145/2020, de 15 
de maio de 2020, de autorização para início de 

procedimento por Concurso Público, com o 
preço base de 1.575.962,00 € (um milhão, 
quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e 
sessenta e dois euros), para a contratação de 
empreitada de obras públicas para a 
construção do “Reservatório dos Pedernais”, 
bem como a aprovação das peças do 
procedimento, a constituição do júri, a minuta 
do anúncio, e, ainda, ao abrigo do disposto no 
artigo 109.º do mesmo diploma legal, a 
delegação das competências previstas nos 
artigos 77.º, 85.º, 100.º e n.º 3 do 104.º, na 
Chefe de Divisão de Aprovisionamentos e as 
competências previstas no artigo 50.º nos 
membros do júri do procedimento. 

 
 

Loures, 28 de maio de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
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PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 267/2020 
 

de 28 de maio de 2020 
 

(registo E/51249/2020, de 28 de maio de 2020) 
 

Designação em regime de substituição 
do cargo de Diretora do Departamento 

de Gestão e Modernização Administrativa, 
a Técnica Superior 

Raquel Sofia Martins das Neves Pereira 
 

Considerando as competências que estão 
cometidas à Chefia do Departamento de Gestão e 
Modernização Administrativa e a necessidade de 
assegurar e garantir a cabal prossecução das 
mesmas e o normal funcionamento deste serviço 
municipal, e nos termos do disposto na alínea a) 
do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na atual redação, do n.º 1 do artigo 27.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na atual 
redação, adaptada à administração local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, na atual redação, 
determino a designação, em regime de 
substituição, para o cargo de Diretora do 
Departamento de Gestão e Modernização 
Administrativa, da técnica superior Raquel Sofia 
Martins das Neves Pereira, cuja competência 
técnica, aptidão, experiência profissional e 
formação se afiguram adequadas ao desempenho 
das inerentes funções. 
 
O presente despacho produz efeitos no dia 1 de 
junho de 2020. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

NOTA CURRICULAR 
 

1. Habilitações académicas: 
 
- Pós-Graduação em Criminologia pela 

Universidade Lusíada (Lisboa); 
- Licenciatura em Direito pela Universidade 

Lusíada (Lisboa). 
 
 

2. Percurso profissional: 
 
- Técnica Superior no Departamento de 

Estruturas de Proximidade e Espaço Público 
da Câmara Municipal de Lisboa, de outubro de 
2019 a maio de 2020; 

- Adjunta no Gabinete da Senhora Secretária de 
Estado da Justiça e substituta do chefe do 
gabinete nas suas ausências e impedimentos, 
no XXI Governo Constitucional, de setembro 
de 2018 a outubro de 2019; 

- Técnica Especialista no Gabinete da Senhora 
Secretária de Estado da Justiça, no XXI 
Governo Constitucional, de fevereiro de 2017 
a agosto de 2018; 

- Técnica Superior no Gabinete de Apoio à 
Presidência da Câmara Municipal de Loures, 
de março de 2014 a fevereiro de 2017; 

- Técnica Superior na Direção Geral de 
Administração Interna (integrou a extinta 
Estrutura de Missão para a Gestão de Fundos 
Comunitários), de abril de 2011 a março de 
2014; 

- Chefe da Divisão de Administração, Relações 
Públicas e Apreciação Liminar da Câmara 
Municipal de Lisboa (regime de substituição), 
de outubro de 2009 a março de 2010; 

- Técnica Superior na Divisão de Administração, 
Relações Públicas e Apreciação Liminar da 
Câmara Municipal de Lisboa, de dezembro de 
2008 a outubro de 2009 e de março de 2010 a 
abril de 2011; 

- Consultora jurídica na Divisão de 
Administração, Relações Públicas e 
Apreciação Liminar da Câmara Municipal de 
Lisboa, de fevereiro de 2004 a dezembro de 
2008; 

- Advogada, de fevereiro de 2004 a dezembro 
de 2008; 

- Consultora jurídica na Divisão de Análise de 
Projetos de Urbanismo Comercial da Câmara 
Municipal de Lisboa, de fevereiro de 2003 a 
julho de 2003; 

- Consultora jurídica na Direção Municipal de 
Reabilitação Urbana da Câmara Municipal de 
Lisboa, de setembro de 2002 a janeiro de 
2003; 

- Advogada estagiária, de abril de 2002 a 
fevereiro de 2004. 

 
 
3. Competências e Formação: 
 
- Integrou, em representação do Ministério da 

Justiça, negociações coletivas com 
organizações sindicais, no âmbito da revisão 
das carreiras e das remunerações dos registos 
e notariado, e prestou apoio jurídico nos 
respetivos projetos legislativos de estatutos, 
2017-2019; 
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- Integrou, em representação do Ministério da 
Justiça, a equipa de projeto legislativo e de 
implementação do Sistema de Informação 
Cadastral Simplificada e Balcão Único do 
Prédio (BUPi), 2017-2019; 

- Responsável no Gabinete da Senhora 
Secretária de Estado da Justiça, do XXI 
Governo Constitucional, pelo 
acompanhamento das matérias dos registos e 
notariado e relativas ao Instituto dos Registos 
e Notariado, l.P., 2017-2019; 

- Responsável no Gabinete da Senhora 
Secretária de Estado da Justiça, do XXI 
Governo Constitucional, pelo apoio jurídico e 
acompanhamento em vários projetos de 
simplificação e modernização administrativa 
do Plano de Justiça Mais Próxima e do 
Programa Simplex+, designadamente no 
Regime Extraordinário de Regularização do 
Património Imobiliário Público, Business 
Registers lnterconnection System (BRIS), 
Registo Central do Beneficiário Efetivo 
(RCBE), Sistema Integrado do Registo 
Automóvel (SIRAUTO), Documento Único 
Automóvel (DUA), Sistema de Certificação de 
Atributos Profissionais (SCAP), Registo 
Internacional de Navios, Registo de 
Fundações, Cooperativa na Hora, Certidão 
Online do Ficheiro Central de Pessoas 
Coletivas, Certidão Online de Testamentos, 
Registo do Nascimento Online, Justiça no Meu 
Caso, Espaço Óbito e HUB da Justiça, 201-
2019. 

- Responsável no Gabinete da Senhora 
Secretária de Estado da Justiça, do XXI 
Governo Constitucional, pelo 
acompanhamento do processo legislativo do 
Governo; 

- Webinar designado Digital Communication, 
Remote Collaboration, Efficient Work 
Organisation, pela CEGOC Portugal, 2020; 

- Webinar designado Comunicar com os 
Cidadãos no Contexto de Pandemia, pelo 
Instituto Nacional de Administração, 2020; 

- Webinar designado lnitiative and 
Entrepreneurship, Creativity and lnnovation, 
pelo CEGOC Portugal, 2020; 

- Webinar designado lnnovation Day, pela Porto 
Business School, 2020; 

- XI Colóquio sobre "Direito do Trabalho", pelo 
Supremo Tribunal de Justiça, 2019; 

- Ação de formação designada Avaliação de 
Impacto Legislativo, pelo Centro de 
Competências Jurídicas do Estado (Juris 
APP), 2018; 

- Ação de formação e workshop designados 
Avaliação de Impacto Económico Legislativo, 
pela Presidência do Conselho de Ministros, 
2017; 

- Seminário Contratação Pública (ação de 
formação tipo B integrada no Plano de 
Formação Contínua 2017-2018), pelo Centro 
de Estudos Judiciários, 2017; 

- Conferência nacional sobre 40 anos do Poder 
Local Democrático, pela Câmara Municipal de 
Loures, 2017; 

- Ação de Formação designada Gestão 
Documental Utilizadores, pela AMBISIG, 2016; 

- Seminário designado A Revisão do Código de 
Processo nos Tribunais Administrativos, pelo 
Centro de Estudos Judiciários, 2015; 

- Ação de formação designada Contratos 
Públicos em particular; o equilíbrio contratual; 
a modificação do contrato por alteração das 
circunstâncias; a responsabilidade contratual 
num contexto de modificações do contrato; a 
relevância do princípio da boa-fé e da 
confiança nas relações contratuais, pelo 
Centro de Estudos Judiciários, 2015; 

- Ação de formação designada Novo Código do 
Procedimento Administrativo, pelo Centro de 
Formação Profissional da Câmara Municipal 
de Loures, 2015; 

- Seminário internacional designado How to 
Audit Public Procurement Effectively, pela 
European Academy for Taxes, Economics & 
Law, 2013; 

- Ação de formação designada O Código dos 
Contratos Públicos, pelo Instituto Nacional de 
Administração, l.P., 2011. 

 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 268/2020 
 

de 28 de maio de 2020 
 

(registo E/51267/2020, de 28 de maio de 2020) 
 

Constituição do Grupo de Trabalho 
Comemorações do 134.º Aniversário 

do Concelho de Loures 
 

A crise pandémica com que estamos confrontados 
provocou perturbações inevitáveis na atividade 
normal municipal, obrigando-nos a uma 
priorização de intervenções com caráter mais 
urgente e à reorganização do trabalho e das 
equipas. No quadro desta adaptação à realidade, 
foi decidido anular o evento, optando-se pela 
realização de um programa de comemorações, 
num modelo mais simples, que permitisse, 
respeitando os princípios de precaução e 
prevenção, assinalar com dignidade o 134.º 
aniversário do concelho de Loures. 
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Estamos em crer que, ainda assim, será possível 
suscitar a participação dos nossos Agentes 
Socioculturais, proporcionando a justa valorização 
e visibilidade do seu importante trabalho 
quotidiano. 
 
Pelo exposto, não se justifica manter em 
funcionamento o Grupo de Trabalho constituído 
pelo Despacho 186/2019, independentemente da 
colaboração, logística ou outra, que as diferentes 
Unidades Orgânicas irão ser chamadas a dar, num 
quadro de normal articulação entre serviços. 
 
A preparação e concretização do Programa de 
Comemorações do 134.º Aniversário do Concelho 
de Loures será garantida pelos seguintes serviços: 
GPRI, DCDJ, DCSH, DRH, DAIC, DOM, com a 
coordenação do Sr. Vice-Presidente, que poderá, 
se assim entender, convocar outras Unidades 
Orgânicas em função de necessidades específicas 
que venham a identificar-se. 
 
Os serviços acima referidos poderão manter os 
respetivos representantes, já indicados para o 
Grupo de Trabalho anterior, ou designar outros, 
em função das atuais necessidades. A indicação 
dos referidos representantes deverá ocorrer até ao 
próximo dia 5 de junho, para o endereço 
sec_vice_presidente@cm-loures.pt. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 273/2020 
 

de 1 de junho de 2020 
 

(registo E/53281/2020, de 3 de junho de 2020) 
 

Prorrogação da Declaração 
da Situação de Calamidade 

DL n.º 24-A/2020, de 29 de Maio 
RCM n.º 40-A/2020, de 29 de Maio 

3.ª Fase de Desconfinamento 
 

Na sequência de recomendações anteriores das 
autoridades de saúde do concelho, do Delegado 
de Saúde Coordenador, Chefe dos Serviços de 
Saúde Pública do ACES de Loures e Odivelas e 
da DGS - Direção-Geral de Saúde, foram 
exarados e publicados 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 vírus e que permita 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 controlo 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 artigos 12.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 24- A/2020, de 29 de maio e a 
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RCM n.º 40-A/2020, de 29 de maio, resolveu 
prorrogar a "Situação de Calamidade" em todo 
o território nacional até às 23:59h do dia 14 de 
junho de 2020, qualificada como - 3.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 3.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, pela presente resolução e medidas 
excecionais tomadas, o Governo e a DGS dão 
continuidade ao processo de desconfinamento, 
considerando necessário declarar novamente a 
situação de calamidade. 
 
Mantém-se a necessidade, por razões de saúde 
pública, de se observar regras de ocupação, 
permanência e distanciamento físico, bem como 
regras de higiene. 
 
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 e ao acesso a 
serviços e edifícios públicos. 
 
De acordo com a Lei relativa ao Sistema de 
Vigilância em Saúde Pública, aprovada pela Lei n.º 
81/2009, de 21 de agosto, que permite tomar 
medidas adicionais e de exceção que se 
configuram como indispensáveis ao controlo da 
pandemia COVID -19, nesta fase, o Governo e a 
DGS optam por um elenco menos intenso de 
restrições e encerramentos do que aquele que se 
encontrava vigente, sem prejuízo da gradualidade 
do levantamento das restrições e da necessidade 
de se manter o escrupuloso cumprimento, por 
parte da população, das medidas de 
distanciamento físico indispensáveis à contenção 
da infeção. 
 
 
 

Continua a ser necessário preservar e 
salvaguardar a saúde e segurança da população, 
de forma a mitigar o contágio e a propagação do 
vírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, e, em 
consequência, é fundamental que permaneçam 
em confinamento obrigatório, em estabelecimento 
de saúde ou no respetivo domicílio, as pessoas 
doentes e em vigilância ativa. 
 
A população, em geral, deixa de ter de cumprir um 
dever cívico de recolhimento domiciliário, 
devendo, no entanto, manter os cuidados e 
recomendações estabelecidos pela DGS e cumprir 
as regras de higiene e etiqueta sanitária. 
 
O exercício da atividade profissional, em regime 
de teletrabalho, deixa de ser obrigatório, exceto se 
requerido pelo trabalhador e cumprindo 
determinados pressupostos legais: 
 
i) o trabalhador que mediante certificação 

médica, se encontre abrangido pelo regime 
excecional de proteção de imunodeprimidos e 
doentes crónicos; 

 
ii) o trabalhador com grau de incapacidade igual 

ou superior a 60%; 
 
iii) o trabalhador com filho ou outro dependente a 

cargo menor de 12 anos, ou com deficiência, 
ou doença crónica que necessite de prestar 
assistência decorrente de suspensão de 
atividades letivas e não letivas presenciais; 

 
iv) quando os espaços físicos e organização do 

trabalho não permitam o cumprimento seguro 
das orientações da DGS e da ACT. 

 
 
Dentro dos limites máximos do período normal de 
trabalho e com respeito pelo direito ao descanso 
diário e semanal, podem ser implementadas 
medidas de prevenção e mitigação dos riscos 
decorrentes da pandemia, nomeadamente a 
adoção de escalas de rotatividade de 
trabalhadores, teletrabalho e o trabalho prestado 
no local de trabalho habitual, diárias ou semanais, 
horários diferenciados de entrada e saída, horários 
diferenciados de pausas e de refeições. 
 
É alargado o conjunto de estabelecimentos 
comerciais que podem estar em funcionamento, 
com algumas especificidades. 
 
Os estabelecimentos de restauração e similares 
deixam de ter restrições à sua ocupação, sem 
prejuízo de manterem a necessidade de 
observância de todas as orientações de higiene e 
sanitárias da Direção-Geral de Saúde definidas 
para o setor. 
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Passam a ser permitidos, desde que respeitem as 
orientações da Direção-Geral de Saúde, os 
eventos de natureza familiar, incluindo 
casamentos e batizados, as celebrações 
comunitárias das diversas confissões religiosas, 
eventos de natureza corporativa realizados em 
espaços adequados para o efeito, bem como 
eventos de natureza cultural. 
 
Por fim, considerando os surtos localizados na 
Área Metropolitana de Lisboa estabelecem-se 
limitações especiais, designadamente, quanto à 
concentração de pessoas e a estabelecimentos de 
comércio ou prestação de serviços. 
 
 
Assim, ao abrigo da Autonomia Constitucional das 
Autarquias Locais, ínsito nos artigos 6.º e 235.º e 
ss da CRP - Constituição da República 
Portuguesa, e no uso da competência prevista na 
alínea ee) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 
vigente, que me foi delegada pela Câmara 
Municipal, e nos termos das competências 
próprias que me são conferidas pelo artigo 35.º , 
n.º 1, alíneas a) e b), e n.º 2, alínea a), bem como 
o artigo 37.º, ambos do mesmo Anexo I da citada 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 
em vigor, determino: 
 
 
A. Enunciar a Síntese do DL n.º 24-A/2020, de 

29 de maio e RCM n.º 40-A/2020, de 29 de 
maio, aprovados em Conselho de Ministros 
- Prorrogação da Declaração da Situação 
de Calamidade - 3.ª fase de 
desconfinamento - Limitações Especiais na 
Área Metropolitana de Lisboa. 

 
A prorrogação da situação de calamidade tem a 
duração de 15 dias, iniciando-se às 00:00 horas 
do dia 01 de junho de 2020 e cessando às 23:59 
horas do dia 14 de junho de 2020. 
 
 
Limitações especiais aplicáveis à Área 
Metropolitana de Lisboa 
 
• Na Área Metropolitana de Lisboa o acesso, 

circulação ou permanência de pessoas em 
espaços frequentados pelo público, bem como 
as concentrações de pessoas na via pública 
encontram-se limitadas a 10 (dez) pessoas, 
salvo se pertencerem ao mesmo agregado 
familiar; 

 
 
 
 
 

• 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, e as respetivas áreas de consumo de 
comidas e bebidas (food-courts) dos conjuntos 
comerciais, com as seguintes exceções: 

 
a) Os estabelecimentos comerciais e atividades 

de prestação de serviços elencados no anexo 
lI à Resolução do Conselho de Ministros n.º 
38/2020, de 17 de maio, 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 
efeitos de entrega ao domicílio ou 
disponibilização dos bens à porta do 
estabelecimento ou ao postigo, estando neste 
caso interdito o acesso ao interior do 
estabelecimento pelo público; 

 
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 garantidas 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; 

 
• Os municípios territorialmente competentes 

reavaliam a manutenção da abertura dos 
estabelecimentos que disponham de uma área 
superior a 400 m2 que hajam sido autorizados 
ao abrigo da alínea d) do n.º 2 do artigo 6.º do 
regime anexo à Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, bem 
como a manutenção em funcionamento de 
recintos de feiras que hajam retomado o seu 
funcionamento ao abrigo do artigo 18.º do 
mesmo regime; 

 
• As Lojas do 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, 
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bem como a prestação desses serviços 
através dos meios digitais e dos centros de 
contacto com os cidadãos e as empresas; 

 
• Os veículos com lotação superior a 5 (cinco) 

pessoas (com exceção dos transportes 
públicos) apenas podem circular, salvo se 
todos os ocupantes integrarem o mesmo 
agregado familiar, com dois terços da sua 
capacidade, devendo os ocupantes usar 
máscara ou viseira, com as exceções 
previstas no artigo 13.º-B do Decreto-Lei n.º 
10-A/2020, de 13 de março, na sua redação 
atual. 

 
 
Regras de ocupação, permanência e 
distanciamento físico 
 
• Em todos os locais abertos ao público, devem 

ser observadas as seguintes regras de 
ocupação, permanência e distanciamento 
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 dois metros entre as 
pessoas, salvo disposição especial ou 
orientação da DGS em sentido distinto; 

 
c) A garantia de que as pessoas permanecem 

dentro do espaço apenas pelo tempo 
estritamente necessário; 

 
d) 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; 

 
e) A definição, sempre que possível, de circuitos 

específicos de entrada e saída nos 
estabelecimentos e instalações, utilizando 
portas separadas; 

 
f) A observância de outras regras definidas pela 

DGS; 
 
g) O incentivo à adoção de códigos de conduta 

aprovados para determinados setores de 
atividade ou estabelecimentos, desde que não 
contrariem o disposto no presente regime. 

 
 

Regras de higiene a observar pelos locais 
abertos ao público 
 
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 trabalhadores; 

 
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 
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; 

 
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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Utilização de soluções desinfetantes cutâneas 
 
Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços 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 do público 
 
• 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 que retomaram a sua 

atividade ao abrigo da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril, da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 
38/2020, de 17 de maio, 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 10:00h e/ou 
adiar o horário de encerramento num período 
equivalente; 

 
• Este regime não é aplicável aos salões de 

cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza, 
restaurantes e similares, cafetarias, casas de 
chá e afins, escolas de condução e centros de 
inspeção técnica de veículos; 

 
• 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; 

 
• 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. 

 
 
 
 
 

Atendimento prioritário 
 
Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços 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 dos 
estabelecimentos 
 
Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços 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. 
 
 
Celebrações e Eventos 
 
• Não é permitida a realização de celebrações e 

de outros eventos que impliquem uma 
aglomeração de pessoas em número superior 
a 10 (dez) pessoas, salvo se pertencerem ao 
mesmo agregado familiar e devendo cumprir 
as orientações específicas da DGS; 

 
• Na ausência de orientação específica da DGS, 

os organizadores dos eventos devem observar 
o cumprimento de todas as regras gerais 
higieno-sanitárias, e os participantes usar 
máscara ou viseira nos espaços fechados. 

 
 
Cerimónias Fúnebres e 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 10 (dez) presenças; 

 
• Deste limite não pode resultar a 

impossibilidade da presença no funeral de 
cônjuge ou unido de facto, ascendentes, 
descendentes, parentes ou afins. 

 
 
Restauração e similares 
 
• O funcionamento de estabelecimentos de 

restauração e similares apenas é permitido 
com a verificação das seguintes condições: 
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a) A observância das 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, 

seja limitada a 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, ou, em alternativa, sejam 
utilizadas barreiras físicas impermeáveis de 
separação entre os clientes que se encontrem 
frente a frente e um afastamento entre mesas 
de um metro e meio; 

 
c) A partir das 23:00h o acesso ao público fique 

excluído para novas admissões; 
 
d) O recurso a mecanismos de marcação prévia, 

a fim de evitar situações de espera para 
atendimento nos estabelecimentos, bem como 
no espaço exterior. 

 
• A ocupação ou o serviço em esplanadas 

apenas é permitida, desde que sejam 
respeitadas, com as necessárias adaptações, 
as orientações da DGS para o setor da 
restauração; 

 
• Nas áreas de consumo de comidas e bebidas 

(food-courts) dos conjuntos comerciais deve 
prever-se a organização do espaço por forma 
a evitar aglomerações de pessoas e a 
respeitar, com as devidas 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; 

 
• O referido 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: 

 
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) A gestão dos acessos ao recinto das feiras e 

dos mercados, deve promover-se de modo a 
evitar uma concentração excessiva de 
pessoas, quer no seu interior, quer à entrada 
dos mesmos; 
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f) São aplicáveis à exposição de bens, as 
mesmas regras higieno-sanitárias, sempre que 
possível, mediante a exigência de 
disponibilização dos mesmos pelos feirantes e 
comerciantes; 

 
g) Devem observar-se os procedimentos de 

desinfeção dos veículos e das mercadorias, 
ajustados à tipologia dos produtos e à 
organização da circulação; 

 
h) A exigência de Planos de limpeza e de 

higienização dos recintos das feiras e dos 
mercados; 

 
i) Protocolos para tratamento dos resíduos, em 

particular no que diz respeito aos 
equipamentos de proteção individual. 

 
• 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. 

 
 
Serviços públicos 
 
• Os serviços públicos mantêm o atendimento 

presencial por marcação, mantendo-se a 
continuidade da prestação dos serviços 
através dos meios digitais e dos centros de 
contacto com os cidadãos e as empresas; 

 
• Aos serviços públicos aplicam-se as mesmas 

regras de ocupação, permanência e 
distanciamento físico, utilização de soluções 
cutâneas de desinfeção, uso de máscara e/ou 
viseira. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museus, monumentos, palácios, sítios 
arqueológicos e similares 
 
• O funcionamento dos museus, monumentos, 

palácios, sítios arqueológicos e similares 
apenas é permitido quando se 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; 

 
• Se garanta que cada visitante dispõe de uma 

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

 
• Se assegure, sempre que possível, a criação 

de um sentido único de visita, a limitação do 
acesso a visita a espaços exíguos, ou caso 
não seja possível, a redução do cruzamento 
de visitantes em zonas de estrangulamento; 

 
• Se minimizem as áreas de concentração dos 

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

 
• Se recorra, preferencialmente, no caso de 

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

 
• Se coloquem barreiras nas áreas de bilheteira 

e atendimento ao público e se privilegie 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; 

 
• A ocupação ou o serviço em esplanadas dos 

equipamentos culturais apenas é permitida, 
desde que sejam respeitadas, com as 
necessárias adaptações, as orientações da 
DGS para o setor da restauração. 
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Eventos de natureza cultural 
 
• Não obstante não ser permitida a realização 

de celebrações e de outros eventos que 
impliquem um aglomerado de pessoas, 
superior a 10 (dez), é permitido o 
funcionamento das salas de espetáculos, de 
exibição de filmes cinematográficos e 
similares, bem como de eventos de natureza 
cultural realizados ao ar livre, desde que 
sejam observadas as regras de ocupação, 
permanência, distanciamento físico e regras 
sanitárias; 

 
• Nas salas de espetáculo ou salas de exibição 

de filmes cinematográficos a lotação deve ser 
reduzida, sempre que necessário, observando 
as seguintes orientações: 

 
a) Os lugares ocupados devem ter um lugar de 

intervalo entre espectadores que não sejam 
coabitantes, sendo que na fila seguinte os 
lugares ocupados devem ficar 
desencontrados; 

 
b) No caso de existência de palco, seja garantida 

uma distância mínima de pelo menos dois 
metros entre a boca da cena e a primeira fila 
de espectadores. 

 
• Nos recintos de espetáculos ao ar livre, a 

lotação do recinto deve observar as seguintes 
orientações: 

 
a) Os lugares estejam previamente identificados, 

cumprindo um distanciamento físico entre 
espectadores de um metro e meio; 

 
b) No caso de existência de palco, seja garantida 

uma distância mínima de pelo menos dois 
metros entre a boca da cena e a primeira fila 
de espectadores; 

 
c) Os postos de atendimento estejam, 

preferencialmente, equipados com barreiras 
de proteção; 

 
d) Seja privilegiada a compra antecipada de 

ingressos por via eletrónica e os pagamentos 
por vias sem contacto, através de cartão 
bancário ou outros métodos similares; 

 
e) Sempre que aplicável, seja assegurada a 

manutenção dos sistemas de ventilação, 
garantindo que o seu funcionamento é 
efetuado sem ocorrência de recirculação de 
ar; 

 
 
 

f) Se adaptem as cenas e os espetáculos ao 
vivo, sempre que possível, de forma a 
minimizar o contacto físico entre os envolvidos 
e a manter o distanciamento recomendado; 

 
g) Sejam observadas outras regras definidas 

pela DGS. 
 
• Nas áreas de consumo de restauração e 

bebidas destes equipamentos culturais devem 
respeitar-se as orientações definidas pela 
DGS para o setor da restauração. 

 
 
Atividade física e desportiva 
 

• Apenas pode ser realizada a prática de 
atividade física e desportiva em contexto não 
competitivo de modalidades desportivas 
individuais, conforme definidas no Despacho 
n.º 1710/2014, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, de 4 de fevereiro, ou de 
modalidades coletivas por atletas federados, 
desde que no cumprimento das orientações 
definidas pela DGS; 

 

• As competições de modalidades desportivas 
individuais e sem contacto físico, bem como a 
1.ª Liga de Futebol Profissional, apenas 
podem ser realizadas ao ar livre, sem público, 
e desde que respeitem as orientações 
especificamente definidas pela DGS; 

 

• A prática de atividade física e desportiva ao ar 
livre ou em ginásios e academias apenas pode 
ser realizada desde que sejam respeitadas as 
orientações definidas pela DGS; 

 

• As instalações desportivas em funcionamento 
regem-se pelas mesmas regras de higiene e 
sanitárias. 

 
 
Visitas a utentes de estruturas residenciais 
 

• As 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, apenas são permitidas se forem 
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. 
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Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, 
casinos, bingos ou similares 
 
• É permitido o funcionamento dos 

estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, 
casinos, bingos ou similares, desde que 
observem as orientações e as instruções 
definidas especificamente para o efeito pela 
DGS referentes ao distanciamento físico, 
higiene das mãos e superfícies, etiqueta 
respiratória e as regras previstas no presente 
regime; 

 
• Possuam um protocolo específico de limpeza 

e higienização das zonas de jogo, privilegiem 
a realização de transações por TPA e não 
permaneçam no interior dos estabelecimentos 
frequentadores que não pretendam consumir 
ou jogar. 

 
 
Cuidados pessoais e estética 
 
• É permitido o funcionamento de salões de 

cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza, 
estabelecimentos ou estúdios de tatuagens, 
atividade de massagens em salões de beleza, 
em ginásios ou similares, mediante marcação 
prévia; 

 
• Nestes estabelecimentos devem respeitar-se 

as orientações definidas pela DGS. 
 
 
Outras orientações 
 
• Cessação, a partir de 1de junho, da 

suspensão das atividades letivas e não letivas 
presenciais nos estabelecimentos de 
educação pré-escolar, devendo ser 
observadas as regras de ocupação, 
permanência, distanciamento físico e de 
higiene determinadas pela Direção-Geral de 
Saúde; 

 
• Cessação, a partir de 15 de junho, da 

suspensão das atividades desenvolvidas em 
centros de atividades de tempos livres não 
integradas em estabelecimentos escolares, 
podendo, a partir do final do ano, funcionar as 
demais atividades de apoio à família e de 
ocupação de tempos livres e similares; 

 
• Cessação do apoio excecional à família por 

assistência a filhos ou outros dependentes a 
cargo decorrente da opção de não deixar os 
filhos ou outros dependentes na creche, ama, 
ou centros de atividades ocupacionais; 

 
 

• Alargamento, com produção de efeitos a 13 de 
março, do regime excecional quanto ao 
trabalho suplementar aos trabalhadores dos 
serviços essenciais da administração local da 
área da proteção civil; 

 
• A obrigatoriedade do uso de máscara ou 

viseira apenas é aplicável aos cidadãos com 
idade superior a 10 anos e pode ser 
dispensada com base em declaração médica 
que ateste que a condição clínica da pessoa 
não se coaduna com o uso de máscaras ou 
viseiras. 

 
 
B. Para além das medidas enunciadas e 

resultantes da Prorrogação da Declaração 
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 o 

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 

polos da Academia dos Saberes, na Escola de 
Prevenção e Segurança e de todas a 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; 

 
6. A continuidade da suspensão de todas as 

atividades de feiras e mercados de rua, até 
nova avaliação da evolução da situação 
sanitária na região metropolitana de Lisboa e 
com respeito pelos planos de contingência e 
medidas de higiene e sanitárias determinadas 
pela DGS e Autarquias Locais; 
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7. A reabertura dos cemitérios, com limitação do 
número máximo de 10 (dez) 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, recorrendo ao 
regime laboral de teletrabalho, ao sistema 
rotativo e o uso obrigatório de máscara 
cirúrgica em contexto de trabalho; 

 
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 e Parque Municipal 
do Cabeço de Montachique; 

 
13. A retoma da atividade normal da 

LouresParque - Empresa Municipal de 
Estacionamento de Loures, E.M., Unipessoal. 
Lda., incluindo a ação fiscalizadora do 
cumprimento do pagamento do 
estacionamento tarifado à superfície, 
mantendo o atendimento presencial 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. 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; 

 
18. 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 12 meses contados do 
termo desse período, em prestações mensais 
não superiores a um duodécimo do montante 
total, pagas juntamente com a renda de cada 
mês; 
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19. 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 controlo da 
infeção e que têm vindo a ser difundidas pelas 
autoridades de saúde; 

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

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

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

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

 
 
As medidas adotadas vigoram pelo período 
temporal estabelecido na prorrogação da 
Declaração de Estado de Calamidade, 
iniciando-se às 00:00 horas do dia 1 de junho e 
cessando às 23:59 horas do dia 14 de junho de 
2020. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEREADORES 
 
 

DESPACHO n.º 270/2020 
 

de 1 de junho de 2020 
 

(registo E/52445/2020, de 1 de junho de 2020) 
 

COVID-19 - Retoma e Organização 
dos Serviços Municipais 

 
Considerando: 
 
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-
A/2020 publicada em Diário da República de 29 de 
maio, que prorroga a declaração da situação de 
calamidade, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19 e no que respeita ao processo de 
retoma gradual da atividade com a salvaguarda da 
segurança e da saúde dos trabalhadores, 
determino: 
 
Devem os Srs. Dirigentes e Coordenadores de 
Gabinetes: 
 
- Providenciar a criação de condições de 

segurança, nomeadamente ao nível do 
espaçamento entre postos de trabalho e da 
disponibilização e utilização pelos 
trabalhadores dos equipamentos de proteção 
individual considerados adequados, conforme 
as Recomendações e Orientações Gerais 
publicadas na intranet; 

 
- Na relação com os munícipes, garantir a 

prestação do serviço público indispensável e o 
funcionamento dos equipamentos municipais 
abertos ao público, em regime de rotatividade 
e sempre que possível com equipas em 
espelho; 

 
- Organizar o trabalho em rotatividade, com 

prestação presencial de 50% dos 
trabalhadores, com possibilidade de aumento 
desta percentagem nos casos que se 
justifiquem e desde que validados pelo 
vereador do pelouro respetivo e garantidas as 
condições de segurança e os restantes em 
teletrabalho desde que as funções o permitam; 

 
- Definir e informar os trabalhadores do regime 

de rotatividade. 
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Os trabalhadores inaptos no âmbito da COVID-19, 
de acordo com ficha de aptidão emitida pelo 
médico do trabalho, os trabalhadores com 
deficiência com grau de incapacidade igual ou 
superior a 60%, e os trabalhadores com filhos ou 
outros dependentes a cargo menores 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, fora dos 
períodos legais de interrupção letiva e desde que 
o outro progenitor não assegure o seu 
acompanhamento, devem prestar trabalho em 
regime de teletrabalho sempre que as funções 
assim o permitam; 
 
Os trabalhadores em regime de teletrabalho 
exercem as suas funções a partir das suas 
residências e no período das 9h00m às 17h30m 
dos dias úteis. 
 
Os trabalhadores que não se encontram a exercer 
funções presenciais podem ser chamados a 
deslocarem-se aos respetivos postos de trabalho. 
 
Até 15 de junho continuará a ser obrigatório o uso 
de máscara cirúrgica em contexto de trabalho. 
 
Os atendimentos presenciais devem manter-se 
apenas por marcação prévia e desde que 
garantidas as condições de segurança e com 
utilização obrigatória de máscara ou viseira de 
acordo com o previsto no artigo 13.º-B do Decreto-
Lei n.º 10-A/2020, de 13/3, aditado pelo Decreto-
Lei n.º 20/2020, de 1/5. 
 
Para garantir a prossecução da atividade 
municipal e por forma a responder às 
necessidades dos serviços, no período de vigência 
deste despacho, poderá ser necessária a 
alteração de funções de trabalhadores. 
 
Este despacho entra em vigor a 1de junho. 

 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 274/2020 
 

de 3 de junho de 2020 
 

(registo E/53543/2020, de 3 de junho de 2020) 
 

Retificação do Despacho n.º 270/2020 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 270/2020, datado de 1 de junho de 
2020, relativo à COVID-19 - retoma e organização 
dos serviços municipais, procede-se, nos termos 
do disposto no artigo 174.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, à 
retificação do mesmo. 
 
Deste modo, no primeiro parágrafo, onde se lê "A 
Resolução do Concelho de Ministros n.º 40- 
A/2020 publicada em Diário da República de 29 de 
maio, que prorroga a declaração da situação de 
calamidade, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19 (...)", deve ler-se "A Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 40-A/2020 publicada em 
Diário da República de 29 de  maio, que prorroga 
a declaração da situação de calamidade, no 
âmbito da pandemia COVID-19 (...)”. 

 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 
 

 

 
AMBIENTE 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 127/DA/DESA/AG 

 
de 19 de maio de 2020 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 

datado de 20 de maio de 2020, 
pelo Sr. Diretor 

do Departamento de Ambiente 
e datado de 22 de maio de 2020 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/48346/2020, de 25 de maio de 2020) 
 

Substituição em período de férias 
 

Em face da ausência por motivo de gozo de férias, 
e para garantir o regular funcionamento da Divisão 
de Energia e Sustentabilidade Ambiental, 
proponho que as competências que me estão 
subdelegadas pelo Sr. Diretor do Departamento de 
Ambiente sejam subdelegadas: 
 
• De 10 a 14 de junho no Dr. Rui Cota. 
 
Caso a presente proposta mereça aprovação, 
solicito que dela se dê conhecimento à 
DGMA/DGDMA/EXPEDIENTE para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Divisão de Energia 
e Sustentabilidade Ambiental 

 
(a) Ana Gaiolas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
 

n.º 5270/2020 
 

Aquisição de 3 (três) Motociclos, 
em 2 Lotes, 

adaptados para Polícia Municipal 
 

MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento 
Endereço: Rua do Funchal 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: AQUISIÇÃO DE 3 
(TRÊS) MOTOCICLOS, EM 2 LOTES, 
ADAPTADOS PARA POLÍCIA MUNICIPAL 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MOTOCICLOS, EM 2 
LOTES, ADAPTADOS PARA POLÍCIA 
MUNICIPAL 
Tipo de Contrato: Aquisição de Bens Móveis 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 25000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 34100000 
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3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: 52489/DCA/2020-SH 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Sim 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras: Não 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Anos 
2 anos 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional 
 
Não 
 
7.2 - Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
 
8 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 - Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
de Contratação e Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: Rua do Funchal 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 

8.2 - Fornecimento das peças do concurso, 
apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 
 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante:  
Vortal (https://community.vortal.biz/sts/Login) 
 
9 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS  
 
Até às 18:00 do 15.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio  
 
10 - PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER 
AS RESPETIVAS PROPOSTAS 
 
66 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Não 
Critério relativo à qualidade 
Nome: . 
Ponderação: 0% 
Critério relativo ao custo 
Nome: Preço 
Ponderação: 100% 
 
12 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Não 
 
13 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
14 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2020/05/20 
 
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 
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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 99, de 21 de maio de 2020] 

 
 
 
 

AVISO n.º 8052/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para assistente operacional, 

na área profissional de pedreiro 
Contrato de trabalho 
em funções públicas 

por tempo indeterminado 
 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de março de 2020, com Augusto Té, na categoria 
de Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional, na 4.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 4 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
12441/2019, publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 148, de 05 de agosto de 2019, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 

 
13 de março de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 100, de 22 de maio de 2020] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO n.º 8053/2020 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

do trabalhador 
Hugo César dos Santos Roque Vicente 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho por deliberação do 
Conselho de Administração dos SIMAR de Loures 
e Odivelas, e por acordo do trabalhador, foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade 
na categoria do Técnico Superior Hugo César dos 
Santos Roque Vicente nesta Câmara Municipal, 
com efeitos a 01 de março de 2020, nos termos da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, na sua atual redação. 

 
15 de abril de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 100, de 22 de maio de 2020] 

 
 
 
 
 

AVISO n.º 8054/2020 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

do trabalhador 
Marco Paulo Cardoso Fernandes 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por deliberação da Junta de Freguesia 
da União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, e por acordo do trabalhador, foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade 
na categoria do Coordenador Técnico Marco 
Paulo Cardoso Fernandes nesta Câmara 
Municipal, com efeitos a 30 de abril de 2020, nos 
termos da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, na sua atual redação. 
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29 de abril de 2020. 
 

O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 100, de 22 de maio de 2020] 
 
 
 
 

AVISO n.º 8055/2020 
 

Renovação da comissão de serviço 
do chefe da Divisão 

de Inovação Tecnológica e Qualidade 
 

Para os devidos efeitos, torna-se público que na 
sequência da nomeação através de procedimento 
concursal e por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara, foi renovada a comissão de serviço por 
igual período do Técnico Superior Paulo José 
Veríssimo Soares, como Chefe da Divisão de 
Inovação Tecnológica e Qualidade, a partir de 01 
de maio de 2020, nos termos do previsto no artigo 
23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, pela Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 3-
B/2010, de 28 de abril, pela Lei n.º 68/2013, de 29 
de agosto, pela Lei n.º 128/2015, de 03 de 
setembro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, mandada aplicar à 
administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, alterada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro e pela Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro. 
 
A presente renovação da comissão de serviço 
fundamenta-se nos resultados da atividade até 
agora desempenhada, que evidencia a existência 
de aptidão e experiência profissional adequadas 
ao exercício das respetivas funções, conforme o 
relatório apresentado nos termos do mesmo 
diploma legal. 

 
5 de maio de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 100, de 22 de maio de 2020] 

 
 
 

AVISO n.º 8056/2020 
 

Término da designação 
em comissão de serviço 

do diretor do Departamento 
de Gestão e Modernização Administrativa 

 
Nos termos do disposto no artigo 24.º da Lei n.º 
64/2011, de 22/12, adaptada à Administração 
Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto na sua 
atual redação, terminou a 29 de fevereiro de 2020 
a designação em comissão de serviço do Técnico 
Superior Júlio Esteves Ribeiro no cargo de Diretor 
do Departamento de Gestão e Modernização 
Administrativa. 

 
11 de maio de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 100, de 22 de maio de 2020] 

 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
 

n.º 5411/2020 
 

Concurso de conceção com vista à seleção de 1 
(um) trabalho de conceção para a Elaboração do 
Projeto de Requalificação da Praça da República 
em Sacavém 
 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO DE 
CONCEÇÃO 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2670-501 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT17 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Endereço da Entidade: www.cm-loures.pt 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
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2 - IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO DE 
CONCEÇÃO 
 
Designação do trabalho de conceção: Concurso 
de conceção com vista à seleção de 1 (um) 
trabalho de conceção para a Elaboração do 
Projeto de Requalificação da Praça da República 
em Sacavém 
Descrição sucinta do trabalho de conceção: 
Concurso de conceção com vista à seleção de 1 
(um) trabalho de conceção para a Elaboração do 
Projeto de Requalificação da Praça da República 
em Sacavém 
Preço base do procedimento: Sim  
Valor do preço base do procedimento: 162100.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 71000000 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: 52452/DCA/2020 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
 
4 - ACESSO AOS TERMOS DE REFERÊNCIA 
 
4.1 - Consulta dos termos de referência 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis os termos de 
referência para consulta dos interessados: DCA 
Endereço desse serviço: Oficinas Municipais de 
Loures, Rua do Funchal 
Código postal: 2670-377 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
4.2 - Fornecimento dos termos de referência 
 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante  
Vortal (https://community.vortal.biz/sts/Login) 
 
5 - MODALIDADE DO CONCURSO DE 
CONCEÇÃO 
 
Concurso público 
Prazo para apresentação dos trabalhos de 
conceção 
Até às 17:00 do 60.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
 
 
 
 
 

7 - MODO DE APRESENTAÇÃO DOS 
TRABALHOS DE CONCEÇÃO 
 
Os trabalhos devem ser apresentados de acordo 
com o esquema constante do Anexo IV aos 
Termos de Referência. 
 
Os documentos previstos nos artigos 11.º e 13.º 
dos termos de referência devem ser encerrados 
em invólucro opaco e fechado, no rosto do qual 
deve ser escrita apenas a palavra «Concorrente» 
e a designação do presente concurso. 
 
Os documentos previstos no artigo 12.º dos 
termos de referência devem ser encerrados em 
invólucro opaco e fechado, no rosto do qual deve 
ser escrita apenas a palavra «Trabalho» e a 
designação do presente concurso. 
 
Os invólucros referidos nos números anteriores 
são encerrados num outro, igualmente opaco e 
fechado, que se denomina «Invólucro Exterior», no 
qual se deve indicar apenas a designação do 
presente concurso - "Concurso Público de 
Conceção para Elaboração do Projeto de 
Requalificação da Praça da República em 
Sacavém" e da Entidade Adjudicante - "Município 
de Loures". 
 
Todos os documentos previstos no artigo 12.º dos 
termos de referência, bem como todos os 
invólucros referidos nos números anteriores, 
devem ser elaborados e apresentados de tal forma 
que fique assegurado o total e absoluto anonimato 
dos concorrentes, não podendo conter qualquer 
elemento que permita, de forma direta ou indireta, 
identificar o seu autor ou autores. 
 
8 - FATORES E EVENTUAIS SUBFATORES QUE 
DENSIFICAM O CRITÉRIO DE SELEÇÃO 
 
Fator: Requalificação ambiental e urbana 
Subfator: não aplicável 
Ponderação: 60% 
Fator: Mobilidade 
Subfator: não aplicável 
Ponderação: 40% 
 
9 - NÚMERO DE TRABALHOS DE CONCEÇÃO A 
SELECIONAR 
 
3 
 
10 - PRÉMIOS 
 
10.1 - Montante global dos prémios de 
participação 
 
30000.00 EUR 
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10.2 - Valor do prémio de consagração a atribuir a 
cada um dos concorrentes selecionados 
 
12500.00 EUR 
 
11 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2670-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
12 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2020/05/22 
 
13 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 
DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO 
JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: 
 
Sim 
 
14 - OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Sim 
 
15 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Bernardino José Torrão Soares 
Cargo: Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 101, de 25 de maio de 2020] 

 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
 

n.º 5512/2020 
 

Empreitada de Limpeza, Reabilitação, 
Renaturalização e Requalificação 
de cinco troços de linhas de água 

Projetos Piloto do PERLA 
Processo n.º 36/DA 

 
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: Todas 
Telefone: 211150708 
Fax: 211150718 
Endereço da Entidade: www.cm-loures.pt 
Endereço Eletrónico: da_empreitadas@cm-
loures.pt 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Empreitada de Limpeza, 
Reabilitação, Renaturalização e Requalificação de 
cinco troços de linhas de água - Projetos Piloto do 
PERLA - Processo n.º 36/DA 
 
Descrição sucinta do objeto do contrato: Constitui 
um dos produtos da fase de arranque do Plano 
Estratégico de Reabilitação de Linhas de Água no 
Concelho de Loures (PERLA), o qual apresenta 
propostas de intervenção em cinco troços da rede 
hidrográfica, designados por projetos-piloto, de 
limpeza e reabilitação da galeria ripícola, com 
técnicas de engenharia natural, para consolidação 
do modo de execução, em diferentes contextos 
territoriais e tipologias de linhas de água, 
integrando várias medidas de conservação e 
reabilitação da rede hidrográfica e zonas 
ribeirinhas previstas na Lei da Água (Lei n.º 
58/2005, 29 de dezembro, alterada pela Lei n.º 
44/2017, 19 de junho), contribuindo para a 
implementação da Diretiva Quadro da Água 
(Diretiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de outubro de 2000 - DQA), que 
define objetivos e medidas que visam obter, o bom 
estado ou o bom potencial das respetivas massas 
de água superficiais, em conjugação com a 
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações 
Climáticas 2020 (ENAAC 2020) para contributo à 
redução de riscos e de vulnerabilidades, aumento 
da capacidade de resposta dos recursos hídricos 
convergente à resiliência, garantir a segurança e 
proteção de pessoas e bens, assim como, 
melhorar as condições ecológicas e de 
escoamento da rede hidrográfica, contribuindo 
para o aumento da biodiversidade. 
 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 250528.50 
EUR 
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Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 45246000 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: 36/DA 
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 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Lousa - Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: União das Freguesias de Santo Antão 
e São Julião do Tojal 
 
6 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Dias 
 
150 dias 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional 
 
Sim 
Tipo: 
Alvará 

Descrição: 
1.ª subcategoria da 3.ª categoria, que cubra 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 Ambiente 
Endereço desse serviço: Rua do Funchal, 49 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150708 
Fax: 211150718 
Endereço Eletrónico: da_empreitadas@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 14.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio  
 
10 - PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER 
AS RESPETIVAS PROPOSTAS 
 
66 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Não 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Qualidade 
Ponderação: 0% 
Critério relativo ao custo 
Nome: Preço ou custo 
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Ponderação: 100% 
 
12 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Sim 5% 
 
13 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2670-501 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150708 
Fax: 211150718 
Endereço Eletrónico: da_empreitadas@cm-
loures.pt 
Prazo de interposição do recurso: 5 dias 
 
14 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2020/05/26 
 
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: Sim 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Renata Guilherme 
Cargo: Técnico Superior 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 103, de 27 de maio de 2020] 

 
 
 
 

AVISO n.º 8318/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para constituição de reserva de recrutamento 

para assistente operacional 
Contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado 
 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de abril de 2020, com Alexandra Filipa Lopes 
Melo, Ana Cristina Nunes Matias, Anabela Maria 

da Costa José, Andreia Patrícia Barata Costa 
Pinto, Cátia Daniela de Sá Quirino, Cátia Marisa 
Alves Fernandes, Cristina Andrade Santos, Dora 
Isabel Martins Teófilo Lage, Etelvina Maria 
Patinhas Bravo Alves Ribeiro, Eunice Cláudia 
Milho Gaia, Excelsa Alves de Carvalho Dias Vaz, 
Liliana Alexandra Figueiredo Bacatelo, Luísa 
Margarida André Major, Márcia Helena Correia 
Lucas Antunes, Maria Alexandra dos Santos Pinto 
Trigo, Maria de Fátima Carvalho Ferreira, Maria 
João Correia Lucas Antunes, Maria João Dantas 
Cerqueira Gonçalves, Marina Alexandra Martins 
Franco, Mónica Filipa dos Santos Pereira, Natércia 
Cardoso dos Santos Guedes, Rosa Lídia Trovão 
Pereira, Sílvia Cristiana Marques Guerreiro, 
Solange da Conceição de Sousa, Tânia Marisa da 
Cunha Bernardo, Viviana Filipa Cavalheiro Paixão 
Esteves, na categoria de Assistente Operacional 
da carreira geral de Assistente Operacional, na 4.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 4 da 
Tabela Remuneratória Única, no seguimento do 
Aviso n.º 4609/2018, publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 68, de 06 de abril de 2018, 
do procedimento concursal para constituição de 
reserva de recrutamento para a categoria de 
Assistente Operacional na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 

 
14 de maio de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 104, de 28 de maio de 2020] 

 
 
 
 

AVISO (extrato) n.º 8413/2020 
 

Procedimentos concursais comuns 
de recrutamento para a carreira 

de assistente operacional 
 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro e na a) do n.º 1 do 
artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, aprovada a abertura dos procedimentos 
concursais, conforme deliberação tomada na 54.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 29 de janeiro de 2020, torna-se 
público que, por despacho do Sr. Vereador dos 
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Recursos Humanos de 14 de fevereiro de 2020, 
exarado na informação n.º 35/DGRH/APG/CS-PO, 
de 10 de fevereiro de 2020, proferido no uso das 
competências delegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara (Despacho n.º 184/2018, de 2 de 
outubro), se encontram abertos, pelo prazo de 10 
dias úteis, os seguintes procedimentos concursais 
comuns, para ocupação de postos de trabalho da 
categoria de Assistente Operacional da carreira de 
Assistente Operacional: 
 
Referência 1 - 7 postos de trabalho, na área 
funcional de Cantoneiro de limpeza, afetos ao 
Departamento de Ambiente/ Divisão de Serviços 
Públicos Ambientais (DSPA); 
 
Referência 2 - 6 postos de trabalho, na área 
funcional Geral, afetos ao Departamento de 
Ambiente/Divisão de Zonas Verdes e Floresta 
(DZVF); 
 
Referência 3 - 2 postos de trabalho, na área 
funcional de Motorista de transportes coletivos, 
afetos à Divisão de Transportes e Oficinas (DTO). 
 
Caracterização do(s) posto(s) de trabalho, 
conforme o mapa de pessoal: 
 
Referência 1 - A Atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 10.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções: limpeza de linhas de água; 
limpeza de vias; trabalhos diversos no âmbito da 
higiene urbana; trabalhos diversos no âmbito das 
competências e da atividade da DSPA; exercer as 
demais funções que lhe sejam atribuídas por lei ou 
por despacho superior. 
 
Referência 2 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 10.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, complementado pelas 
seguintes funções no Parque Municipal Cabeço de 
Montachique (PMCM): vigilância, limpeza e 
manutenção do PMCM; controlo de entradas de 
veículos e utentes; prestação de informações aos 
utentes; venda de senhas de equipamentos 
desportivos; apoio a outras atividades 
operacionais da DZVF, quando necessário; 
trabalhos diversos no âmbito das competências e 
atividade da gestão e manutenção dos espaços 
verdes municipais; exercer as demais funções que 
lhe sejam atribuídas por lei ou por despacho 
superior. 
 
 
 
 

Referência 3 - A atribuição, competência ou 
atividade previstas nos artigos 6.º e 31.º do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures complementado pelas 
seguintes funções: conduzir viaturas ligeiras e 
pesadas de transporte de passageiros, incluindo 
autocarros e carrinhas de nove lugares, bem como 
outras viaturas para as quais esteja habilitado; 
efetuar o abastecimento de combustível e outros 
fluidos necessários, verificação de níveis de 
fluidos, pressão de pneus e estado de filtros, 
efetuar operações de atestos, lubrificação e 
sangramento de sistemas; efetuar verificações ao 
estado de conservação de carroçarias, 
equipamentos e acessórios das viaturas; 
assegurar o acondicionamento e o correto 
transporte de passageiros e bagagens; proceder à 
lavagem e limpeza exterior e interior das viaturas; 
identificar e recolher a informação dos sistemas de 
diagnóstico a bordo, registar informações relativas 
à exploração dos equipamentos, comunicar as 
ocorrências anormais e anomalias detetadas; 
respeitar as regras e boas práticas no âmbito da 
segurança, higiene e saúde no trabalho, eficiência 
energética, conservação dos equipamentos e 
implicações ambientais; utilizar o fardamento 
atribuído e os equipamentos de proteção individual 
preconizados; exercer as demais funções que lhe 
sejam atribuídas por lei ou por despacho superior. 
 
Habilitações literárias exigidas: escolaridade 
obrigatória, sem possibilidade de substituição de 
habilitação literária por formação e ou experiência 
profissional. 
 
Publicação integral: Na bolsa de emprego público 
(BEP), acessível em www.bep.gov.pt e na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt), a partir da data da publicação 
na BEP. 

 
14 de maio de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 105, de 29 de maio de 2020] 
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AVISO n.º 8486/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de dois postos de trabalho 
da carreira/categoria de técnico superior, 
na área de formação de engenharia civil 

 
Lista unitária de ordenação final homologada 

 
Para efeitos do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 
28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
notificam-se os candidatos ao Procedimento 
Concursal Comum para ocupação de dois postos 
de trabalho da carreira/categoria de Técnico 
Superior, na área de formação de engenharia civil, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
159, de 21 de agosto de 2019, através da 
referência 2 do Aviso n.º 13197/2019, da 
homologação da lista unitária de ordenação final, 
por despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos de 15 de maio de 2020, que se encontra 
afixada nas instalações do Departamento dos 
Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures, sita na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7 
em Loures, e disponibilizada na sua página 
eletrónica. 

 
19 de maio de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 106, de 1 de junho de 2020] 

 
 
 
 

AVISO (extrato) n.º 8552/2020 
 

Procedimento concursal comum 
de recrutamento 

para a carreira de Técnico Superior 
 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro e na a) do n.º 1 do 
artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, aprovada a abertura do procedimento 
concursal, conforme deliberação tomada na 54.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 29 de janeiro de 2020, torna-se 
público que, por despacho do Sr. Vereador dos 

Recursos Humanos de 24 de fevereiro de 2020, 
exarado na informação n.º 36/DGRH/APG/CS-PO, 
de 11 de fevereiro de 2020, proferido no uso das 
competências delegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara (Despacho n.º 184/2018, de 2 de 
outubro), se encontra aberto, pelo prazo de 10 
dias uteis, procedimento concursal comum, para 
ocupação de 8 (oito) postos de trabalho da 
categoria de Técnico Superior da carreira de 
Técnico Superior, na área de formação académica 
- Licenciatura em Arquitetura, afetos ao 
Departamentos de Obras Municipais (seis) e ao 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística (dois). 
 
Caracterização do(s) posto(s) de trabalho, 
conforme o mapa de pessoal: 
 
A atribuição, competência ou atividade previstas 
nos artigos 6.º, 7.º e 8.º do Regulamento da 
Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de 
Loures, complementado pelas seguintes funções: 
Elaborar estudos e projetos no domínio da 
arquitetura, ao nível de edifícios, espaço público, 
conjuntos urbanos, equipamentos e objetos, 
desenvolvendo estudos prévios, projetos base e 
de execução e prestando a devida assistência 
técnica e orientação no decorrer da respetiva 
execução; Elaborar informações e pareceres 
relativos a processos, estudos e projetos na área 
da respetiva especialidade, incluindo o 
planeamento urbanístico, intervenções em 
edifícios, equipamentos urbanos e no espaço 
público, bem como sobre a qualidade e 
adequação de projetos para licenciamento de 
obras de construção civil ou de outras operações 
urbanísticas; Colaborar na organização de 
processos de candidaturas a financiamentos 
comunitários, da administração central ou outros; 
Colaborar na definição de propostas de estratégia, 
de metodologia e de desenvolvimento para as 
intervenções urbanísticas e arquitetónicas; 
Coordenar e fiscalizar a execução de obras; 
Garantir as tarefas de gestão de projeto no âmbito 
do Código dos Contratos Públicos; Coordenar 
projetos e estudos, quer no seu planeamento, 
controlo e execução no domínio da arquitetura, 
quer ao nível da coordenação de diferentes 
especialidades; Elaborar e participar em estudos 
nos diversos âmbitos, diretamente ligados, ou em 
articulação, com o domínio da arquitetura; 
Colaborar com elementos e equipas de outras 
especialidades no âmbito de projetos e estudos a 
desenvolver; Exercer as demais funções que lhe 
sejam atribuídas por lei ou por despacho superior. 
 
Habilitações literárias exigidas: titularidade de 
licenciatura em Arquitetura, sem possibilidade de 
substituição de habilitação literária por formação e 
ou experiência profissional. 



 

 
N.º 11 

 

 
 

3 de JUNHO 
de 2020 
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Publicação integral: Na bolsa de emprego público 
(BEP), acessível em www.bep.gov.pt e na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt), a partir da data da publicação 
na BEP. 

 
14 de maio de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 107, de 2 de junho de 2020] 

 
 
 



 

 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 263/2020 
 
 
 

7.ª Alteração Permutativa 
 

ao Orçamento de 2020 e Opções do Plano 2020-2023 



Orçamento 2020

Grandes Opções do

Plano 2020 - 2023



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 47.709.994,13 45.000,00 195.500,00 47.559.494,13

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

Transferências Correntes 13.397.787,00 20.291.578,00 14.302,00 20.277.276,00

Subsídios 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00

Outras Despesas Correntes 1.477.750,00 1.326.468,00 1.326.468,00

Total Despesas Correntes 99.284.540,00 121.962.114,13 45.000,00 209.802,00 121.797.312,13

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 40.286.043,00 47.791.301,00 204.802,00 47.996.103,00

Transferências de Capital 3.050.000,00 4.414.578,00 40.000,00 4.374.578,00

Ativos Financeiros 0,00 0,00

Passivos Financeiros 1.060.000,00 3.433.871,00 3.433.871,00

Total Despesas de Capital 44.396.043,00 55.639.750,00 204.802,00 40.000,00 55.804.552,00

TOTAL GERAL 143.680.583,00 177.601.864,13 249.802,00 249.802,00 177.601.864,13

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) ]

125.030.670,16

21.611.722,47

143.409.034,60

1,17

124.787.511,50

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

146.642.392,63

121.797.312,13

3.233.358,03

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

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

PRAZOS ]

7ª Alteração Permutativa - 

2020

 

 

 

* 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 3.233.358,03 €. 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 264/2020 
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   Avenida Columbano Bordalo  
Pinheiro, n.º 108, 1. B  

   1070-067 Lisboa, Portugal  
  

   T: +351 210 988 710  
  

 www.bakertilly.pt  

  

  
CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS  

  

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Opinião com reservas  
  

  

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do Município de Loures (“Entidade”), que compreendem 
o balanço em 31 de dezembro de 2019 (que evidencia um total de 1.406.360.417 Euros e um total de 

fundos próprios de 1.267.646.964 Euros, incluindo um resultado líquido de 8.214.956 Euros), a 

demonstração dos resultados e os mapas de execução orçamental, que evidenciam um total de 

117.825.109 Euros de despesa paga e um total de 147.812.424 Euros de receita cobrada, relativas ao 
ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas 

contabilísticas significativas.   

  

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias descritas na secção “Bases para a 
opinião com reservas”, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e 

apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do Município de Loures em 31 de 

dezembro de 2019 e o seu desempenho financeiro e a execução orçamental relativos ao ano findo 
naquela data de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).  

  

Bases para a opinião com reservas  
  

1. Até à data deste relatório, a Entidade ainda está a regularizar património inicial ou adquirido sem 

custo financeiro (onde se incluem bens adquiridos por cedência no âmbito de operações de 

loteamento sem valor), por este não ser conhecido na data de reconhecimento. Na data deste 

relatório, estas valorizações estão a ser reapreciadas pela Entidade. Consequentemente, não nos é 
possível determinar o eventual impacto nas demonstrações financeiras da Entidade em 31 de 

dezembro de 2019, da: (i) existência de itens eventualmente ainda não identificados e não registados 

e; (ii) valorização dos itens registados sem valor.  

  

2. Em 31 de dezembro de 2019, o passivo inclui uma provisão para outros riscos e encargos de cerca 

de 33.200.000 Euros, relacionada com a prestação de serviços, no âmbito da gestão urbana na área 

do Conselho de Loures na Zona de intervenção da EXPO’98, assegurada pela Parque Expo 98, S.A., 
até julho de 2008 e posteriormente transferida para a Parque Expo Gestão Urbana do Parque das 

Nações, S.A., a partir de agosto de 2008, da responsabilidade da Entidade. Foi-nos transmitido que, 

em 2015, esta entidade terá confirmado que os encargos a assumir pela Entidade ascendiam a cerca 

de 51.300.000 Euros (incluindo obras de infraestruturas que a Entidade não aceita como custo da 

sua responsabilidade de 25.400.000 Euros). Adicionalmente, é de referir que, pelo DecretoLei nº 

67/2018, de 17 de agosto, a Parque Expo 98, S.A. foi extinta, sendo transferidos todos os seus direitos 
e deveres para o Estado Português. Até à data deste relatório, não obtivemos informação adicional e 

detalhada, sobre o status desta situação, pelo que não nos é possível concluir quanto à razoabilidade 

e suficiência daquela provisão em 31 de dezembro de 2019.  

  

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (“ISA”), demais 
normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas 

responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do aud itor 

pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da 
lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores 

Oficiais de Contas. Estamos convictos que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada 
para proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas.  

    

http://www.bakertilly.com.pt/
http://www.bakertilly.com.pt/


  

 

BAKER TILLY, PG & ASSOCIADOS, SROC, Lda. | Inscrição na CMVM n.º 20161528 e na OROC n.º 235 | Capital Social 50.000 Euros | NIPC 509 224 547  
  
A Baker Tilly, PG & Associados, SROC, Lda., que opera sob a marca Baker Tilly, é um membro da rede global Baker Tilly International Limited. Cada firma membro é uma entidade autónoma e 
independente legalmente.  

  

  

  

   

Responsabilidades do Órgão de Gestão pelas demonstrações financeiras  
  

O órgão de gestão é responsável pela: preparação de demonstrações financeiras que apresentem de 

forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e a execução orçamental 

da Entidade de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais; elaboração do 
relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis; criação e manutenção de um sistema 

de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de 

distorção material devido a fraude ou erro; adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas 

circunstâncias; e, avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, 

quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das 

atividades.  

  

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras  
  

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras 
como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde 
conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia de 
que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando 
exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou 
conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores 
tomadas com base nessas demonstrações financeiras.  
  

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos 

ceticismo profissional durante a auditoria e também (i) identificamos e avaliamos os riscos de distorção 

material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos 

procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja 

suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma 
distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a 

erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou 

sobreposição ao controlo interno; (ii) obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a 

auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas 

circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade; (iii) 
avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas 

contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão; (iv) concluímos sobre a apropriação 

do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, 

se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar 

dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se 

concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as 
divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam 

adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida 

até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade 

descontinue as suas atividades; (v) avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das 

demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam 
as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada; (vi) 

comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário 

planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência 

significativa de controlo interno identificado durante a auditoria. A nossa responsabilidade inclui ainda a 

verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações 

financeiras.  
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RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES  
  

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e 

regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações 

financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.  

  

  

Lisboa, 14 de abril de 2020  

  

  

 

_____________________________________________  
BAKER TILLY, PG & ASSOCIADOS, SROC, Lda.  
Representada por Paulo Jorge Duarte Gil Galvão André  
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A/C Órgão Executivo  

Lisboa, 14 de abril de 2020  

Exmos. Senhores,  

  

Na sequência da nossa proposta de prestação de serviços (contrato nº193/2018), datada de 11 de 

junho de 2018, apresentamos o nosso relatório sobre a revisão às demonstrações financeiras de 31 

de dezembro de 2019 da Câmara Municipal de Loures (“CML” ou “Município”).  

  

O nosso trabalho foi desenvolvido de acordo com o estabelecido na nossa proposta, bem como de 

acordo com o âmbito e os procedimentos previamente definidos por V. Exas.  

  

Este relatório tem por finalidade levar ao conhecimento de V. Exas. alguns comentários e 

recomendações sobre os sistemas de controlo interno e contabilístico, bem como de governação 

que identificámos no decurso do nosso exame às demonstrações financeiras da CML relativas ao 

exercício findo em 31 de dezembro de 2019.  

  

Salientamos que os comentários e recomendações incluídos neste relatório não modificam a nossa 

opinião sobre as demonstrações financeiras acima referidas, expressa na Certificação Legal das 

Contas datada de 14 de abril de 2020. Os nossos comentários e recomendações visam a melhoria 

contínua dos sistemas de supervisão, processamento e controlo da informação financeira, 

basearam-se na análise que efetuámos, com um âmbito limitado, sobre esses sistemas.  

  

Na preparação do nosso relatório, a principal fonte de informação foi a documentação fornecida 

pelos diferentes departamentos da CML, sendo complementada por esclarecimentos prestados 

pelos mesmos.   

  

Agradecemos a colaboração de todos os trabalhadores da CML pela partilha de informação e 

proatividade na resolução das nossas dúvidas/pedido de elementos.  

  

Encontramo-nos à Vossa disposição para comentar este documento, ou para esclarecer qualquer 

questão que se possa colocar.  
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1. Âmbito  

  

A auditoria às Demonstrações Financeiras da Câmara Municipal de Loures (“CML” ou “Entidade”) 

em 31 de dezembro de 2019, teve como base as Normas Internacionais de Auditoria (“ISA”), demais 

normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as 

responsabilidades do art.º 77 do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades 

Intermunicipais (Lei 73/2013 de 3 de setembro), sendo que compete ao auditor externo:  

• Revisão de cumprimento das disposições legais e estatutárias;  

• Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhes servem de 

suporte;  

• Participar aos órgãos municipais competentes as irregularidades, bem como os factos que 

considere reveladores de graves dificuldades de prossecução do plano plurianual de 

investimentos do município;  

• Proceder à verificação de valores patrimoniais do município, ou por ele recebidos em garantia, 

depósito ou outro título;  

• Remeter semestralmente aos órgãos executivo e deliberativo da entidade informação sobre 

a respetiva situação económica e financeira; e  
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• Emitir parecer sobre os documentos de prestação de contas do 

exercício, nomeadamente sobre a execução orçamental, o balanço e a demonstração de 

resultados individuais e consolidados e anexos às demonstrações financeiras, exigidas por 

lei ou determinados pela assembleia municipal.   

  

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (“ISA”), e 

demais normas e orientações técnicas e ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. O 

resultado da nossa auditoria está expressa na nossa Certificação Legal das Contas datada de 14  

de abril de 2020, a qual inclui três reservas relacionadas com a regularização do património inicial,  

bem como dos bens adquiridos sem custo financeiro (sem valor), ausência de relatório e contas de 

participadas e provisão da Parque Expo 98, as quais se consideram integralmente transcritas neste 

documento.  

  

2. Principais Conclusões e Recomendações  

  

As situações descritas abaixo foram identificadas durante a realização do nosso trabalho, não 

modificam as nossas conclusões expressas no nosso parecer sobre as demonstrações financeiras 

da Câmara Municipal de Loures, datada de 14 de abril de 2020.  

    
2.1. Revisão Económica e Financeira  

  

Despesa e Receita  

  

Em 2019, a despesa executada e a receita cobrada líquida (receita corrente e receita de capital) 

ascende a 118 milhões de euros e 148 milhões de euros, respetivamente.  

  

Custos e Proveitos  

  

Em 2019, os proveitos ascenderam a 124 milhões de euros, o que representa um acréscimo de 

6,5% face ao mesmo período do ano anterior e os custos também aumentaram em cerca de 7,6% 

face ao período homólogo, totalizando 116 milhões de euros. Apesar do aumento dos custos ser 

superior ao aumento dos proveitos, as operações de 2019 geraram um Resultado Líquido positivo 

de 8,2 milhões de euros.  

  

Endividamento reportado à Direção Geral das Autarquias Locais (“DGAL”)  

  

A ficha do Município que consta da DGAL evidencia os seguintes dados no quarto trimestre de 2019:  

 Limite da dívida total: 198 milhões de euros;  

 Dívida do Município: 28 milhões de euros; e  

 Prazo médio de pagamentos a fornecedores: 33 dias.  

  

A revisão do nível de endividamento está condicionada pelas seguintes situações:  
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 As demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019 

evidenciam provisões para processos judiciais de 39,3 milhões de euros (estimativa do 

gabinete de consultadoria jurídica), para os quais não existe decisão final do tribunal.  

 O passivo inclui uma provisão de 33,2 milhões de euros relacionada com a prestação de 

serviços urbanos entre 2000 e 2012 e que foram suportados pela Parque Expo 98, S.A. O 

Relatório do Tribunal de Contas nº 40/2012, refere o montante de 5,2 milhões de euros (valor 

sem iva) para o período decorrido entre julho de 2008 e junho de 2012. De acordo com o 

Decreto-Lei nº67/2018, de 17 agosto a Parque Expo foi extinta, tendo os respetivos direitos e 

deveres sido transferidos para o Estado. Até à deste relatório, não é ainda conhecido o 

desfecho desta situação.  

    
2.2. Conclusões referentes às Demonstrações Financeiras   

  

A nossa revisão das demonstrações financeiras, em 31 de dezembro de 2019, revelou as situações 

abaixo (algumas das quais já identificadas pelas auditorias de anos anteriores). Contudo, 

salientamos, que todas as situações identificadas, com exceção das situações 1 e 2, são imateriais.  

  

Situações relevantes:  

Situação 1: Imóveis sem valorização  

  

Foram identificados vários imóveis registados no património (Bens de Domínio Público e Privado) 

sem valorização. Conforme esclarecimentos obtidos, com a aplicação do POCAL, desde 2002 que 

têm sido adotadas medidas de reconhecimento e valorização dos bens pertencentes ao Município. 

Todavia, para alguns bens, até à data, não foi possível obter toda a informação necessária para a 

sua valorização, não sendo previsível quando essas situações ficarão resolvidas.  

  

Verificámos também que, no âmbito de operações de loteamento, os ativos cedidos por terceiros à 

CML, não estão mensurados na contabilidade. Esses bens foram cedidos ao Município a título 

gratuito, ao abrigo dos Alvarás de Loteamento ou Doações, pelo que os serviços procuram 

determinar os critérios mais adequados para a atribuição de valor em função do contexto atual. 

Estes bens estão identificados no Anexo às Demonstrações Financeiras da Câmara Municipal de 

Loures de 31 de dezembro de 2019.  

  

Recomendamos que sejam desenvolvidos esforços no sentido de acelerar este processo para 

assegurar que as demonstrações financeiras possam refletir adequadamente o património.  

  

Situação 2: Provisões para outros riscos e encargos  

  

Em 31 de dezembro de 2019, o passivo inclui uma provisão para outros riscos e encargos de cerca 

de 33,2 milhões de euros, relacionada com a prestação de serviços, no âmbito da gestão urbana na 

área do Concelho de Loures da Zona de Intervenção da Expo’98, assegurada pela Parque Expo 98, 

S.A., até julho de 2008 e posteriormente transferida para a Parque Expo Gestão Urbana do Parque 
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das Nações, S.A., a partir de agosto de 2008, da responsabilidade da 

CML. Foi-nos transmitido que em 2015 esta entidade terá confirmado que os encargos a assumir 

pela CML ascendiam a cerca de 51,3 milhões de euros (incluindo obras de infraestruturas que a 

CML não aceita como custos da sua responsabilidade de 25,4 milhões de euros). Adicionalmente, 

é de referir que pelo Decreto-Lei n.º 67/2018, de 17 de agosto de 2019, a Parque Expo 9, S.A. foi 

extinta, sendo transferidos todos os seus direitos e deveres para o Estado Português. Até à data 

deste relatório, não obtivemos informação adicional e detalhada, sobre o status desta situação, pelo 

que não nos é possível concluir quanto à razoabilidade e suficiência daquela provisão em 31 de 

dezembro de 2019.  

    
  

Chamamos a atenção que este relatório deve ser lido em conjunto com a Certificação Legal das 

Contas de 14 de abril de 2020.  

  

Adicionalmente, identificámos outras situações que se revelam como imateriais e que detalhamos 

de seguida.  

  

Imobilizado registado em duplicado:  

  

Verificámos que existem bens registados em simultâneo na CML e nos SIMAR no montante de 106 

mil euros. Recomendamos que a CML faça o follow-up desta situação.  

  

Imobilizado – Grandes Reparações dos Edifícios  

  

Identificámos no mapa de amortizações diversos itens com o mesmo código e vidas úteis diversas. 

Nas situações em que são efetuadas grandes reparações aos edifícios, verificámos que as diversas 

componentes do item podem ter diferentes vidas úteis. Não obtivemos evidência de uma análise 

formal do ponto de vista técnico que sustente a razoabilidade daquelas diferentes taxas de 

amortização. Recomendamos que o Município faça uma revisão destas situações para validar 

formalmente estas vidas úteis, envolvendo os técnicos da CML.  

  

2.3. Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e Riscos de Corrupção e Infrações Conexas  

  

O normativo (ISO 31000) refere que um sistema de gestão do risco eficaz, deve ter em consideração:  

• Criar e proteger valor;  

• Ser parte integrante dos processos organizacionais;  

• Ser parte da tomada de decisão;  

• Considerar os fatores de incerteza;  

• Ser sistemática, estruturada e atempada; • Ser dinâmica, interativa e reativa à mudança; e  

• Facilitar a melhoria contínua.  
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Verificámos que o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão e Riscos 

de Corrupção e Infrações Conexas (“PPRGRCIC”), o qual identifica, para as principais atividades, o 

risco associado e caracteriza-o quanto à sua frequência e gradação, bem como as medidas 

propostas para mitigar o risco.   

    
Durante o ano de 2019, o PPRGRCIC foi revisto visando o aperfeiçoamento dos procedimentos, a 

análise e verificação da adequação e do grau de implementação das medidas como auxílio à gestão.  

Neste sentido, o Gabinete de Auditoria Interna (“GAI”) questionou os responsáveis dos diversos 

departamentos da CML acerca das mudanças efetuadas como consequência deste plano e 

indagaram os mesmos sobre o surgimento de novos riscos.  

  

À data deste relatório, o Plano de Execução relativo ao ano de 2019 encontra-se em fase de 

apresentação, encontrando-se também em curso a preparação da terceira revisão ao PPRGRCIC 

a ser realizada durante o ano de 2020.  

  

Encontra-se ainda definido no PPRGRCIC que este plano seja revisto de 3 em 3 anos pelo GAI.  

  

Recomendamos um acompanhamento regular da execução das medidas adotadas pelos serviços.  

  

2.4. Regulamento (EU) 2016/679 – Proteção das pessoas singulares relativo a tratamento de  

dados pessoais  

  

O regulamento em apreço destina-se à proteção das pessoas singulares, no que diz respeito ao 

tratamento de seus dados pessoais e à sua livre circulação, sendo aplicável em todos os 

EstadosMembros da União Europeia a partir de 25 de maio de 2018 (18 meses após esta data para 

a CML).  

  

Em 17 de outubro de 2017, o GAI emitiu uma informação ao presidente da CML a alertar que teriam 

de ser aplicadas metodologias de trabalho para garantir a aplicação deste Regulamento.  

  

Fomos informados que, até à data deste relatório, não está ainda implementada a política de 

proteção de dados, tendo, no entanto, sido também informados que o departamento da DGMA 

(Departamento de Gestão e Modernização Administrativa) e DMAQIT (Divisão de Modernização 

Administrativa, Qualidade e Inovação Tecnológica) já iniciou diligências visando a sua 

implementação, tendo já sido concluída a fase de diagnóstico do mesmo.  

  

2.5. Controlo Interno  

  

Ainda que a CML tenha em vigor um Manual de Controlo Interno formalmente aprovado e divulgado, 

este não está suficientemente atualizado à sua atual estrutura organizacional e principais processos.  
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A versão do manual que nos foi disponibilizada, foi aprovada em 2002. 

Tendo em consideração as alterações que a estrutura organizacional, sistemas e equipas de 

colaboradores da CML foi tendo desde aquela data, entendemos que as mesmas necessitam de 

atualização.  

    
O novo Normativo Contabilístico para a Administração Pública, de 1 de janeiro de 2018, justifica 

também atualizações do Sistema de Controlo Interno, que se encontra considerada na proposta de 

revisão a submeter a aprovação superior.  

  

Para implementação de um Manual atualizado, foi contratada uma empresa externa (Fortunato e 

Rafael) para levantamento da atual situação dos principais processos, procedimentos e estrutura 

organizacional, em estreita articulação, coordenação e acompanhamento do GAI e com o natural e 

necessário envolvimento das diversas Unidades Orgânicas.  

  

Fomos informados que, à data de elaboração deste relatório, a norma está em apresentação ao  

Senhor Presidente e Dirigentes do Município para posteriormente ser remetida para Reunião de 

Câmara e Assembleia Municipal.  

  

Para avaliar o controlo interno, procedemos ao levantamento de procedimentos e respetivos testes 

às áreas do pessoal e da contratação pública de bens e serviços. De seguida, apresentamos um 

breve resumo do trabalho desenvolvido bem como as respetivas conclusões obtidas.  

  

o  Recursos Humanos  

  

Reunimos com os responsáveis pelo Departamento de Recursos Humanos (DRH) para termos um 

entendimento geral dos procedimentos desta área. Revimos os procedimentos e controlos 

realizados para uma amostra de transações, tendo em consideração a periodicidade do controlo e 

o número de ocorrências. Na nossa revisão consultamos documentos relevantes, nomeadamente: 

recibos de vencimento, tabela das posições remuneratórias, cadastro do colaborador, contrato de 

trabalho e listagem relacionada com a avaliação do colaborador.  

  

Processamento:  

Para 20 colaboradores, selecionados aleatoriamente, revimos:  

(i) A informação do recibo de vencimento vs cadastro e contrato de trabalho; (ii) 

O salário base;  

(iii) As taxas de IRS, SS, CGA e ADSE; e  

(iv) Os cálculos dos valores dos encargos tendo em conta as taxas referidas acima.  

  

Face aos testes executados não identificamos exceções relevantes. Para melhorar os atuais 

procedimentos, recomendamos a validação da integração do Mapa de Processamento com a 

Contabilidade, ao nível das aplicações informáticas, com uma periodicidade anual.  
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Verificámos a existência de dois sistemas de base de dados, o sistema MEDIDATA e o SIADAP. A 

unidade orgânica DGRH utiliza numa base periódica o SIADAP onde é gerida a informação dos 

trabalhadores e o MEDIDATA que é o sistema de contabilidade e onde é efetuado o processamento 

de salários.  

 

o Contratação pública de bens e serviços 

 

Foi-nos disponibilizado, pelo chefe de divisão da Divisão de Contratação e Aprovisionamento (DCA), 

o Manual de Apoio à Contratação Pública de Bens e Serviços, utilizado pela CML, para o 

levantamento de procedimentos e controlos existentes. Posteriormente selecionámos uma amostra 

para testar os procedimentos e controlos. Da análise efetuada não foram identificadas 

irregularidades.  

 

2.6.  Outras aplicações de tesouraria 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a rubrica de “Outras aplicações de tesouraria” inclui 10 milhões de 

euros no Banco Português de Gestão (“BPG”) e 8,5 milhões de euros no Novo Banco, referentes a 

aplicações de depósitos a prazo como evidenciado no detalhe abaixo: 

 

 

2.7. Endividamento 

 

A Lei nº 73/2013 de 3 de setembro, introduziu o novo conceito de dívida total orçamental, sendo 

este limite até 1,5 vezes da média da receita corrente líquida cobrada nos últimos 3 anos (artigo nº 

52º). 

 

Salientamos que para efeitos de apuramento da receita corrente líquida cobrada do ano referida nos 

Mapas Orçamentais é incluída a receita corrente líquida cobrada pelos respetivos serviços 

Intermunicipalizados. Por forma a evitar a duplicação da receita no cálculo do limite da dívida total, 

são expurgadas daquele apuramento anual a receita corrente líquida cobrada pelo serviço 

Intermunicipalizado, ou seja, a ficha do Município retirada do site da DGAL já contempla os valores 

expurgados. 

 

A nova legislação prevê que, caso não seja cumprido o limite relativo à dívida total orçamental, o 

mesmo deve ser reduzido no exercício seguinte, pelo menos em 10% do montante em excesso, até 

ao cumprimento do limite.  
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Caso a dívida total orçamental não exceda o limite, o seu montante só pode aumentar em 20% da 

margem disponível do início de cada um dos exercícios. 

 

Assim, o limite do endividamento de acordo com o que foi reportado à DGAL é o seguinte: 

 

 

Considerando os montantes reportados à DGAL, a dívida total apresentada pelo Município em 31 

de dezembro de 2019 é a seguinte: 

 

 

 

 

 

Considerando que o Município não excede o limite do endividamento, tem uma margem disponível 

por utilizar de 36 milhões de euros. 

 

O cálculo do endividamento líquido reportado pela DGAL, foi objeto de validação pela Baker Tilly. 

Contudo, é de referir que os valores determinados pelo cálculo, poderão ser influenciados pelas 

situações identificadas abaixo, caso estas se materializem em dívida efetiva: 

• O Passivo inclui provisões para processos judiciais de 39,3 milhões de euros, estimado pelo 

gabinete de consultadoria jurídica, para os quais não existe decisão final do tribunal; e 

• O passivo inclui uma provisão de 33,2 milhões de euros relacionada com a prestação de 

serviços urbanos entre 2000 e 2012 e que foram suportados pela Parque Expo 98, S.A. O 

Relatório do Tribunal de Contas nº 40/2012, refere o montante de 5,2 milhões de euros (valor 

sem iva) para o período decorrido entre julho de 2008 e junho de 2012. A Parque Expo está 

em liquidação desde 2014 e não foi constituído nenhum processo em tribunal, não existindo 

estimativa quanto ao desfecho desta situação. 

  

Ano 31/dez/19 31/dez/18
2015 120 679 491
2016 124 788 895 124 788 895
2017 132 513 045 132 513 045
2018 138 083 519 
Total 395 385 459 377 981 431 
Média 131 795 153 125 993 810
Limite do endividamento 197 692 730 188 990 716

Receita Corrente Líquida

Resumo da dívida total do exercício 31/dez/19

Limite dívida total (corresponde à média da receita corrente cobrada líquida dos últimos anos multiplicada por 1,5) 197 692 730 

Dívida total relevante para o limite a 31.12.2019 26 967 641 

Margem absoluta 170 725 089 

Aumento de endividamento possível em 2019 (corresponde a 20% da margem) 36 244 674 
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Atendendo à materialidade das limitações anteriores quanto aos possíveis efeitos no passivo da 

CML não podemos concluir quanto ao nível de endividamento. 

 

2.8. Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 

 

A Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro – “LCPA”) e o 

Decreto-Lei nº 127/2012 de 21 de junho obrigam a que todos os Municípios determinem o montante 

de fundos disponíveis e que a execução de despesa seja feita apenas quando esses fundos sejam 

positivos, salvo as seguintes situações:  

(i) quando a despesa é de carácter urgente; 

(ii) de utilidade pública; 

(iii) coloque em causa o excecional interesse público; ou  

(iv) coloque em causa a preservação da vida humana. 

 

A alínea 5 do artigo 88º do Orçamento de Estado de 2019, prevê a exclusão do âmbito de aplicação 

da Lei n.º  8/2012, de 21 de fevereiro, e do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, ambos na sua 

redação atual, os municípios e as freguesias que, a 31 de dezembro de 2018, cumpram as 

obrigações de reporte a Tribunal de Contas e à DGAL e os limites de investimento previstos, 

respetivamente, no artigo 52.º e no n.º 8 do artigo 55.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua 

redação atual. Com base no referido anteriormente, a Câmara Municipal de Loures fica excluída da 

execução da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso. 

 

3. Contabilidade Patrimonial 

 

O Município, para efeitos de prestação de contas, preparou Demonstrações Financeiras que incluem 

informação detalhada de algumas rubricas. Relativamente aos critérios de valorimetria e políticas 

contabilísticas há a referir o seguinte: 

• As disponibilidades são expressas pelos montantes dos meios de pagamento e dos saldos 

de todas as contas de depósito; 

• As existências são valorizadas ao custo de aquisição. O sistema de custeio utilizado na 

valorização das saídas de armazém é o do custo médio ponderado; 

• As dívidas de e a terceiros são registadas pelo valor dos documentos que as titulam; 

• Os critérios de valorização do imobilizado são os consagrados no capítulo 4 – Critérios de 

Valorimetria, nomeadamente 4.1 – Imobilizações, do POCAL; 

• O critério de valorização das áreas cedidas no âmbito de alvarás de licença de loteamento 

para vias e espaços públicos foi efetuado até 2011 em coerência com a consulta aos 

processos após emissão dos alvarás para obter informação sobre a estimativa apresentada 

para a execução das infraestruturas, a valorização das áreas cedidas no âmbito de alvarás 

de licença de loteamento para equipamentos e zonas verdes foi efetuada ao valor resultante 
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da tabela de taxas e licenças municipais para a compensação em espécie ao Município, ao 

abrigo do artigo 44ª do Reg. Jur. da Edificação e Urbanização; 

• Em 2019, não se procedeu a nenhum registo dos bens cedidos ao abrigo de alvarás de licença 

de loteamento uma vez que este critério de valorização se mantém em análise pelos serviços; 

• O imobilizado em curso está registado ao custo de aquisição ou produção durante a fase de 

construção, não existe incorporação do custo com empréstimo e a sua transferência para 

imobilizado concluído depende da existência do auto de receção provisório; 

• O critério de valorização dos investimentos financeiros, nomeadamente partes de capital e 

investimento em imóveis são valorizados ao custo de aquisição líquido de provisões e 

amortizações; 

• O método de cálculo das amortizações do exercício é o das quotas constantes, sendo 

aplicadas as taxas e disposições referidas no CIBE, Portaria nº 671/2000, de 17 de Abril (2ª 

Série); 

• Para os bens transferidos dos SIMAR (antigos SMAS) no âmbito do contrato de concessão 

com a Simtejo, SA, atualmente Águas do Tejo Atlântico de acordo com Dec-Lei nº34/2017, 

foram utilizadas taxas específicas em função da vida útil esperada; 

• No inventário inicial foram fixadas amortizações com base na estimativa do período de vida 

útil, tendo os critérios sido aprovados pelo órgão executivo e deliberativo à data; 

• Foi tido em conta o critério da materialidade constante no artigo 34º do CIBE, sendo 

amortizados num só exercício os bens cujos valores unitários não ultrapassem 80% do índice 

100 da escala salarial das carreiras do regime geral do sistema remuneratório da função 

pública; 

• O registo de contas a receber relacionas com projetos co-financiados é efetuado pela 

submissão do pedido de pagamento conforme instrução da DGAL; 

• Nos acréscimos e diferimentos, os proveitos e os custos são reconhecidos quando obtidos ou 

incorridos, independentemente, do seu recebimento ou pagamento, aplicando-se o princípio 

da especialização dos exercícios. No caso dos proveitos diferidos relativos ao subsídio ao 

investimento o Município reconhece-os como rendimento (conta 79.8 – Outros Proveitos e 

Ganhos Extraordinários) à medida que forem contabilizadas as amortizações do Imobilizado; 

• Na especialização referente ao imposto Derrama, considera-se apenas o valor do apuramento 

de dezembro a receber em janeiro. 

 

De seguida, apresenta-se o trabalho efetuado em cada uma das rubricas de balanço em 31 de 

dezembro de 2019 e demonstração de resultados de 2019. 
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3.1. Balanço 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os balanços são os seguintes (expresso em euros): 
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3.1.1. Bens de Domínio Público, Imobilizado Corpóreo e Incorpóreo 

 

Ativo bruto 

 

Durante o ano de 2019, ocorreram as seguintes variações: 

 

A principal variação ocorreu no Imobilizado em Curso que compreende cerca de 1,5 milhões de 

euros de obras de remodelação dos edifícios e espaços exteriores do Bairro Municipal da Quinta da 

Fonte. 

  

FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO dezembro 2019 dezembro 2018

Fundos próprios:
51 Património 485 771 379 485 771 379
571 Reservas legais 9 354 444 8 917 242
575 Subsídios 812 637 812 637
576 Doações 13 563 438 13 551 976
577 Reservas decorrentes de transferências de ativos 69 772 101 69 772 101
578 Cedências 3 680 3 680
59 Resultados transitados 680 154 330 672 503 267
88 Resultado líquido do exercício 8 214 956 8 744 045

1 267 646 964 1 260 076 325
Passivo:

292 Provisões para riscos e encargos 72 505 485 72 644 938
Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo (a)

2312 Empréstimos de médio e longo prazo - componente de MLP 18 631 439 20 575 496
26142 Fornecedores imobilizado de médio e longo prazo 243 721
2688 FAM - Fundo de Apoio Municipal - 156 318

91 380 645 93 376 751
DÍvidas a terceiros - Curto prazo

2312 Empréstimos de curto prazo 3 433 855 3 176 016
221+2251+226 Forncedores c/c 381 050 750 653

228+2618 Fornecedores - Faturas em receção e conferência 3 140 333 2 939 328
252 Credores pela execução do orçamento - -

2611+2613+26141 Fornecedores de imobilizado c/c 124 575 499 775
24 Estado e outros entes públicos 612 780 273 126

262+263+267+268 Outros credores 156 960 154 603
222+2612+262+26861+26864 Garantias e cauções 1 542 946 1 329 911

2688 FAM - Fundo de Apoio Municipal 156 318 312 635
9 548 817 9 436 045

Acréscimos e diferimentos
273 Acréscimos de custos 9 497 565 7 956 224
274 Proveitos diferidos 28 286 426 28 739 878

37 783 991 36 696 102
138 713 453 139 508 899

Total dos fundos próprios e passivo 1 406 360 417 1 399 585 224

Código
 das Contas

Exercícios
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O aumento de Outras Construções e Infraestruturas deve-se essencialmente a transferências das 

rubricas de Imobilizado em Curso e Terrenos e Recursos Naturais, nomeadamente relativas ao 

Parque Urbano da Encosta de Santo António dos Cavaleiros. 

 

As aquisições de Imobilizações em Curso dizem respeito essencialmente a obras de diferentes 

naturezas e em diversas localizações. 

 

Amortizações acumuladas 

 

As amortizações de 2019 são conforme segue: 

 

 

 

Revimos o mapa das amortizações, obtido da aplicação Medidata (módulo do património), efetuando 

testes às amortizações do exercício. Identificámos bens que sofreram diversas alterações no seu 

valor ao longo da vida útil, não sendo percetível naquele Mapa o detalhe dessas alterações, sendo 

necessária a consulta das respetivas fichas individuais. Considerando o elevado número de itens, 

foi selecionada uma amostra para uma validação mais detalhada, não tendo sido identificadas 

diferenças com impacto material nas Demonstrações Financeiras. 

 

  



 

18 
 

 

 

Valor líquido 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o imobilizado detalha-se como se segue: 

 

 

 

A rubrica de Bens de Domínio Público representa 79% do total do imobilizado, dos quais 95% 

correspondem a Terrenos e Recursos Naturais. As Imobilizações Corpóreas incluem 

essencialmente Edifícios e Outras Construções (61%) e Terrenos e Recursos Naturais (34%). 

 

Os Bens de Domínio Público incluem ativos geridos e administrados pelas Juntas de Freguesia, por 

um determinado número de anos, no âmbito dos acordos inter-administrativos. Conforme definido 

pela FAQ 24 da Comissão de Normalização Contabilística, não obstante a utilização do ativo por 

parte de terceiros, o controlo mantém-se efetivamente na entidade titular do direito de propriedade, 

pelo que o ativo deve continuar a ser reconhecido no seu património.  

 

3.1.2. Investimentos Financeiros 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, os investimentos financeiros detalham-se como segue: 
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Em 31 de dezembro de 2019, a rubrica “Partes de Capital” detalha-se como segue: 

 

 

 

Conforme referido no anexo, as partes de capital são valorizadas pelo custo de aquisição líquido de 

provisões. No final de cada ano, é analisada a necessidade de reforço ou reversão das provisões 

tendo em conta as variações no capital próprio das empresas participadas. Quando o capital próprio 

detido da participada é inferior ao registado no período anterior, é registada uma provisão em função 

da percentagem de participação. 

 

Em 2019, foi reconhecida uma redução da provisão de 93 mil de euros (fixando-se a provisão em 

952 mil de euros) relativa à participação da Gesloures, ficando, em 31 de dezembro de 2019, a 

participação valorizada por 2,6 milhões de euros. 

 

Salientamos que a informação financeira das empresas participadas apresentada no quadro acima 

é provisória, à data deste relatório. 

 

As Obrigações de Títulos de Participação correspondem ao valor nominal subscrito no Fundo de 

Apoio Municipal (“FAM”). O FAM foi instituído pela Lei nº 53/2014, de 25 de agosto, alterada pela 

Lei nº 69/2015, de 16 de julho, tendo como objeto a recuperação dos Municípios que se encontrem 

em situação de rutura financeira nos termos previstos da Lei nº 73/2013, bem como a sua 

prevenção, traduzindo-se na adoção de mecanismos de reequilíbrio orçamental e de reestruturação 

da dívida. O capital social inicial do FAM ascende a 650 milhões de euros, a subscrever e a realizar 

pelo Estado (50%) e por todos os Municípios (50%).  

 

Na rubrica de Investimentos em imóveis, estão registados os bens concessionados à Águas do Tejo 

do Atlântico, S.A. relacionadas com a atividade de tratamento das águas. Esta rubrica varia em 

função das amortizações destes bens, as quais ascendem, em 2019, a 1,7 milhões de euros. 
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3.1.3. Existências 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de Existências detalha-se conforme segue: 

 

 

3.1.4. Dívidas de terceiros – Curto prazo 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as dívidas de terceiros – curto prazo detalham-se conforme 

segue: 

 

 

Os clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa evidenciam um aumento de 5% face ao 

final do ano anterior. No entanto, face à política de constituição de provisões definida no POCAL, a 

rubrica de provisões aumentou 5%.  

 

De acordo com o Decreto-Lei nº 54-A/99, as provisões de cobrança duvidosa são constituídas tendo 

em conta as seguintes percentagens:  

(i) 50% para dívidas em mora há mais de 6 meses e até 12 meses;  

(ii) 100% para dívidas em mora há mais de 12 meses. 

 

Clientes c/c, contribuintes c/c e utentes c/c 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as rúbricas de clientes c/c, contribuintes c/c e utentes c/c 

detalham-se conforme segue: 
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A rubrica “Clientes C/C” inclui essencialmente 247 mil euros a receber dos SIMAR, (os quais não 

registaram variação neste ano), e 88 mil euros da Tcp - Truck Center Portugal Lda.. 

 

A rubrica “Utentes C/C” que totaliza 1,1 milhões de euros inclui os montantes em dívidas relativos 

às componentes de Habitação Social, Ação Social e Contraordenações.  

 

A incobrabilidade é reconhecida em função da antiguidade dos saldos. A 31 de dezembro de 2019 

os valores em cobrança duvidosa apresentam o seguinte detalhe: 

 

 

 

A componente de Habitação Social representa 57% da rubrica de Clientes, Contribuintes e Utentes 

de Cobrança Duvidosa. 

 

A rubrica de Clientes, Contribuinte e Utentes de Cobrança Duvidosa registou um aumento de 1,1 

milhões de euros (5%), sendo as principais variações relativas a Habitação Social. 

 

Provisões para Cobranças Duvidosas 

 

Em 2019, ocorreram os seguintes movimentos na rubrica de provisões para cobranças duvidosas: 

 

 

Do montante para provisões para cobrança duvidosa, 57% diz respeito a rendas de habitação social, 

as quais registaram um aumento de 942 mil euros em 2019. 

 

Outros Devedores 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a rubrica de Outros Devedores inclui valores a receber dos SIMAR 

relacionado com a faturação de tarifas de águas residuais da quota parte da cobertura dos custos 

do sistema de gestão em alta do Município de Loures, à taxa de recursos hídricos. 
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3.1.5. Estado e Outros Entes Públicos 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a rubrica de Estado e Outros Entes Públicos detalha-se conforme 

segue: 

 

 

IVA 

O saldo desta conta reflete essencialmente o pedido de reembolso do período findo em junho de 

2017. Até ao momento ainda não existe desfecho quanto à realização deste pedido. 

Recomendamos a análise da recuperabilidade deste valor. 

 

Retenção de Impostos Sobre o Rendimento 

O valor em dívida em 31 de dezembro de 2019 está de acordo com a declaração entregue e que foi 

liquidada em janeiro de 2020. 

 

Contribuições para os Sistemas de Segurança Social 

Este saldo está de acordo com as declarações entregues à SS referente aos montantes retidos no 

processamento salarial de dezembro de 2019, as quais foram liquidadas em janeiro de 2020. 

 

3.1.6. Disponibilidades 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de disponibilidades detalha-se conforme segue: 

 

 

Revimos as reconciliações bancárias e os respetivos extratos bancários. 
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As reconciliações bancárias de dezembro de 2019 detalham-se conforme se segue: 

 

 

Os movimentos em aberto da conta da Caixa Geral Depósitos com saldo mais significativo dizem 

respeito a movimentos do final do mês de dezembro de 2019. 

 

Adicionalmente, verificámos que a rubrica “Outras Aplicações de Tesouraria” se detalha da seguinte 

forma: 

 

 

Verificamos os extratos bancários das duas entidades acima identificadas, não tendo sido detetado 

nenhum assunto a reportar. Alertamos que existe uma concentração de investimentos financeiros 

em duas instituições bancárias. 

 

3.1.7. Acréscimos e Diferimentos Ativos 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as rubricas de ativo de Acréscimos e Diferimentos detalham-

se conforme segue: 
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Em 31 de dezembro de 2019, a rubrica de acréscimos de proveitos decompõe-se da seguinte forma: 

 

 

 

Impostos 

Durante o ano, os impostos municipais são contabilizados aquando do seu recebimento. Contudo, 

no final do semestre e do ano são registados os respetivos acréscimos. No caso do IMI, a estimativa 

é feita com base na receita dos últimos 24 meses, informação disponibilizada pelas finanças. 

 

Transferências obtidas 

Esta rubrica inclui essencialmente a especialização das férias e de subsídios de férias dos 

funcionários não docentes contratados pelo Município mediante um protocolo celebrado com o 

Ministério de Educação.   

 

Outros 

Esta rubrica inclui essencialmente acréscimos de rendimento relativos às taxas de ocupação do 

subsolo, cujo valor a faturar à Lisboa DGL – Soc. Distribuidora de Gás Natural, S.A., é referente a 

2019, mas que só será recebido em 2020. A estimativa é feita com base em informação histórica 

(receita dos últimos dois anos). 
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3.1.8. Fundos Próprios 

 

Durante o ano de 2019, os movimentos ocorridos nos Fundos Próprios é conforme segue: 

 

 

Aplicação do Resultado Líquido 

Conforme referido no ponto 2.7.3 do POCAL, foram constituídas reservas legais, correspondentes 

a 5% do resultado líquido de 2018. 

 

Resultados transitados 

Conforme identificado em períodos anteriores, o valor bruto relacionado com cartografia digital e 

lotes de livros não estava a ser depreciado. Embora o CIBE (Cadastro e Inventários dos Bens do 

Estado) não defina a taxa de amortização para esta tipologia de bens, o mesmo refere que ficam 

sujeitos a amortização os bens cujo identificador geral não defina taxa de amortizações e em que a 

mesma se justifique. Nestas circunstâncias, em 2019 as amortizações destes bens foram 

regularizadas. Verificou-se ainda a regularização de 525 mil euros decorrente da desafetação do 

domínio público e valorização pelo VPT. 

 

A variação dos resultados transitados justifica-se da seguinte forma: 

 

 

3.1.9. Provisões para Riscos e Encargos 

 

Durante o ano de 2019, as variações ocorridas na rubrica de provisão para riscos e encargos foram 

as seguintes: 

 

  

Descrição Montante
Resultados transitados iniciais 672.503.267
Aplicação do resultado líquido de 2018 8.306.842
Correção - processos de expropriação (61.276)
Regularização amortizações de livros e cartografia (1.119.133)
Desafetação domínio público e valortização pelo VPT 524.630
Resultados transitados finais 680.154.330

Descrição 31.12.2018 Reforço Redução 31.12.2019
Processos judiciais 39 285 248 537 969 (533 968) 39 289 249
Parque Expo, SA 33 216 236 - - 33 216 236
Obrigações pecuniárias 143 454 - (143 454)
Total 72 644 938 537 969 (677 422) 72 505 485
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A provisão referente à Parque Expo S.A. (“Parque Expo”) diz respeito à estimativa de custos com a 

prestação de serviços da gestão urbana e respetivos encargos ocorridos entre 2000 e 2012. Durante 

esse período, o Município deteve uma área na zona da Expo, gerido pela Parque Expo, sendo da 

responsabilidade a sua limpeza urbana, manutenção conservação e limpeza de mobiliário urbano, 

arte pública e instalações sanitárias. Em diversos momentos, a Parque Expo procurou junto da CML 

proceder à formalização de um acordo financeiro para o ressarcimento das despesas suportadas 

pela Parque Expo mas sem sucesso. A Lei nº 56/2012, procede à reorganização administrativa de 

Lisboa e o território em causa deixa de estar na alçada da CML. Contudo, esta estimativa não 

considera a atualização temporal dos encargos a pagar. 

 

O aumento em 2019 está essencialmente relacionado com um processo entre a Câmara Municipal 

de Loures e Habitâmega – Construções, S.A. (439 mil euros). A diminuição registada em 2019 diz 

essencialmente respeito à utilização da provisão registada pelo processo com a Armando Cunha, 

SA (402 mil euros). 

 

Em 31 de dezembro de 2019, o passivo inclui uma provisão para processos judiciais de 39,3 milhões 

de euros. Obtivemos o detalhe da variação de 2019 através da informação disponibilizada pelo 

Gabinete de Consultadoria Jurídica, bem como a decomposição dos processos em curso que 

originam a provisão registada.  

 

3.1.10. Empréstimos de Médio Longo Prazo 

 

No final de cada semestre, os serviços reconciliam os montantes dos empréstimos com o mapa de 

responsabilidades de crédito, extraído do Banco de Portugal, não tendo sido identificadas 

diferenças. Sempre que ocorra o pagamento de uma prestação de capital ou juros, os serviços 

validam a informação disponibilizada pelo respetivo banco. 



 

27 
 

Em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, os empréstimos (curto prazo e médio e longo prazo) detalham-se conforme segue: 
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3.1.11. Fornecedores - Médio e Longo Prazo 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de fornecedores de médio e longo prazo detalha-

se conforme segue: 

 

 

3.1.12. Fornecedores e Outros Credores - Curto Prazo 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de fornecedores e outros credores – curto prazo 

detalha-se conforme segue: 

 

 

Os principais fornecedores da rubrica de fornecedores em receção e conferência são: Uniself, 

S.A. (438 mil euros), DST – Domingos da Silva Teixeira (320 mil euros) e Barraqueiro 

Transportes (262 mil euros). 

 

3.1.13. Acréscimos e Diferimentos Passivos 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, as rubricas de passivo de acréscimos e diferimentos 

detalham-se conforme segue: 
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Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de acréscimos de custos detalha-se conforme 

segue: 

 

 

A rubrica “Acréscimo de Custos” inclui essencialmente as Remunerações a Liquidar relativas ao 

ano de 2019. 

 

A sub-rubrica de “Outros” detalha-se conforme segue: 

 

 

Na especialização do IMI, são tidos em consideração os reembolsos de IMI e os encargos e 

cobranças. 

 

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a rubrica de proveitos diferidos detalha-se conforme segue: 

 

 

A rubrica “Rendas Recebidas Antecipadamente” corresponde essencialmente a recebimentos 

obtidos no âmbito da concessão com a SIMTEJO (atual Águas do Tejo e Atlântico), para 

exclusividade da exploração e gestão do sistema de tratamento de águas (contrato celebrado 

em 2011). O prazo dessa concessão é de 20 anos e o valor anual de cerca de 102 mil euros. 

 

A rubrica de “Subsídios para o Investimento” corresponde a 95% da rubrica de proveitos 

diferidos, e inclui as comparticipações recebidas para subsidiar a aquisição ou recuperação de 

imobilizado. Os subsídios são reconhecidos no mesmo período em que os ativos são 

amortizados. Nesse sentido, em 2019 verificou-se a diminuição de 215 mil euros, devido 

reconhecimento de cerca de 2,2 milhões de euros em proveitos e aumento de cerca de 2 milhões 

de euros em novos projetos. 

  



 

30 
 

 

 

 

 

Em 31 de dezembro de 2019, a rubrica de Proveitos Diferidos inclui subsídios ao investimento 

de 26,9 milhões de euros. Revimos uma amostra representativa e informação de suporte 

relevante, não tendo identificadas exceções.  
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3.2. Demonstração de Resultados 

 

A Demonstração de Resultados de 2019 e 2018 (expresso em euros) apresenta-se conforme 

segue: 

 

 

3.2.1. Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas (CMVMC) 

 

Em 2019, o apuramento do Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas foi 

conforme segue: 

 

 

 

A principal natureza desta rubrica diz respeito a consumo de combustível pelas viaturas do 

Município.  
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3.2.2. Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) 

 

Em 2019 e 2018, a rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos detalha-se conforme segue: 

 

 

 

As principais rubricas correspondem a: Outros Fornecimentos Externos, Eletricidade e Despesas 

de Alimentação, Roupas e Calçado (correspondente a 67% do total). 

 

A rubrica “Outros Fornecimentos e Serviços Externos” está principalmente relacionada com 

serviços de saneamento prestados pelas Águas do Tejo e Atlântico, S.A., cuja mensalidade 

ascende a aproximadamente 694 mil euros. É de referir que este custo é totalmente refaturado, 

aos SIMAR. 
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3.2.3. Custos com Pessoal 

 

Em 2019 e 2018, a rubrica de gastos com o pessoal detalha-se conforme segue: 

 

 

 

Revimos os procedimentos de controlo interno e selecionamos aleatoriamente informação de 20 

funcionários relacionados com o mês de junho de 2019, para validação daqueles procedimentos. 

 

3.2.4. Transferências e Subs. Correntes Concedidos e Prestações Sociais e 

Transferências de Capital 

 

Em 2019 e 2018, as transferências e subsídios detalham-se conforme segue: 
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A rubrica “Freguesias” diz respeito a contratos interadministrativos que definem a forma de 

cálculo das diversas competências transferidas da CML para as Juntas de Freguesia, no âmbito 

das competências dos Municípios. 

 

A rubrica “Área Metropolitana de Lisboa” diz respeito ao valor dos passes mensais de transportes 

públicos que é financiado pelo Município.  

 

A rubrica “Subsídios Correntes Concedidos” no montante de 940.421 euros, corresponde à 

transferência a efetuar anualmente para a Gesloures, E.M., Lda. (“Gesloures”), ao abrigo do 

contrato 79/2018 que define o programa entre a CML e a Gesloures, no âmbito da Lei nº 50/2012, 

de 31 de agosto. Este contrato define um subsídio à exploração, pela prestação de serviços de 

interesse geral, no contexto da gestão dos equipamentos desportivos sob responsabilidade da 

Gesloures. 

 

3.2.5. Amortizações 

 

Em 2019 e 2018, as amortizações detalham-se conforme segue: 

 

 

 

Em 2019, as rubricas que apresentam maior relevância estão relacionadas com Edifícios e 

Outras Construções (3,1 milhões de euros) e Outras Construções e Infraestruturas (Bens de 

Domínio Público) (3,3 milhões de euros), acompanhando a representatividade destas rubricas 

no total do imobilizado. 

  



 

35 
 

 

 

3.2.6. Provisões 

 

Durante o ano de 2019, ocorreram os seguintes movimentos na rubrica de provisões: 

 

 

 

3.2.7. Custos e Perdas Financeiras 

 

Em 2019 e 2018, os custos e perdas financeiras detalham-se conforme segue: 

 

 

 

Esta rubrica inclui as amortizações de investimentos em imóveis, referentes aos bens 

transferidos dos SIMAR e concessionados à Águas do Tejo Atlântico (antiga SIMTEJO) (ETAR 

e Interceptor), e que se encontram em linha com os encargos registados no período homólogo. 

 

3.2.8. Custos e Perdas Extraordinárias 

 

Em 2019 e 2018, os custos e perdas extraordinárias detalham-se conforme segue: 

 

 

 

Esta rubrica inclui as transferências de capital concedidas ao abrigo dos acordos de execução e 

contratos interadministrativos, deliberadas em Reunião de Câmara a diversas entidades, 

nomeadamente Juntas de Freguesia, Associações de Bombeiros e outras instituições. 

 

O aumento desta rubrica comparativamente ao período homólogo, resulta dos acordos e 

protocolos celebrados em as Juntas de Freguesias.  

  

Descrição 31.12.2018 Reforços Reduções 31.12.2019
Cobrança duvidosa 23 263 916 1 947 292 821 698 24 389 510
Riscos em Encargos 72 644 938 537 968 677 421 72 505 485
Investimentos Financeiros 1 044 777 - 92 846 951 932
Total 96 953 631 2 485 260 1 591 965 97 846 927
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Adicionalmente, verificou-se a transferência de projetos registados em curso até 2012 que não 

originaram obras e foram arquivados. Estes montantes foram registados na rubrica de Correções 

relativas a exercícios anteriores. 

 

Em 2018, foi registado em “Outros Custos e Perdas Extraordinárias”, cerca de 1,5 milhões de 

euros referentes a um terreno que foi cedido pela Imorequerente. No momento inicial este terreno 

tinha uma área de 36.000m2 e em 2018, aquando da cedência verificou-se que a área cedida 

ascendia a 31.000m2. Por este motivo houve a necessidade de registar esta perda. 

 

3.2.9. Vendas e Prestações de Serviços 

 

Em 2019 e 2018, as vendas e prestações de serviços detalham-se conforme segue: 

 

 

 

As rubricas mais relevantes são de Prestações familiares/pré-escolar e Rendas de Habitação 

Social nos montantes de 1,5 milhões de euros e 1,45 milhões de euros, respetivamente. Estes 

proveitos têm um carácter mensal e o seu reconhecimento é integrado na contabilidade através 

de outros subsistemas informáticos (Edubox e Medidata). 

 

A rubrica de “Trabalhos por Conta de Particulares” inclui essencialmente serviços prestados em 

diversos lotes objeto de conversão urbanística em Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI). A 

redução deve-se ao menor número de intervenções registados em dezembro de 2019 face ao 

período homólogo. 

 

3.2.10. Impostos e Taxas 

 

À exceção do IMI, em que o reconhecimento é efetuado por estimativa com base na média dos 

montantes recebidos da Autoridade Tributária nos últimos 24 meses, o reconhecimento da 

receita é efetuado em função dos montantes efetivamente recebidos.  
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Em 2019 e 2018, detalha-se conforme segue: 

 

 

 

A rubrica de “Impostos Diretos” representa 93% da rubrica de impostos e taxas. A variação 

ocorrida face ao período homólogo diz respeito essencialmente ao Imposto Municipal sobre 

Transmissões Onerosas de Imóveis, consequência da melhoria da conjuntura económica do 

país. 

 

A rubrica “Taxas” está relacionada com loteamento e obras ocorridas no exercício de 2019. 

 

A rubrica “Impostos indiretos” está essencialmente relacionada com loteamento, obras e taxa de 

ocupação de subsolo. 

 

Em 2019 e 2018, os impostos diretos têm o seguinte detalhe: 

 

 

 

A principal componente é de Imposto municipal sobre imóveis (47%), seguida do Imposto 

municipal sobre transmissões onerosas de imóveis (31%). 
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3.2.11. Transferências e Subsídios Obtidos 

 

Em 2019 e 2018, as transferências e subsídios obtidos detalham-se conforme segue: 

 

 

 

A rubrica “Transferências e Subsídios Obtidos” incluem essencialmente as transferências do 

Estado, ao abrigo da Lei Nº 73/2013, de 3 de setembro, relativa ao Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais (RFALEI) e do Orçamento do Estado para o 

exercício corrente, bem como as transferências no âmbito dos acordos e protocolos de 

cooperação com outras entidades, nomeadamente o Ministério da Educação e a DGAL. 

 

A rubrica “Outras Transferências Correntes” inclui essencialmente a execução dos acordos e 

protocolos, incluindo de Ação Educativa (8,3 milhões de euros), Serviço de Apoio à Família 

(“SAF”) (1,2 milhões de euros) e Programa de Enriquecimento Curricular (721 mil euros). 

 

3.2.12. Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 

 

Em 2019 e 2018, a rubrica de outros proveitos e ganhos operacionais refere-se às tarifas de 

águas residuais referentes à quota-parte da cobertura dos custos do sistema de gestão em alta 

no Município de Loures por parte dos SIMAR, bem como à renda relativa à produção de energia 

dos parques eólicos e à faturação de taxas de recursos hídricos. 
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3.2.13. Proveitos e Ganhos Financeiros 

 

Em 2019 e 2018, a rubrica de proveitos e ganhos financeiros detalha-se conforme segue: 

 

 

 

A rubrica “Rendimentos de Imóveis” está essencialmente relacionada com a renda do Contrato 

de Concessão com a EDP, para a utilização das infraestruturas da rede elétrica e à Concessão 

com a Águas do Tejo Atlântico (antiga SIMTEJO). 

 

A rubrica “Rendimentos de Participações de Capital” está relacionada com a distribuição de 

dividendos da Valor Sul e Águas do Tejo e Atlântico, S.A.. 

 

3.2.14. Proveitos e Ganhos Extraordinários 

 

Em 2019 e 2018, a rubrica de proveitos e ganhos extraordinários detalha-se conforme segue: 

 

 

 

A rubrica “Proveitos e Ganhos Extraordinários” diz respeito ao reconhecimento dos subsídios 

diferidos relacionados com diversos projetos de investimento, no âmbito das comparticipações 

recebidas para a aquisição e recuperação do imobilizado. O reconhecimento destes proveitos é 

efetuado simultaneamente à amortização dos respetivos bens. 
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4. Mapas de execução Orçamental em 31.12.2019 

 

4.1. Despesa 

 

A despesa paga em 2019 detalha-se conforme segue: 

 

 

 

Na despesa corrente, os compromissos assumidos para exercícios futuros correspondem 

essencialmente à rubrica de Aquisições de Bens e Serviços que inclui o montante de 201,6 

milhões de euros. 

 

Na despesa paga, a 31 de dezembro de 2019, a componente com maior relevância é de Gastos 

com Pessoal, seguida da de Aquisições de Bens e Serviços, conforme segue: 
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O quadro seguinte compara a despesa paga 2019 e em 2018: 

 

 

 

As despesas pagas em 2019 aumentaram em cerca de 15 milhões de euros face ao período 

homólogo (15%), sendo que a maior variação ocorreu na rubrica de Aquisição de Bens de Capital 

(Despesas Pagas de Capital). 

 

4.2.  Receita 

 

A receita recebida em 2019 detalha-se conforme segue: 

 

 

 

A principal receita do Município refere-se aos impostos diretos, nomeadamente IMI, IMT, IUC e 

Derrama, seguida d das Transferências Corrente do Orçamento do Estado e Outras Receitas 

Correntes, conforme gráfico seguinte. 
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O quadro seguinte compara a receita cobrada em 2019 e 2018:  

 

 

 

A receita cobrada líquida corrente aumentou 6% face ao período homólogo, devido 

essencialmente à cobrança de impostos diretos. 

 

A receita cobrada líquida de capital aumentou 197% face a 2018 essencialmente devido ao 

aumento de passivos financeiros. 

 

O aumento de 67% em receita cobrada (outras) corresponde ao aumento registado na rubrica 

de Saldo da Gerência Anterior. 

 

4.3. Comparação Despesa / Receita 

 

 

 

Considerando a receita cobrada líquida e a despesa paga em 2019, verifica-se que, em 2019, o 

valor é positivo em aproximadamente 30 milhões de euros, superior em 5,4 milhões de euros 

face a 2018. 

 

 

 

Em 2019, a receita corrente é superior à despesa corrente em cerca de 19,3 milhões de euros, 

verificando-se a diminuição de 2 milhões de euros (10%) face ao ano anterior. O aumento 

registado na rubrica da Receita Corrente deve-se essencialmente aos Impostos Indiretos. O 

aumento registado na rubrica de Despesa Corrente deve-se essencialmente às Transferências 

Correntes e Pessoal. 
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5. Análise Económica e Financeira – Despesa e Receita 
 

5.1. Equilíbrio Orçamental 

 

As regras do equilíbrio orçamental obrigam a que a receita corrente seja superior ao somatório 

da despesa corrente com as amortizações médias dos empréstimos bancários de médio/ longo 

prazo. 

 

  

 

Como demonstrado no quadro anterior, a CML cumpre a referida regra, apresentando 42 milhões 

de euros de margem de equilíbrio em relação ao montante executado e 17,4 milhões de euros 

de montante orçamentado. 

Orçamento 
Corrigido Executado

Receita Corrente 116 150 995 116 922 661 101%
Saldo de execução orçamental aplicado na despesa corrente 20 983 596 25 797 766 123%
Total 137 134 591 142 720 427

Despesa Corrente 116 228 469 97 648 701 84%
Amortizações médias de empréstimos* 3 514 837 3 116 607 89%
Total 119 743 306 100 765 308
Equilíbrio Orçamental 17 391 285 41 955 119
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO - 
 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 

designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, pessoa coletiva de direito público n.º 510835384, com 

sede em Largo Eng.º Armando Vaz Bandeira, n.º 5 – Apartado 1065, 2680-103 Camarate, neste ato 

representada por ……………….…, adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 
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• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 

• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias 

estão preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a 

qualidade dos serviços prestados às populações; 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas; 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2, e 131.º, do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesia, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5, da cláusula 

18.ª, do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de 

abril de 2018; 
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• A União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, no âmbito deste processo, manifestou 

interesse na celebração do contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a 

proposta de reparação de telhados e pintura exterior da junta de freguesia e posto de saúde 

da Apelação; 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2020 e XX/XX/2020, 

respetivamente; 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à reparação de telhados e pintura exterior da junta de freguesia e posto de saúde da Apelação. 
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Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

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

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

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na clausula 4ª, após a 

assinatura do presente contrato. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 

técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

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

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 
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h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 

j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 

o) Aplicar e administrar, de boa fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 9.268,05 € para 

execução do objeto do presente contrato. 
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Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização  

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 

 

 

Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

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

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 
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4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Loures, ____ de ____________ de 2020. 

 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

     O Presidente da Câmara          O/A Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)            (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, UNHOS E APELAÇÃO - 
 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996, com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 

designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, pessoa coletiva de direito público nº 510835384, com 

sede em Largo Eng.º Armando Vaz Bandeira, n.º 5 – Apartado 1065, 2680-103 Camarate, neste ato 

representada por ……………..…, adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 
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• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 

• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias 

estão preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a 

qualidade dos serviços prestados às populações; 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas; 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesia, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5, da cláusula 

18.ª, do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de 

abril de 2018; 
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• A União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, no âmbito deste processo, manifestou 

interesse na celebração do contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a 

proposta de Requalificação do parque de estacionamento e construção da zona de lazer para 

chinquilho no Bairro de São Lourenço, em Camarate; 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2020 e XX/XX/2020, 

respetivamente; 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à requalificação e construção de espaço de lazer na Requalificação do parque de estacionamento 

e construção da zona de lazer para chinquilho no Bairro de São Lourenço, em Camarate. 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

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

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

OUTORGANTE; 
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b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na clausula 4.ª, após a 

assinatura do presente contrato. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 

técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

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

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. 
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Qualquer ocorrência desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de 

Intervenção Local, para que seja registada; 

j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 

o) Aplicar e administrar, de boa fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 48.800,55 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 
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Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização 

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 

 

 

Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

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

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 
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Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Loures, ____ de ____________ de 2020. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

     O Presidente da Câmara          O/A Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)           (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

- JUNTA DE FREGUESIA DE LOURES - 
 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 

designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

Junta de Freguesia de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 506849171, com sede em Rua 

Manuel Henrique Soromenho, 50, 2670-452 Loures, neste ato representada por 

………………………………………………., adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 
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• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 

• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias 

estão preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a 

qualidade dos serviços prestados às populações; 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas; 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2, e 131.º, do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesia, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5, da cláusula 

18.ª, do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de 

abril de 2018; 

• A Junta de Freguesia de Loures, no âmbito deste processo, manifestou interesse na celebração 

do contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a proposta de repavimentação 

da Rua da Caneja, da Rua da Carrasqueira e da Estrada do Ceirão, em Montemor; 
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• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2020 e XX/XX/2020, 

respetivamente; 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à repavimentação da Rua da Caneja, da Rua da Carrasqueira e da Estrada do Ceirão, em 

Montemor. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

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

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

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na clausula 4ª, após a 

assinatura do presente contrato. 
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Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 

técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

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

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 
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j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 

o) Aplicar e administrar, de boa fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 102.865,00 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 
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Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização  

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 

 

 

Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

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

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 
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Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Loures, ____ de ____________ de 2020. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

     O Presidente da Câmara          O/A Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)          (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

- JUNTA DE FREGUESIA DE LOURES - 
 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 

designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

Junta de Freguesia de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 506849171, com sede em Rua 

Manuel Henrique Soromenho, 50, 2670-452 Loures, neste ato representada por 

………………………………………………., adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 
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• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 

• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias 

estão preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a 

qualidade dos serviços prestados às populações; 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas; 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2, e 131.º, do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesia, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5, da cláusula 

18.ª, do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de 

abril de 2018; 

• A Junta de Freguesia de Loures, no âmbito deste processo, manifestou interesse na celebração 

do contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a proposta de remodelação dos 

espaços verdes anexos ao pavilhão Paz e Amizade; 
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• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2020 e XX/XX/2020, 

respetivamente; 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à remodelação dos espaços verdes anexos ao pavilhão Paz e Amizade. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

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

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

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na clausula 4.ª, após a 

assinatura do presente contrato. 
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Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 

técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

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

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 
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j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 

o) Aplicar e administrar, de boa fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 16.748,00 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 
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Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização  

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 

 

 

Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

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

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 
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Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

 Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Loures, ____ de ____________ de 2020. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

     O Presidente da Câmara          O/A Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)          (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

- JUNTA DE FREGUESIA DE LOUSA - 
 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 

designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

Junta de Freguesia de Lousa, pessoa coletiva de direito público n.º 507084233, com sede em Rua Major Rosa 

Bastos 2670-765 Lousa, neste ato representada pelo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, adiante designado 

como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 
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• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 

• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias 

estão preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a 

qualidade dos serviços prestados às populações; 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas; 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2, e 131.º, do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesia, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5, da cláusula 

18.ª, do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de 

abril de 2018; 

• A Junta de Freguesia de Lousa, no âmbito deste processo, manifestou interesse na celebração 

do contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a proposta de construção de um 

polidesportivo ao ar livre, no Casal do Barril; 
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• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2020 e XX/XX/2020, 

respetivamente; 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à construção de um polidesportivo ao ar livre, no Casal do Barril. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

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

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

OUTORGANTE; 

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

assinatura do presente contrato. 
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Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 

técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

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

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 
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j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 

o) Aplicar e administrar, de boa fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 33.816,12 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 
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Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização 

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3ª e 5ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 

 

 

Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

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

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 
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Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Loures, ____ de ________________, de 2020. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

     O Presidente da Câmara          O/A Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)           (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELA - 

 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 

designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

União das Freguesias de Moscavide e Portela, pessoa coletiva de direito público n.º 510838162 com sede em 

Av. da República, n.º 19, antiga escola Vasco da Gama, 2685-232 Portela LRS, neste ato representada por 

…………………….., adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 
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• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 

• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias 

estão preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a 

qualidade dos serviços prestados às populações; 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas; 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2, e 131.º, do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesia, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5, da cláusula 

18.ª, do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de 

abril de 2018; 
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• A União das Freguesias de Moscavide e Portela, no âmbito deste processo, manifestou 

interesse na celebração do contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a 

proposta de construção de um parque de recreio canino na Azinhaga do Jogo da Bola, em 

Moscavide; 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2020 e XX/XX/2020, 

respetivamente; 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à construção de um parque de recreio canino na Azinhaga do Jogo da Bola, em Moscavide. 
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Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

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

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

OUTORGANTE; 

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

assinatura do presente contrato. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 

técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

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

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 
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h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 

j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 

o) Aplicar e administrar, de boa fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 10.000,00 € para 

execução do objeto do presente contrato. 
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Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização  

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 

 

 

Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

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

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 
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4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Loures, ____ de _________ de 2020. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

     O Presidente da Câmara          O/A Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)           (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELA - 

 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 

designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

União das Freguesias de Moscavide e Portela, pessoa coletiva de direito público n.º 510838162 com sede em 

Av. da República, n.º 19, antiga escola Vasco da Gama, 2685-232 Portela LRS, neste ato representada por 

…………………….., adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 
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• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 

• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias 

estão preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a 

qualidade dos serviços prestados às populações; 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas; 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2, e 131.º, do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesia, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5, da cláusula 

18.ª, do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de 

abril de 2018; 
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• A União das Freguesias de Moscavide e Portela, no âmbito deste processo, manifestou 

interesse na celebração do contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a 

proposta de construção de equipamentos de fitness ao ar livre na Azinhaga do Jogo da Bola, 

em Moscavide; 

• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2020 e XX/XX/2020, 

respetivamente; 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à construção de equipamentos de fitness ao ar livre na Azinhaga do Jogo da Bola, em Moscavide. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

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

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

OUTORGANTE; 
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b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na clausula 4ª, após a 

assinatura do presente contrato. 

 

 

Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 

técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

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

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. 
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Qualquer ocorrência desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de 

Intervenção Local, para que seja registada; 

j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 

o) Aplicar e administrar, de boa fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 6.500,00 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 
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Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização 

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 

 

 

Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

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

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 
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Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

 Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Loures, ____ de _________ de 2020. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

     O Presidente da Câmara           O/A Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)            (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELA - 

 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 

designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

União das Freguesias de Moscavide e Portela, pessoa coletiva de direito público n.º 510838162 com sede em 

Av. da República, n.º 19, antiga escola Vasco da Gama, 2685-232 Portela LRS, neste ato representada por 

…………………….., adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 
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• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 

• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias 

estão preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a 

qualidade dos serviços prestados às populações; 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas; 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2, e 131.º, do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesia, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5, da cláusula 

18.ª, do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de 

abril de 2018; 

• A União das Freguesias de Moscavide e Portela, no âmbito deste processo, manifestou 

interesse na celebração do contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a 

proposta de requalificação de via pedonal, na Portela; 
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• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2020 e XX/XX/2020, 

respetivamente; 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à Requalificação de via pedonal, na Portela. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

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

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

OUTORGANTE; 

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

assinatura do presente contrato. 
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Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 

técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

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

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 
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j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 

o) Aplicar e administrar, de boa fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 10.000,00 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 
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Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização 

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4.ª do presente Contrato. 

 

 

Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

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

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 
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Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Loures, ____ de _________ de 2020. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

     O Presidente da Câmara           O/A Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)           (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
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A UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS 
 

Requalificação do Bairro da Carriscoop, em Frielas 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS 
E FRIELAS - 

 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 

designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

União das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, pessoa coletiva de direito público n.º 

510839665, com sede em Rua José Afonso n.º 1 A/B, Torres da Bela Vista, 2660-278 Santo António dos 

Cavaleiros e Frielas, neste ato representada por …….…, adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

 

Considerando que: 

• O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

• Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

• A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 
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• A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 

competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 

• Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

• O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesias 

estão preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a 

qualidade dos serviços prestados às populações; 

• No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas; 

• As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117.º, n.º 2, e 131.º, do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

• Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesia, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

• A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5, da cláusula 

18.ª, do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesias a 16 de 

abril de 2018; 

• A União das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, no âmbito deste processo, 

manifestou interesse na celebração do contrato Interadministrativo adicional, tendo 

apresentado a proposta de requalificação do Bairro da Carriscoop, em Frielas; 
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• Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

• Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2020 e XX/XX/2020, 

respetivamente; 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1.ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à requalificação do Bairro da Carriscoop, em Frielas. 

 

 

Cláusula 2.ª 

Competências do primeiro outorgante 

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

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

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na clausula 4.ª, após a 

assinatura do presente contrato. 
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Cláusula 3.ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 

técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

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

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 
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j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 

o) Aplicar e administrar, de boa fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4.ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 173.552,41 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5.ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 
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Cláusula 6.ª 

Acompanhamento e monitorização  

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 

Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7.ª 

 Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas nas cláusulas 3.ª e 5.ª do 

presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4ª do presente Contrato. 

 

 

Cláusula 8.ª 

Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

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

3. A resolução é concretizada mediante ofício registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 
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Cláusula 9.ª 

Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 

 

 

Cláusula 10.ª 

Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Loures, ____ de _________ de 2020. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

     O Presidente da Câmara          O/A Presidente da Junta 

 

 

(Bernardino José Torrão Soares)           (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

 

 

 



 

 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 284/2020 
 
 
 
 

                           
 
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO/TRANSMISSÃO 
 

entre o Município de Loures 
 

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













































 

 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 286/2020 
 
 
 

BAIRRO DA PORTELA DA AZÓIA 
 

UGT-5 
 

Consulta/Participação Pública 
 

na solução urbanística adotada 
para a UGT-5 do Bairro da Portela da Azóia 

 
Planta de Síntese, Memória Descritiva e Condições Técnico-Regulamentares 

 
 
 



























































































































































































 

 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 287/2020 
 
 
 
 

                                            
 
 

ACORDO DE GESTÃO 
 

entre 
 

a Infraestruturas de Portugal, S.A. 
 

e o Município de Loures 
 
 

Execução de uma rotunda na EN115 ao km 81+970 
e execução do Troço 16A da Via de Cintura da AML Norte 

entre a rotunda do Infantado na freguesia de Loures e a rotunda de A-das-Lebres 
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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Lei n.º 16/2020

de 29 de maio

Sumário: Altera as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença 
COVID-19, procedendo à quarta alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, à pri-
meira alteração à Lei n.º 9/2020, de 10 de abril, e à décima segunda alteração ao 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.

Altera as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID -19, procedendo
 à quarta alteração à Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, à primeira alteração

 à Lei n.º 9/2020, de 10 de abril, e à décima segunda alteração ao Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março

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 procede à:

a) Quarta alteração à Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, alterada pelas Leis n.os 4 -A/2020 e 
4 -B/2020, ambas de 6 de abril, e n.º 14/2020, de 9 de maio, que aprova medidas excecionais e 
temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS -CoV -2 e da 
doença COVID -19;

b) Primeira alteração à Lei n.º 9/2020, de 10 de abril, relativa ao regime excecional da flexibi-
lização das penas e das medidas de graça no âmbito da pandemia da doença COVID -19;

c) Décima segunda alteração ao Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, alterado pelos 
Decretos -Leis n.os 10 -E/2020, de 24 de março, e 12 -A/2020, de 6 de abril, pelas Leis n.os 4 -A/2020, de 
6 de abril, e 5/2020, de 10 de abril, e pelos Decretos -Leis n.os 14 -F/2020, de 13 de abril, 18/2020, de 
23 de abril, 20/2020, de 1 de maio, 20 -A/2020, de 6 de maio, 20 -C/2020, de 7 de maio, 20 -D/2020, 
de 12 de maio, e 22/2020, de 16 de maio, que estabelece medidas excecionais e temporárias re-
lativas à situação epidemiológica do novo coronavírus — COVID 19.

Artigo 2.º

Aditamento à Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março

É aditado à Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, o artigo 6.º -A, com a seguinte redação:

«Artigo 6.º -A

Regime processual transitório e excecional

1 — No decurso da situação excecional de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da 
infeção epidemiológica por SARS -CoV -2 e da doença COVID -19, as diligências a realizar no âmbito 
dos processos e procedimentos que corram termos nos tribunais judiciais, tribunais administrativos 
e fiscais, Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas e demais órgãos jurisdicionais, tribunais arbi-
trais, Ministério Público, julgados de paz, entidades de resolução alternativa de litígios e órgãos de 
execução fiscal regem -se pelo regime excecional e transitório previsto no presente artigo.
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2 — As audiências de discussão e julgamento, bem como outras diligências que importem 
inquirição de testemunhas, realizam -se:

a) Presencialmente e com a observância do limite máximo de pessoas e demais regras de 
segurança, de higiene e sanitárias definidas pela Direção -Geral da Saúde (DGS); ou

b) Através de meios de comunicação à distância adequados, nomeadamente teleconferência, 
videochamada ou outro equivalente, quando não puderem ser feitas nos termos da alínea anterior 
e se for possível e adequado, designadamente se não causar prejuízo aos fins da realização da 
justiça, embora a prestação de declarações do arguido ou de depoimento das testemunhas ou de 
parte deva sempre ser feita num tribunal, salvo acordo das partes em sentido contrário ou verificando-
-se uma das situações referidas no n.º 4.

3 — Nas demais diligências que requeiram a presença física das partes, dos seus manda-
tários ou de outros intervenientes processuais, a prática de quaisquer outros atos processuais e 
procedimentais realiza -se:

a) Através de meios de comunicação à distância adequados, designadamente teleconferência, 
videochamada ou outro equivalente; ou

b) Presencialmente, quando não puderem ser feitas nos termos da alínea anterior, e com 
a observância do limite máximo de pessoas e demais regras de segurança, higiene e sanitárias 
definidas pela DGS.

4 — Em qualquer das diligências previstas nos n.º 2 e 3, as partes, os seus mandatários ou 
outros intervenientes processuais que, comprovadamente, sejam maiores de 70 anos, imunodepri-
midos ou portadores de doença crónica que, de acordo com as orientações da autoridade de saúde, 
devam ser considerados de risco, não têm obrigatoriedade de se deslocar a um tribunal, devendo, 
em caso de efetivação do direito de não deslocação, a respetiva inquirição ou acompanhamento 
da diligência realizar -se através de meios de comunicação à distância adequados, designadamente 
teleconferência, videochamada ou outro equivalente, a partir do seu domicílio legal ou profissional.

5 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, é garantida ao arguido a presença no 
debate instrutório e na sessão de julgamento quando tiver lugar a prestação de declarações do 
arguido ou coarguido e o depoimento de testemunhas.

6 — Ficam suspensos no decurso do período de vigência do regime excecional e transitório:

a) O prazo de apresentação do devedor à insolvência, previsto no n.º 1 do artigo 18.º do Código 
da Insolvência e da Recuperação de Empresas, aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 53/2004, 
de 18 de março;

b) Os atos a realizar em sede de processo executivo ou de insolvência relacionados com a 
concretização de diligências de entrega judicial da casa de morada de família;

c) As ações de despejo, os procedimentos especiais de despejo e os processos para entrega 
de coisa imóvel arrendada, quando o arrendatário, por força da decisão judicial final a proferir, 
possa ser colocado em situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão 
social imperiosa;

d) Os prazos de prescrição e de caducidade relativos aos processos e procedimentos referidos 
nas alíneas anteriores;

e) Os prazos de prescrição e de caducidade relativos aos processos cujas diligências não 
possam ser feitas nos termos da alínea b) do n.º 2, da alínea b) do n.º 3 ou do n.º 7.

7 — Nos casos em que os atos a realizar em sede de processo executivo ou de insolvência 
referentes a vendas e entregas judiciais de imóveis sejam suscetíveis de causar prejuízo à subsis-
tência do executado ou do declarado insolvente, este pode requerer a suspensão da sua prática, 
desde que essa suspensão não cause prejuízo grave à subsistência do exequente ou um prejuízo 
irreparável, devendo o tribunal decidir o incidente no prazo de 10 dias, ouvidas as partes.

8 — O disposto nas alíneas d) e e) do n.º 6 prevalece sobre quaisquer regimes que estabele-
çam prazos máximos imperativos de prescrição ou caducidade, sendo os mesmos alargados pelo 
período de tempo correspondente à vigência da suspensão.
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9 — Os serviços dos estabelecimentos prisionais devem assegurar, seguindo as orientações 
da DGS e da Direção -Geral de Reinserção e Serviços Prisionais em matéria de normas de segu-
rança, de higiene e sanitárias, as condições necessárias para que os respetivos defensores possam 
conferenciar presencialmente com os arguidos para preparação da defesa.

10 — Os tribunais e demais entidades referidas no n.º 1 devem estar dotados dos meios de 
proteção e de higienização desinfetantes determinados pelas recomendações da DGS.»

Artigo 3.º

Alteração à Lei n.º 9/2020, de 10 de abril

O artigo 10.º da Lei n.º 9/2020, de 10 de abril, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 10.º

[...]

A presente lei cessa a sua vigência na data a fixar em lei que declare o final do regime exce-
cional de medidas de flexibilização da execução das penas e das medidas de graça no âmbito da 
prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por SARS -CoV -2 e da 
doença COVID -19.»

Artigo 4.º

Alteração ao Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março

O artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 14.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4 — A declaração referida no n.º 1 considera -se também, para todos os efeitos, fundamento 

para a alegação do justo impedimento à prática de atos processuais e procedimentais que podem 
ser praticados remotamente quando o sujeito não tenha acesso a meios de comunicação à distân-
cia ou esteja incapacitado por infeção por COVID -19 para os praticar, no âmbito dos processos, 
procedimentos, atos e diligências referidos nesse número.»

Artigo 5.º

Prazos administrativos

1 — Os prazos administrativos cujo termo original ocorreria durante a vigência do regime de 
suspensão estabelecido pelo artigo 7.º da Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, na sua redação original 
e na redação dada pela Lei n.º 4 -A/2020, de 6 de abril, consideram -se vencidos no vigésimo dia 
útil posterior à entrada em vigor da presente lei.

2 — Os prazos administrativos cujo termo original ocorreria após a entrada em vigor da 
presente lei, caso a suspensão referida no número anterior não tivesse tido lugar, consideram -se 
vencidos:

a) No vigésimo dia útil posterior à entrada em vigor da presente lei caso se vencessem até 
esta data;
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b) Na data em que se venceriam originalmente caso se vencessem em data posterior ao vi-
gésimo dia útil posterior à entrada em vigor da presente lei.

3 — O disposto no presente artigo não se aplica aos prazos das fases administrativas em 
matéria contraordenacional.

Artigo 6.º

Prazos de prescrição e caducidade

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º, os prazos de prescrição e caducidade que deixem de 
estar suspensos por força das alterações introduzidas pela presente lei são alargados pelo período 
de tempo em que vigorou a sua suspensão.

Artigo 7.º

Referências legais

Todas as remissões legais e regulamentares para o Decreto n.º 2 -C/2020, de 17 de abril, em 
matéria de limitações de mercado, consideram -se feitas para o artigo 8.º -B da Lei n.º 1 -A/2020, de 
19 de março, na redação introduzida pela Lei n.º 14/2020, de 9 de maio.

Artigo 8.º

Norma revogatória

São revogados o artigo 7.º e os n.os 1 e 2 do artigo 7.º -A da Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, 
na sua redação atual.

Artigo 9.º

Republicação

É republicada em anexo à presente lei, da qual faz parte integrante, a Lei n.º 1 -A/2020, de 19 
de março, com a redação introduzida pela presente lei.

Artigo 10.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no quinto dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em 14 de maio de 2020.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

Promulgada em 25 de maio de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendada em 26 de maio de 2020.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.
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ANEXO

(a que se refere o artigo 9.º)

Republicação da Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março

Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada
 pelo coronavírus SARS -CoV -2 e da doença COVID -19

Artigo 1.º

Objeto

A presente lei procede à:

a) Ratificação dos efeitos do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março;
b) Aprovação de medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica 

provocada pelo coronavírus SARS -CoV -2, agente causador da doença COVID -19.

Artigo 2.º

Ratificação de efeitos

O conteúdo do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, é parte integrante da presente lei, 
produzindo efeitos desde a data de produção de efeitos do referido decreto -lei.

Artigo 3.º

Órgãos do poder local

1 — As reuniões ordinárias dos órgãos deliberativos e executivos das autarquias locais e das 
entidades intermunicipais previstas para os meses de abril e maio podem realizar -se até 30 de 
junho de 2020.

2 — A obrigatoriedade de realização pública das reuniões dos órgãos deliberativos e executivos 
dos municípios e das freguesias e dos órgãos deliberativos das entidades intermunicipais, conforme 
previsto nos artigos 49.º, 70.º e 89.º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo 
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, fica suspensa até ao dia 30 de junho de 2020, sem prejuízo 
da sua gravação e colocação no sítio eletrónico da autarquia sempre que tecnicamente viável.

3 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, até dia 30 de junho de 2020, podem 
ser realizadas por videoconferência, ou outro meio digital, as reuniões dos órgãos deliberativos 
e executivos das autarquias locais e das entidades intermunicipais, desde que haja condições 
técnicas para o efeito.

Artigo 3.º -A

Saldo de gerência dos órgãos das autarquias locais

A introdução do saldo de gerência dos órgãos das autarquias locais pode ocorrer logo que a 
conta de gerência seja aprovada pelo órgão executivo ou seja aprovado o mapa de fluxo de caixa, 
nos termos do artigo 129.º do Orçamento do Estado para 2020, aprovado pela Lei n.º 2/2020, de 
31 de março, sem prejuízo da revisão vir a ser ratificada aquando da realização da primeira reunião 
do órgão deliberativo.

Artigo 3.º -B

Antecipação de um duodécimo da participação nos impostos do Estado

1 — Em 2020 é autorizada a antecipação da transferência de um duodécimo relativo à parti-
cipação das autarquias locais nos impostos do Estado.
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2 — Para os efeitos do número anterior, a autarquia local deve solicitar, junto da Direção -Geral 
das Autarquias Locais, a antecipação do duodécimo até ao final do mês anterior àquele em que 
se pretenda a transferência.

Artigo 4.º

Aprovação de contas

1 — As entidades previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 51.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, cuja 
aprovação de contas dependa de deliberação de um órgão colegial, podem remetê -las ao Tribunal 
de Contas até 30 de junho de 2020, em substituição do prazo referido no n.º 4 do artigo 52.º, sem 
prejuízo do disposto nos restantes números desse artigo.

2 — As entidades abrangidas pelo artigo 18.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, 
podem remeter as contas aprovadas ao Tribunal de Contas até 15 de julho de 2020.

Artigo 5.º

Órgãos colegiais e prestação de provas públicas

1 — A participação por meios telemáticos, designadamente vídeo ou teleconferência de mem-
bros de órgãos colegiais de entidades públicas ou privadas nas respetivas reuniões, não obsta 
ao regular funcionamento do órgão, designadamente no que respeita a quórum e a deliberações, 
devendo, contudo, ficar registado na respetiva ata a forma de participação.

2 — A prestação de provas públicas previstas em regimes gerais ou especiais pode ser realizada 
por videoconferência, desde que haja acordo entre o júri e o respetivo candidato e as condições 
técnicas para o efeito.

Artigo 6.º

Fiscalização preventiva

1 — Sem prejuízo dos regimes de fiscalização concomitante e de fiscalização sucessiva previs-
tos na Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, ficam isentos da fiscalização prévia do Tribunal de Contas os 
contratos abrangidos pelo Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, bem como outros contratos 
celebrados pelas entidades referidas no artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, 
durante o período de vigência da presente lei.

2 — Os contratos referidos no número anterior devem ser remetidos ao Tribunal de Contas, 
para conhecimento, até 30 dias após a respetiva celebração.

3 — Não são suspensos os prazos relativos a processos de fiscalização prévia pendentes ou 
que devam ser remetidos ao Tribunal de Contas durante o período de vigência da presente lei.

Artigo 6.º -A

Regime processual transitório e excecional

1 — No decurso da situação excecional de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da 
infeção epidemiológica por SARS -CoV -2 e da doença COVID -19, as diligências a realizar no âmbito 
dos processos e procedimentos que corram termos nos tribunais judiciais, tribunais administrativos 
e fiscais, Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas e demais órgãos jurisdicionais, tribunais arbi-
trais, Ministério Público, julgados de paz, entidades de resolução alternativa de litígios e órgãos de 
execução fiscal regem -se pelo regime excecional e transitório previsto no presente artigo.

2 — As audiências de discussão e julgamento, bem como outras diligências que importem 
inquirição de testemunhas, realizam -se:

a) Presencialmente e com a observância do limite máximo de pessoas e demais regras de 
segurança, de higiene e sanitárias definidas pela Direção -Geral da Saúde (DGS); ou
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b) Através de meios de comunicação à distância adequados, nomeadamente teleconferência, 
videochamada ou outro equivalente, quando não puderem ser feitas nos termos da alínea anterior 
e se for possível e adequado, designadamente se não causar prejuízo aos fins da realização da 
justiça, embora a prestação de declarações do arguido ou de depoimento das testemunhas ou de 
parte deva sempre ser feita num tribunal, salvo acordo das partes em sentido contrário ou verificando-
-se uma das situações referidas no n.º 4.

3 — Nas demais diligências que requeiram a presença física das partes, dos seus manda-
tários ou de outros intervenientes processuais, a prática de quaisquer outros atos processuais e 
procedimentais realiza -se:

a) Através de meios de comunicação à distância adequados, designadamente teleconferência, 
videochamada ou outro equivalente; ou

b) Presencialmente, quando não puderem ser feitas nos termos da alínea anterior, e com 
a observância do limite máximo de pessoas e demais regras de segurança, higiene e sanitárias 
definidas pela DGS;

4 — Em qualquer das diligências previstas nos n.os 2 e 3, as partes, os seus mandatários ou 
outros intervenientes processuais que, comprovadamente, sejam maiores de 70 anos, imunode-
primidos ou portadores de doença crónica que, de acordo com as orientações da autoridade de 
saúde, devam ser considerados de risco, não têm obrigatoriedade de se deslocar a um tribunal, 
devendo, em caso de efetivação do direito de não deslocação, a respetiva inquirição ou acom-
panhamento da diligência realizar -se através de meios de comunicação à distância adequados, 
designadamente teleconferência, videochamada ou outro equivalente, a partir do seu domicílio 
legal ou profissional.

5 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, é garantida ao arguido a presença no 
debate instrutório e na sessão de julgamento quando tiver lugar a prestação de declarações do 
arguido ou coarguido e o depoimento de testemunhas.

6 — Ficam suspensos no decurso do período de vigência do regime excecional e transitório:

a) O prazo de apresentação do devedor à insolvência, previsto no n.º 1 do artigo 18.º do Código 
da Insolvência e da Recuperação de Empresas, aprovado em anexo ao Decreto -Lei n.º 53/2004, 
de 18 de março;

b) Os atos a realizar em sede de processo executivo ou de insolvência relacionados com a 
concretização de diligências de entrega judicial da casa de morada de família;

c) As ações de despejo, os procedimentos especiais de despejo e os processos para entrega 
de coisa imóvel arrendada, quando o arrendatário, por força da decisão judicial final a proferir, 
possa ser colocado em situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão 
social imperiosa;

d) Os prazos de prescrição e de caducidade relativos aos processos e procedimentos referidos 
nas alíneas anteriores;

e) Os prazos de prescrição e de caducidade relativos aos processos cujas diligências não 
possam ser feitas nos termos da alínea b) do n.º 2, da alínea b) do n.º 3 ou do n.º 7.

7 — Nos casos em que os atos a realizar em sede de processo executivo ou de insolvência 
referentes a vendas e entregas judiciais de imóveis sejam suscetíveis de causar prejuízo à subsis-
tência do executado ou do declarado insolvente, este pode requerer a suspensão da sua prática, 
desde que essa suspensão não cause prejuízo grave à subsistência do exequente ou um prejuízo 
irreparável, devendo o tribunal decidir o incidente no prazo de 10 dias, ouvidas as partes.

8 — O disposto nas alíneas d) e e) do n.º 6 prevalece sobre quaisquer regimes que estabele-
çam prazos máximos imperativos de prescrição ou caducidade, sendo os mesmos alargados pelo 
período de tempo correspondente à vigência da suspensão.

9 — Os serviços dos estabelecimentos prisionais devem assegurar, seguindo as orientações 
da DGS e da Direção -Geral de Reinserção e Serviços Prisionais em matéria de normas de segu-
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rança, de higiene e sanitárias, as condições necessárias para que os respetivos defensores possam 
conferenciar presencialmente com os arguidos para preparação da defesa.

10 — Os tribunais e demais entidades referidas no n.º 1 devem estar dotados dos meios de 
proteção e de higienização desinfetantes determinados pelas recomendações da DGS.

Artigo 7.º

Prazos e diligências

(Revogado.)

Artigo 7.º -A

Contratação pública

1 — (Revogado.)
2 — (Revogado.)
3 — Os prazos procedimentais no âmbito do Código dos Contratos Públicos que estiveram 

suspensos por força dos artigos 7.º e 10.º da presente lei, na sua redação inicial, retomam a sua 
contagem na data da entrada em vigor da Lei n.º 4 -A/2020, de 6 de abril.

Artigo 8.º

Regime extraordinário e transitório de proteção dos arrendatários

Ficam suspensos até 30 de setembro de 2020:

a) A produção de efeitos das denúncias de contratos de arrendamento habitacional e não 
habitacional efetuadas pelo senhorio;

b) A caducidade dos contratos de arrendamento habitacionais e não habitacionais, salvo se o 
arrendatário não se opuser à cessação;

c) A produção de efeitos da revogação, da oposição à renovação de contratos de arrendamento 
habitacional e não habitacional efetuadas pelo senhorio;

d) O prazo indicado no artigo 1053.º do Código Civil, se o término desse prazo ocorrer durante 
o período de tempo em que vigorarem as referidas medidas;

e) A execução de hipoteca sobre imóvel que constitua habitação própria e permanente do 
executado.

Artigo 8.º -A

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

O encerramento de instalações e estabelecimentos ao abrigo de disposição legal ou medida 
administrativa aprovada no âmbito da pandemia provocada pela doença COVID -19 não pode ser 
invocado como fundamento de resolução, denúncia ou outra forma de extinção de contratos de 
arrendamento não habitacional ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis, nem 
como fundamento de obrigação de desocupação de imóveis em que os mesmos se encontrem 
instalados.

Artigo 8.º -B

Adoção de medidas de limitação de mercado

O membro do Governo responsável pela área da economia, conjuntamente com o membro do 
Governo responsável pela respetiva área setorial, quando exista, pode, com faculdade de delegação, 
determinar as medidas de exceção necessárias relativamente à contenção e limitação de mercado, 
de fixação de preços máximos para o gás de petróleo liquefeito, de limitação de margens de lucro 
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dos dispositivos médicos, dos equipamentos de proteção individual e do álcool etílico e soluções 
desinfetantes cutâneas, de monitorização de stocks e quantidades produzidas e de isenção do 
pagamento de taxas para os operadores económicos que atuem em situações de urgência.

Artigo 8.º -C

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

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

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

3 — A competência para a decisão judicial referida no número anterior é atribuída aos tribunais 
do trabalho.

Artigo 8.º -D

Quotas dos membros das associações públicas profissionais

1 — Enquanto vigorarem as medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epi-
demiológica provocada pelo novo coronavírus SARS -CoV -2, os órgãos executivos colegiais das 
associações públicas profissionais que exercem poderes de direção e de gestão são competentes 
para decretar a suspensão ou a redução de quotas dos seus membros, sem necessidade de deli-
beração pelas respetivas assembleias representativas.

2 — O regime previsto no número anterior aplica -se às decisões tomadas desde o início da 
vigência das primeiras medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica 
provocada pelo novo coronavírus SARS -CoV -2.

Artigo 9.º

Prevalência

1 — Sem prejuízo das competências atribuídas pela Constituição e pela lei a órgãos de sobe-
rania de caráter eletivo, o disposto na presente lei, bem como no Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 
de março, prevalece sobre normas legais, gerais e especiais que disponham em sentido contrário, 
designadamente as constantes da lei do Orçamento do Estado.

2 — Aos trabalhadores com vínculo de emprego público continua a aplicar -se o disposto na 
alínea j) do n.º 2 do artigo 134.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicos, aprovada em anexo 
à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual.

Artigo 10.º

Produção de efeitos

A presente lei produz efeitos à data da produção de efeitos do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 
13 de março.

Artigo 11.º

Entrada em vigor

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

113274712 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto-Lei n.º 24-A/2020

de 29 de maio

Sumário: Altera as medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID -19.

A situação epidemiológica em Portugal originada pela doença COVID -19 tem vindo a exigir do 
Governo a implementação de medidas extraordinárias para prevenção da sua transmissão.

Com o intuito de retomar, embora de forma gradual, a atividade económica — sem prejuízo 
da constante avaliação do quadro epidemiológico, sanitário, social e económico —, foi iniciada, em 
30 de abril, a primeira fase de levantamento das medidas extraordinárias adotadas no âmbito da 
doença COVID -19, tendo esse levantamento prosseguido a 18 de maio.

Tendo vindo a ser avaliada a situação epidemiológica, bem como os efeitos que cada uma 
daquelas duas fases tem vindo a apresentar, considera o Governo que, nos termos da Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 33 -C/2020, de 30 de abril, deve ser iniciada a terceira fase de levan-
tamento das medidas extraordinárias que foram sendo adotadas.

Em primeiro lugar, fica prevista a possibilidade de recrutamento de médicos especialistas 
reformados ou aposentados, bem como a prorrogação da validade dos atestados multiusos.

É também clarificado que o elenco dos trabalhadores essenciais das autarquias locais, no 
âmbito do regime excecional em matéria de recursos humanos, integra também os trabalhadores 
da proteção civil.

No que concerne à obrigatoriedade de uso de máscaras ou viseiras, especifica -se a sua apli-
cabilidade para efeitos do acesso ou permanência no interior das salas de espetáculos, de exibição 
de filmes cinematográficos ou similares. Clarifica -se igualmente que a obrigatoriedade apenas é 
aplicável às pessoas com idade superior a 10 anos. Por fim, fica prevista, em determinadas situa-
ções, a dispensa da obrigatoriedade de uso de máscara.

Com vista a salvaguardar os procedimentos de aquisição de barreiras acrílicas que tenham 
sido iniciados por autarquias locais previamente ao aditamento do artigo 13.º -D do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, e que não coincidam com o modelo aprovado, 
é dispensada a necessidade de cumprimento do modelo aprovado.

Por outro lado, é afastada a atendibilidade de licenças prevista no artigo 16.º do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, às licenças de pesca lúdica mensais e anuais 
que estivessem válidas na data a que se refere o n.º 1 do artigo, sendo as mesmas prorrogadas 
pelo período equivalente à interdição da respetiva atividade.

As assembleias gerais de cooperativas e associações — com mais de 100 cooperantes ou 
associados — que devam ter lugar por imposição estatutária podem ser realizadas até 30 de se-
tembro.

Adicionalmente, é prevista e calendarizada a reabertura dos centros de atividades de 
tempos livres e das ofertas educativas de pré -escolar, devendo ser observadas as regras de 
ocupação, permanência, distanciamento físico e de higiene determinadas pela Direção -Geral 
da Saúde.

Clarificam -se igualmente as normas sobre situações de desproteção social, suspensão dos 
prazos para os planos municipais e entrada de resíduos destinados a eliminação.

Relativamente à suspensão dos prazos relativos a procedimentos, atos e contratos no âmbito 
do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local, é aditada uma norma interpretativa 
com o objetivo de esclarecer o seu regime.

São prorrogados os prazos para exercício de direitos do consumidor previstos no artigo 5.º -A 
do Decreto -Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, na sua redação atual, cujo término se tenha verificado 
entre os dias 18 de março de 2020 e 31 de maio de 2020.
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Por outro lado, fica também estabelecido um regime excecional de realização de perícias por 
junta médica que sejam solicitadas pelas autoridades judiciárias.

Determina -se que os operadores licenciados para operações de valorização de resíduos de 
equipamentos de proteção individual podem enviar estes resíduos para eliminação, preferencial-
mente por incineração ou, se não for possível, para deposição em aterro.

São revogadas as normas relativas ao teletrabalho e à suspensão de obrigações relativas ao 
livro de reclamações em formato físico.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o se-

guinte:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto -lei procede à décima terceira 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 5.º, 6.º, 13.º -B, 13.º -D, 16.º, 18.º, 25.º -D, 28.º -B, 35.º -D e 35.º -J do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 5.º

[...]

1 — [...]
2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]
5 — [...]
6 — [...]
7 — [...]
8 — [...]
9 — [...]
10 — Para assegurar o funcionamento das JMAI, as ARS, I. P., podem recrutar médicos espe-

cialistas reformados ou aposentados, mediante autorização do membro do Governo responsável 
pela área da saúde.

11 — Para efeitos de benefícios sociais, económicos e fiscais, é prorrogada, até 31 de dezem-
bro de 2020, a validade dos atestados médicos de incapacidade multiuso emitidos nos termos do 
n.º 2 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 202/96, de 23 de outubro, na sua redação atual.

Artigo 6.º

[...]

1 — [...]
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 
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da proteção civil, e na área social e da saúde, nomeadamente de apoio domiciliário a populações 
vulneráveis, pessoas idosas e pessoas com deficiência.

3 — [...]
4 — [...]
5 — [...]
6 — [...]
7 — [...]

Artigo 13.º -B

[...]

1 — É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência nos seguintes 
locais:

a) Nos espaços e estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços;
b) Nos edifícios públicos ou de uso público onde se prestem serviços ou ocorram atos que 

envolvam público;
c) Nos estabelecimentos de ensino e creches pelos funcionários docentes e não docentes e 

pelos alunos;
d) No interior das salas de espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos ou similares.

2 — [...]
3 — É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras na utilização de transportes coletivos de 

passageiros.
4 — [...]
5 — A obrigação de uso de máscara ou viseira nos termos do presente artigo apenas é apli-

cável às pessoas com idade superior a 10 anos.
6 — A obrigatoriedade referida nos n.os 1 e 3 é dispensada mediante a apresentação de:

a) Atestado Médico de Incapacidade Multiusos ou declaração médica, no caso de se tratar de 
pessoas com deficiência cognitiva, do desenvolvimento e perturbações psíquicas;

b) Declaração médica que ateste que a condição clínica da pessoa não se coaduna com o 
uso de máscaras ou viseiras.

7 — (Anterior n.º 5.)
8 — (Anterior n.º 6.)
9 — (Anterior n.º 7.)

Artigo 13.º -D

[...]

1 — [...]
2 — [...]
3 — Ficam dispensadas do cumprimento da obrigatoriedade prevista no número anterior, 

quanto ao modelo definido pela AMA, I. P., as autarquias locais que, anteriormente à publicação 
do Decreto -Lei n.º 20 -D/2020, de 12 de maio, já tivessem iniciado o procedimento aquisitivo das 
barreiras.

4 — [Anterior proémio do n.º 3.]

a) [Anterior alínea a) do n.º 3.]
b) [Anterior alínea b) do n.º 3.]
c) [Anterior alínea c) do n.º 3.]
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d) A comparticipação é transferida pela DGAL em função da despesa realizada, nos termos 
do n.º 2.

Artigo 16.º

[...]

1 — [...]
2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]
5 — [...]
6 — O disposto no n.º 2 não é aplicável às licenças de pesca lúdica mensais e anuais que 

estivessem válidas na data a que se refere o n.º 1, considerando -se as mesmas prorrogadas pelo 
período equivalente ao da respetiva interdição de exercício da pesca lúdica.

Artigo 18.º

[...]

1 — [Anterior corpo do artigo.]
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, no caso das cooperativas e das associa-

ções com mais de 100 cooperantes ou associados, as assembleias gerais que devam ter lugar por 
imposição estatutária podem ser realizadas até 30 de setembro de 2020.

Artigo 25.º -D

Reabertura de respostas sociais e educativas

1 — Nas atividades das respostas sociais de creche, creche familiar e ama, bem como de cen-
tro de atividades ocupacionais, previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 9.º, cuja suspensão de atividades 
cessou a partir de 18 de maio de 2020, devem ser observadas as regras de ocupação, permanência, 
distanciamento físico e de higiene determinadas pela Direção -Geral da Saúde.

2 — A partir de 1 de junho de 2020, cessa a suspensão das atividades letivas e não letivas 
presenciais, em estabelecimentos de educação pré -escolar da rede pública, da rede do setor so-
cial e solidário e do ensino particular e cooperativo, previstas no n.º 1 do artigo 9.º, devendo ser 
observadas as regras de ocupação, permanência, distanciamento físico e de higiene determinadas 
pela Direção -Geral da Saúde.

3 — A partir de 15 de junho de 2020, cessa a suspensão das atividades desenvolvidas em 
centros de atividades de tempos livres não integradas em estabelecimentos escolares, previstas no 
n.º 2 do artigo 9.º, devendo ser observadas as regras de ocupação, permanência, distanciamento 
físico e de higiene determinadas pela Direção -Geral da Saúde.

4 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2, as demais atividades de apoio à família e de ocupação 
de tempos livres ou similares apenas podem funcionar a partir do final do ano letivo.

Artigo 28.º -B

[...]

1 — [...]
2 — [...]
3 — A atribuição do apoio está sujeita a condição de recursos do requerente e respetivo cônjuge 

ou unido de facto, com base nos rendimentos disponíveis no sistema de informação da segurança 
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social e da administração tributária, tendo por base o referencial previsto na Lei n.º 13/2003, de 21 
de maio, na sua redação atual.

4 — [...]
5 — [...]
6 — [...]
7 — [...]

Artigo 35.º -D

[...]

1 — [...]
2 — [...]
3 — Até 90 dias após a cessação do estado de emergência, os pareceres vinculativos da Co-

missão de Defesa da Floresta, previstos no artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, 
na sua redação atual, são substituídos por parecer do Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, I. P., caso os municípios entendam não ter condições técnicas que permitam a emissão 
de pareceres vinculativos por parte da Comissão de Defesa da Floresta.

4 — [...]

Artigo 35.º -J

Entrada de resíduos destinados a eliminação

1 — Por motivo de força maior decorrente da necessidade de salvaguarda da suficiên-
cia nacional em matéria de instalações de eliminação de resíduos previstas nas alíneas 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, para entrada de resíduos no 
território nacional.

2 — [...]
3 — [...]»

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 9.º -B, 18.º -A, 35.º -L e 35.º -M, com a seguinte redação:

«Artigo 9.º -B

Norma interpretativa

1 — A suspensão referida no artigo anterior não se aplica aos contratos que, em 13 de maio 
de 2020, inclusive, se encontravam em execução e para os quais as entidades promotoras conside-
raram ter condições de continuarem a ser desenvolvidos apesar dos constrangimentos resultantes 
da pandemia da doença COVID -19.

2 — Os contratos de estágio que já tinham sido suspensos antes do dia 12 de maio de 
2020, inclusive, continuam suspensos até que cesse a suspensão e retomam no dia seguinte, 
aproveitando -se o tempo de estágio já realizado, até perfazer a totalidade do período que ainda 
falta cumprir.

3 — Excetuam -se do disposto no número anterior os casos em que, por decisão da entidade 
promotora, seja considerado viável a cessação da suspensão e determinado o recomeço do estágio 
por estarem garantidas as adequadas condições de segurança para o efeito.
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4 — Quanto aos contratos de estágio ainda não iniciados, mas com procedimentos de seleção 
já concluídos, o seu início fica adiado até à cessação da suspensão e começam após essa data 
até perfazer a totalidade do período do estágio.

5 — Os procedimentos de seleção em curso e que as entidades entenderem dever continuar, 
mesmo que a outorga dos contratos fique adiada até à cessação da suspensão, podem seguir os 
seus trâmites normais até à elaboração da lista de classificação final.

Artigo 18.º -A

Prorrogação dos prazos para exercício de direitos do consumidor

Os prazos para o exercício de direitos previstos no artigo 5.º -A do Decreto -Lei n.º 67/2003, 
de 8 de abril, na sua redação atual, cujo término se tenha verificado entre os dias 18 de março de 
2020 e 31 de maio de 2020, são prorrogados até 30 de junho de 2020.

Artigo 35.º -L

Perícias por junta médica

1 — As perícias por junta médica, solicitadas pelas autoridades judiciárias, ao abrigo do n.º 1 
do artigo 139.º do Código de Processo do Trabalho, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 480/99, de 9 de 
novembro, na sua redação atual, são realizadas exclusivamente nas instalações das delegações 
do INMLCF, I. P., gabinetes médico -legais ou hospitais.

2 — O magistrado pode presidir às diligências através de plataformas informáticas que pos-
sibilitem a sua realização por via eletrónica ou através de meios de comunicação à distância, 
designadamente teleconferência, videochamada ou equivalente.

3 — Quando as diligências referidas no presente artigo sejam efetuadas por meio de comuni-
cação à distância, o respetivo auto é assinado apenas pelo magistrado que preside.

Artigo 35.º -M

Operações de gestão de resíduos

Os operadores licenciados para operações de valorização de resíduos de equipamentos de 
proteção individual podem enviar estes resíduos para eliminação, preferencialmente por incineração 
ou, não sendo possível, para deposição em aterro.»

Artigo 4.º

Norma revogatória

São revogados os artigos 29.º, 35.º -I e os n.os 5 a 12 do artigo 35.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, 
de 13 de março, na sua redação atual.

Artigo 5.º

Produção de efeitos

1 — O n.º 2 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na redação introduzida 
pelo presente decreto -lei, produz efeitos a 13 de março de 2020.

2 — O artigo 35.º -J do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na redação introduzida 
pelo presente decreto -lei, produz efeitos a 17 de maio de 2020.

3 — O artigo 25.º -D do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na redação introduzida 
pelo presente decreto -lei, produz efeitos a 1 de junho 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 29 de maio de 2020. — António Luís Santos da 
Costa — Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira — Mário José Gomes de Freitas Centeno — Fran-
cisca Eugénia da Silva Dias Van Dunem — Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão — Graça 
Maria da Fonseca Caetano Gonçalves — Tiago Brandão Rodrigues — Ana Manuel Jerónimo Lopes 
Correia Mendes Godinho — Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões — João 
Pedro Soeiro de Matos Fernandes — Ricardo da Piedade Abreu Serrão Santos.

Promulgado em 29 de maio de 2020.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 29 de maio de 2020.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

113283922 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-A/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 ve-
rificada em Portugal, no passado dia 30 de abril e no passado dia 15 de maio, 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, que se iniciou a 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, continuado no dia 18 de maio de 2020, no quadro de uma evolu-
ção controlada da situação epidemiológica em Portugal, que justifica a renovação da situação de 
calamidade, declarada com efeitos a 18 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.
Mantém -se a necessidade, por razões de saúde pública, de se observar regras de ocupação, 

permanência e distanciamento físico, bem como regras de higiene.
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 e ao acesso a serviços e edifícios públicos.

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 e encerramentos do 
que aquele que se encontrava vigente, sem prejuízo da gradualidade do levantamento das restri-
ções e da necessidade de se manter o escrupuloso cumprimento, pela população portuguesa, 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 deixa de ter de cumprir um dever cívico de recolhimento domiciliário.
O exercício profissional em regime de teletrabalho deixa de ser obrigatório, podendo ser 

implementadas, dentro dos limites máximos do período normal de trabalho e com respeito pelo 
direito ao descanso diário e semanal, medidas de prevenção e mitigação dos riscos decorrentes da 
pandemia, nomeadamente, a adoção de escalas de rotatividade de trabalhadores entre o regime 
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de teletrabalho e o trabalho prestado no local de trabalho habitual, diárias ou semanais, horários 
diferenciados de entrada e saída, horários diferenciados de pausas e de refeições.

É alargado o conjunto de estabelecimentos comerciais que podem estar em funcionamento, 
permitindo a abertura daqueles que tenham área superior a 400 metros quadrados.

Os estabelecimentos de restauração e similares, deixam de ter restrições à sua ocupação, 
sem prejuízo de manterem a necessidade de observância de todas as orientações de higiene e 
sanitária da Direção -Geral da Saúde definidas para o setor.

Passam a ser permitidos, desde que respeitem as orientações da Direção -Geral da Saúde, os 
eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, as celebrações comunitárias das 
diversas confissões religiosas, eventos de natureza corporativa realizados em espaços adequados 
para o efeito, bem como eventos de natureza cultural.

Por fim, considerando os surtos localizados na Área Metropolitana de Lisboa estabelecem -se 
limitações especiais, designadamente quanto à concentração de pessoas e a estabelecimentos de 
comércio ou prestação de serviços.

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 23:59h do dia 14 de junho 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 20 pessoas, 
salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar, sem prejuízo das limitações especiais aplicáveis 
à Área Metropolitana de Lisboa;

c) Limitação ou condicionamento de certas atividades económicas;
d) Fixação de regras de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços;
e) Racionalização da utilização dos serviços públicos de transportes, comunicações e abas-

tecimento 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 Na-
cional de Proteção Civil, em regime de permanência, enquanto estrutura responsável pela recolha 
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).
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4 — Reforçar que, durante o período de vigência da situação de calamidade, os cida-
dãos 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 instruções 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 admi-
nistração 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 
segurança e à polícia municipal fiscalizar o cumprimento do disposto na presente resolução, 
mediante:

a) 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;

b) A emanação das ordens legítimas, nos termos da presente resolução, designadamente para 
recolhimento ao respetivo domicílio;

c) 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 no artigo 3.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;

d) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das 
concentrações superiores a 20 pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar, sem 
prejuízo das limitações especiais aplicáveis à Área Metropolitana de Lisboa.

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 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 c) 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 
competentes, quando praticadas durante a vigência da situação de calamidade e em viola-
ção 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 38/2020, de 17 de maio, sem prejuízo 
do disposto na alínea a) do n.º 3 do artigo 5.º do regime anexo à presente resolução.
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12 — Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir das 00:00h do dia 1 de junho 
de 2020, sem prejuízo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 12.º e no n.º 3 do artigo 12.º do 
regime anexo à presente resolução, que produzem efeitos a partir das 00:00h do dia 30 de maio 
de 2020.

Presidência do Conselho de Ministros, 29 de maio de 2020. — O Primeiro -Ministro, António 
Luís Santos da Costa.

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 

tenham 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

Instalações e estabelecimentos encerrados

São encerradas as instalações e estabelecimentos referidos no anexo I ao presente regime 
e que dele faz parte integrante.

Artigo 4.º

Teletrabalho e organização de trabalho

1 — O empregador deve proporcionar ao trabalhador condições de segurança e saúde adequa-
das à prevenção de riscos de contágio decorrentes da pandemia da doença COVID -19, podendo, 
nomeadamente, adotar o regime de teletrabalho, nos termos previstos no Código do Trabalho.

2 — Sem prejuízo da possibilidade de adoção do regime de teletrabalho nos termos gerais 
previstos no Código do Trabalho, este regime é obrigatório quando requerido pelo trabalhador, 
independentemente do vínculo laboral e sempre que as funções em causa o permitam, nas se-
guintes situações:

a) O trabalhador, mediante certificação médica, se encontre abrangido pelo regime excecional 
de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos, nos termos do artigo 25.º -A do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 10 de março, na sua redação atual;

b) O trabalhador com deficiência, com grau de incapacidade igual ou superior a 60 %;
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c) O trabalhador com filho ou outro dependente a cargo menor de 12 anos, ou, independen-
temente 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, 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, de 18 de junho.

3 — A obrigatoriedade prevista na alínea c) do número anterior é aplicável apenas a um dos 
progenitores, independentemente do número de filhos ou dependentes a cargo.

4 — O regime de teletrabalho é ainda obrigatório, independentemente do vínculo laboral e sem-
pre que as funções em causa o permitam, quando os espaços físicos e a organização do trabalho 
não permitam o cumprimento das orientações da Direção -Geral da Saúde (DGS) e da Autoridade 
para as Condições do Trabalho sobre a matéria, na estrita medida do necessário.

5 — Nas situações em que não seja adotado o regime de teletrabalho nos termos previstos no 
Código do Trabalho, podem ser implementadas, dentro dos limites máximos do período normal de 
trabalho e com respeito pelo direito ao descanso diário e semanal previstos na lei ou em instrumento 
de regulamentação coletiva de trabalho aplicável, medidas de prevenção e mitigação dos riscos 
decorrentes da pandemia, nomeadamente, a adoção de escalas de rotatividade de trabalhadores 
entre o regime de teletrabalho e o trabalho prestado no local de trabalho habitual, diárias ou sema-
nais, horários diferenciados de entrada e saída, horários diferenciados de pausas e de refeições.

6 — Para efeitos do número anterior, o empregador pode alterar a organização do tempo de 
trabalho ao abrigo do respetivo poder de direção, devendo ser respeitado o procedimento previsto 
na legislação aplicável.

Artigo 5.º

Limitações especiais aplicáveis à Área Metropolitana de Lisboa

1 — Na Área Metropolitana de Lisboa o acesso, circulação ou permanência de pessoas 
em espaços frequentados pelo público, bem como as concentrações de pessoas na via pública 
encontram -se limitadas a 10 pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar.

2 — Na Área Metropolitana de Lisboa 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, e as 
respetivas áreas de consumo de comidas e bebidas (food -courts) dos conjuntos comerciais.

3 — Excetuam -se do disposto no número anterior:

a) Os estabelecimentos comerciais e atividades de prestação de serviços elencados no 
anexo II à Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, 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.

4 — Na Área Metropolitana de Lisboa, os municípios territorialmente competentes reavaliam a 
manutenção da abertura dos estabelecimentos que disponham de uma área superior a 400 m2 que 
haja sido autorizada ao abrigo da alínea d) do n.º 2 do artigo 6.º do regime anexo à Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio, bem como a manutenção em funcionamento de 
recintos de feiras que hajam retomado o seu funcionamento ao abrigo do artigo 18.º do mesmo regime
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5 — Na Área Metropolitana de Lisboa, as Lojas do 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.

6 — Na Área Metropolitana de Lisboa, os veículos com lotação superior a cinco pessoas 
apenas podem circular, salvo se todos os ocupantes integrarem o mesmo agregado familiar, com 
dois terços da sua capacidade, devendo os ocupantes usar máscara ou viseira, com as exceções 
previstas no artigo 13.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.

7 — O disposto no número anterior não se aplica aos transportes públicos.
8 — A atividade operacional das forças e serviços de segurança e dos serviços de socorro 

a operar na Área Metropolitana de Lisboa, no âmbito da execução do presente regime, pode ser 
reforçada, em caso de necessidade, por efetivos de outras áreas geográficas, em articulação com 
a estrutura municipal de proteção civil.

Artigo 6.º

Regras de ocupação, permanência e distanciamento físico

1 — Em todos os locais abertos ao público, devem ser observadas as seguintes regras de 
ocupação, permanência e distanciamento 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 dois metros entre as pes-
soas, salvo disposição especial ou orientação da DGS em sentido distinto;

c) A garantia de que as pessoas permanecem dentro do espaço apenas pelo tempo estrita-
mente necessário;

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 e instalações, utilizando portas separadas;

f) A observância de outras regras definidas pela 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.
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Artigo 7.º

Regras de higiene

Os locais abertos ao público 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 trabalhadores;

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.

Artigo 8.º

Soluções desinfetantes cutâneas

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem procurar asse-
gurar 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 9.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, da Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 
17 de maio, 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 10:00h.

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 salões de cabeleireiro, barbeiros, institutos 
de beleza, restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, escolas de condução e centros 
de inspeção técnica de veículos.
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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 10.º

Atendimento prioritário

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços 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 11.º

Dever de prestação de informações

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem informar, de 
forma clara e visível, os clientes relativamente às novas regras de ocupação máxima, funciona-
mento, acesso, prioridade, atendimento, higiene, segurança e outras relevantes aplicáveis a cada 
estabelecimento.

Artigo 12.º

Eventos

1 — Não é permitida a realização de celebrações e de outros eventos que impliquem uma 
aglomeração de pessoas em número superior a 20, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

2 — A DGS define as orientações específicas para os seguintes eventos:

a) Cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias;
b) Eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, quer quanto às cerimónias 

civis ou religiosas, quer quanto aos demais eventos comemorativos;
c) Eventos de natureza corporativa realizados em espaços adequados para o efeito, designa-

damente, salas de congressos, estabelecimentos turísticos, recintos adequados para a realização 
de feiras comerciais e espaços ao ar livre.

3 — Na ausência de orientação da DGS, os organizadores dos eventos devem observar, com 
as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 6.º a 8.º, bem como no artigo 14.º quanto aos 
espaços de restauração nestes envolvidos, e os participantes usar máscara ou viseira nos espaços 
fechados.

4 — Em situações devidamente justificadas, os membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da administração interna e da saúde podem, conjuntamente, autorizar a realização de outras 
celebrações ou eventos, definindo os respetivos termos.

Artigo 13.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.
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Artigo 14.º

Restauração e similares

1 — O funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares apenas é permitido 
caso se verifiquem as seguintes condições:

a) A observância das 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, seja limitada a 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 re-
dação atual, ou, em alternativa, sejam utilizadas barreiras físicas impermeáveis de separação entre 
os clientes que se encontrem frente a frente e um afastamento entre mesas de um metro e meio;

c) A partir das 23:00h o acesso ao público fique excluído para novas admissões;
d) O recurso a mecanismos de marcação prévia, a fim de evitar situações de espera para 

atendimento nos estabelecimentos, bem como no espaço exterior.

2 — A ocupação ou o serviço em esplanadas apenas é permitida, desde que sejam respeitadas, 
com as necessárias adaptações, as orientações da DGS para o setor da restauração.

3 — Nas áreas de consumo de comidas e bebidas (food -courts) dos conjuntos comerciais deve 
prever -se a organização do espaço por forma a evitar aglomerações de pessoas e a respeitar, com 
as devidas adaptações, as orientações da DGS para o setor da restauração.

4 — 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 15.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;
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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.

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 16.º

Serviços públicos

1 — Os serviços públicos mantêm o atendimento presencial por marcação, mantendo -se a 
continuidade da prestação dos serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com 
os cidadãos e as empresas.

2 — Aos serviços abrangidos pelo presente artigo aplica -se o disposto nos artigos 7.º e 9.º

Artigo 17.º

Museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e similares

1 — O funcionamento dos museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e similares 
apenas é permitido desde que se:

a) Observem as normas e as instruções definidas pela DGS referentes ao distanciamento fí-
sico, higiene das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e as regras previstas no presente regime;

b) Garanta que cada visitante dispõe de uma área mínima de 20 m2 e distância mínima de 
dois metros para qualquer outra pessoa que não seja sua coabitante;

c) Assegure, 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 caso não seja possível, a redução, do cruzamento de visitantes em zonas 

de estrangulamento;

d) Minimizem as áreas de concentração dos visitantes com equipamentos interativos, de-
vendo, preferencialmente, desativar os equipamentos que necessitem ou convidem à interação 
dos visitantes;

e) Recorra, preferencialmente, no caso de visitas de grupo, a mecanismos de marcação prévia, a 
fim de evitar situações de espera para entrar no equipamento cultural, bem como no espaço exterior;

f) Coloquem barreiras nas áreas de bilheteira e atendimento ao público;
g) Privilegie 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 — A ocupação ou o serviço em esplanadas dos equipamentos culturais apenas é permitida, 
desde que sejam 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 18.º

Eventos de natureza cultural

1 — Não obstante o disposto no n.º 1 do artigo 12.º é permitido o funcionamento das salas de 
espetáculos, de exibição de filmes cinematográficos e similares, bem como de eventos de natureza 
cultural realizados ao ar livre, desde que:

a) Sejam observadas, com as devidas adaptações, as regras definidas nos artigos 6.º e 7.º;
b) Nas salas de espetáculo ou salas de exibição de filmes cinematográficos seja reduzida, 

sempre que necessário, observando as seguintes orientações:

i) Os lugares ocupados devem ter um lugar de intervalo entre espetadores que não sejam 
coabitantes, sendo que na fila seguinte os lugares ocupados devem ficar desencontrados;

ii) No caso de existência de palco, seja garantida uma distância mínima de pelo menos dois 
metros entre a boca da cena e a primeira fila de espetadores;

c) Nos recintos de espetáculos ao ar livre, a lotação do recinto deve observar as seguintes 
orientações:

i) Os lugares estejam previamente identificados, cumprindo um distanciamento físico entre 
espetadores de um metro e meio;

ii) No caso de existência de palco, seja garantida uma distância mínima de pelo menos dois 
metros entre a boca da cena e a primeira fila de espetadores;

d) Os postos de atendimento estejam, preferencialmente, equipados com barreiras de proteção;
e) Seja privilegiada a compra antecipada de ingressos por via eletrónica e os pagamentos por 

vias sem contacto, através de cartão bancário ou outros métodos similares;
f) Sempre que aplicável, seja assegurada a manutenção dos sistemas de ventilação, garantindo 

que o seu funcionamento é efetuado sem ocorrência de recirculação de ar;
g) Se adaptem as cenas e os espetáculos ao vivo, sempre que possível, de forma a minimizar 

o contacto físico entre os envolvidos e a manter o distanciamento recomendado;
h) Sejam observadas outras regras definidas pela DGS.

2 — Nas áreas de consumo de restauração e bebidas destes equipamentos culturais devem 
respeitar -se as orientações definidas pela DGS para o setor da restauração.

Artigo 19.º

Atividade física e desportiva

1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, apenas pode ser realizada a prática de 
atividade física e desportiva em contexto não competitivo de modalidades desportivas individuais, 
conforme definidas no Despacho n.º 1710/2014, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 4 
de fevereiro, ou de modalidades coletivas por atletas federados, desde que no cumprimento das 
orientações definidas pela DGS.
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2 — As competições de modalidades desportivas individuais e sem contacto físico, bem como 
a 1.ª Liga de Futebol Profissional, apenas podem ser realizadas ao ar livre, sem público, e desde 
que respeitem as orientações especificamente definidas pela DGS.

3 — A prática de atividade física e desportiva ao ar livre ou em ginásios e academias apenas 
pode ser realizada desde que sejam respeitadas as orientações definidas pela DGS.

4 — As instalações desportivas em funcionamento para efeitos dos números anteriores regem-
-se pelo disposto no artigo 7.º, com as necessárias adaptações.

Artigo 20.º

Visitas a utentes de estruturas residenciais

1 — As visitas a utentes de estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados con-
tinuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e outras respostas 
dedicadas a pessoas idosas, bem como a crianças, jovens e pessoas com deficiência, apenas são 
permitidas se forem 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 21.º

Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares

É permitido o funcionamento dos estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, 
bingos ou similares, desde que:

a) Observem as orientações e as instruções definidas especificamente para o efeito pela DGS 
referentes ao distanciamento físico, higiene das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e as regras 
previstas no presente regime;

b) Possuam um protocolo específico de limpeza e higienização das zonas de jogo;
c) Privilegiem a realização de transações por TPA;
d) Não permaneçam no interior dos estabelecimentos frequentadores que não pretendam 

consumir ou jogar.

Artigo 22.º

Cuidados pessoais e estética

1 — É permitido o funcionamento de:

a) Salões de cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza, mediante marcação prévia;
b) Estabelecimentos ou estúdios de tatuagens e bodypiercing, mediante marcação prévia;
c) Atividade de massagens em salões de beleza, em ginásios ou em estabelecimentos similares.

2 — Nestes estabelecimentos devem respeitar -se as orientações definidas pela DGS.

ANEXO I

(a que se refere o artigo 3.º)

1 — Atividades recreativas, de lazer e diversão:

Salões de dança ou de festa;
Parques de diversões e parques recreativos e similares para crianças;



Diário da República, 1.ª série

www.dre.pt

N.º 105 29 de maio de 2020 Pág. 29-(21) 

Parques aquáticos, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeitos de cuidado dos 
animais;

Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores.

2 — Atividades culturais:

Grutas nacionais, regionais e municipais, públicas ou privadas, sem prejuízo do acesso dos 
trabalhadores para efeitos de conservação;

Praças, locais e instalações tauromáquicas;

3 — Atividades desportivas, salvo as destinadas à atividade dos praticantes desportivos fe-
derados, em contexto de treino:

Pavilhões ou recintos fechados, exceto os destinados à prática de desportos individuais sem 
contacto;

Pavilhões fechados de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins e similares;
Pistas fechadas de patinagem, hóquei no gelo e similares;
Ringues de boxe, artes marciais e similares;
Pistas de atletismo fechadas.

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

Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza.

5 — Espaços de jogos e apostas:

Salões de jogos e salões recreativos.

6 — Estabelecimentos de bebidas:

Estabelecimentos de bebidas e similares, com ou sem espaços de dança, salvo quanto aos 
integrados em estabelecimentos turísticos e de alojamento local, para prestação de serviço exclu-
siva para os respetivos hóspedes.

7 — Termas e spas ou estabelecimentos afins, bem como solários.
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.
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